
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

સ્પ્રિંગડલે બ્ાિંચ લાઇબ્િેીએ ઓન્ટારિયો ખાત ેઉત્કષૃ્ટતાનો પારિતોષિક જીત્યો 

બ્ૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (11 જુલાઈ 2019) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અને બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી આનંદ સાથે જાહેિ કિે છે કે સ્પ્રંગડેલ 

બ્રાંચ લાઇબ્રેિીએ ઓન્ટારિયો લાઇબે્રિી અસોસસએશન(OLA)નો ન્ય ુલાઇબ્રેિી સિસ્પ્ડંગ એવોડડ જીત્યો છે. 

ગઈકાલે બધુવાિ ેજુલાઇ 10ના રદન ેઓટાવા, ઓન્ટારિયો ખાતે વાર્િિક ઇષન્્ટટ્યુટ ઓન લાઇબ્ેિી એઝ પ્લેસ કૉન્ફિન્સમાિં સ્પ્રિંગડેલ બ્ાિંચ 

લાઇબ્ેિી સષહત 2019ના પારિતોસિક સવજેતાઓનુ ંસન્માન કિવામા ંઆવયંુ હતુ.ં OLA લાઇબ્રેિી સિસ્પ્ડંગ એવૉર્ડસડ દિ ત્રણ વિ ે

ઓન્ટારિયોમા ંનવી ગ્રંથાલયની ઇમાિતોની ઉત્કૃષ્ટતા દર્ાિવવા અન ેતે રોત્સાષહત કિવા માટ ેઆપવામાિં આવ ેછે.  

સ્પ્રિંગડેલ બ્ાિંચ લાઇબ્ેિીને 25,000 ચોિસ ફુટ લાઇબ્રેિીની જગ્યાનુ ંગૌિવ છે જેમા ંસામેલ છે કાયડક્રમો માટનેા કક્ષ, શાંત અધ્યયન કક્ષ, રવૃત્ત 

કિતી રવૃસત્તઓ અન ેએક આકિડક િાળકોનુ ંક્ષેત્ર જયા ંક્પનાાર્ીલ િીતે ખુલ્લ ુઆકાર્ દ્રશ્યમાન છે જે બધુિં એક લીલી છત નીચે ષ્િત છે 

જેમાિં ગ્ર ેવોટિ ષસ્ટમ, જીઓ થમડલ સહટટંગ અન ેકૂસ્પલંગ તેમજ અન્ય લાક્ષસણકતાઓ છે જે આ બ્રાંચ એટલેક ેશાખાન ેLEED ગો્ડ 

સર્ટડરફકેશનની ઉમેદવાિ િનાવ ેછે. 

"આપણી સ્પ્રંગડેલ બ્રાંચ એક ગેમ-ચેન્જિ છે જે જાહેિ ગ્રિંિાલયની જગ્યાની કલ્પનાન ેઅનોખો ઓપ આપે છે” એવુ ંબ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી CEO 

િેિેકા િેવન ે(Rebecca Raven) જણાવયંુ હતુ.ં "આ સુ્થાસપત પાડોશમા ંનવતિ જોડાણોન ેરેરિત કિવાની દૂિદ્રસષ્ટ આ ઇમાિતની અદ્ભૂત 

િચનામા ંપરિણમી. અમાિી ઇચ્છા જનતા અહીં આવ ેતે હતી અને રષતભાવ જોિદાિ િહ્યો છે. િોજ 1000 કિતા વધ ુલોકો અમાિી સ્પ્રંડેલ 

બ્રાંચનો ઉપયોગ કિ ેછે." 

િૌન્િવાઇટ રડક એન્ડ હેડ્લી (RDH) આર્કડટેક્ટ્સ ઇન્ક દ્વાિા સનર્મડત રડઝાઇન કાયાડત્મક તો છે જ, સાથે સૌન્દયડની દ્રસષ્ટએ આકિડક પણ છે. 

િાિીઓ સોલિ રિ્પોસન્સવ ષસિેષમક રિટિી આવિી લેવાયેલ છે જે પુ્તકનાિં પાનાિં જેવો દેખાવ ધિાવ ેછે અને જે આિંજી નાિંખતા ઉગ્ર રકાર્ 

અન ેર્ોિાતી ગિમી ઘટાડવામાિં મદદરૂપ િાય છે. RDH દ્વાિા લાઇબ્રેિીની િહાિ ચાિ-એકિ ગ્રીનરફ્ડ સાઇટની િચના પણ થઈ છે જેન ે

કાિણ ેપેઢી રડઝાઇન એક્ટસેલન્સનો 2015 કેનેરડયન આર્કડટેક્ચિ ઍવોડિ જીતી ર્કી.  

સીટી ઓફ બ્મૅ્પટન ેતાજેતિમાિં સ્પ્રિંગડેલ બ્ાિંચ લાઇબ્ેિીની બાજુિંમાિં કોમાગાટા મારિં પાકિ ખોલ્યો છે. પાકડ તે સવને ેઅંજસલ આપ ેછે જેઓ 

SS કોમાગાટા મારુ જહાજ પિ હતા,ં અન ેતમામ આરવાસીઓ જે ઇસમગ્રટંો તિીકે ઓળખાય છે તેઓના પરિશ્રમ, સફળતાઓ અને કનેેડાની 

બહુિિંગી સિં્કૃષતમાિં તમેના ફાળાનુિં સન્માન કિે છે. પાકડની િચના "િગીચામા ંગ્રંથાલય"ની ક્પનાન ેમૂર્તડમંત કિ ેછે જયા ંિમતના ંમેદાનનાં 

સાધનોના ંઆકાિ જેમક ે્લાઇર્ડસ અન ેક્ટલાઇમ્િસડ IMAGINE (ક્પના કિો) શબ્દની જોડણીનુ ંરૂપ લે છે. 



 

 

"બ્રૅમ્પટન એક હરિયાળુિં ર્હેિ છે” મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)એ કહ્ું. "અમ ેએવી ઇમાિતોની િચના અન ેિાંધવાની 

અસગ્રમતા િાખી છે જે સુંદિતા, કાયાડત્મકતા અન ેપયાડવિણીય જવાિદાિી માટ ેઉચ્ચ માનકો ્થાપ ેછે. સ્પ્રંગડેલ બ્રાંચ લાઇબ્રેિી આ 

અસગ્રમતાઓન ેમૂર્તડમંત કિ ેછે અને સાિે કોમાગાટા માર પાકિ હોવાિી એક મહત્ત્વપરૂ્િ કમ્યુષનટી હબ બની ગયુિં છે. આ ઉત્કૃષ્ટ સવલત માટે 

OLA દ્વાિા ્નમાસનત થવામા ંઅમન ેગૌિવની લાગણી થાય છે. 

બ્ૅમ્પટન લાઇબ્ેિી ષવર્ે વધુ માષહતી માટે મુલાકાત લો www.bramptonlibrary.ca. કોમાગાટા માર પાકિ ષવર્ે વધુ માષહતી માટે 

મુલાકાત લો  www.brampton.ca. 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી સવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમા ં70,000 વયાપાિો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે લોકો. 

અમન ેઊજાડ મળ ેછે અમાિા સવસવધ સમાજોમાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકિણનું કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકસનકી અન ેપયાડવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતા રવાસનું નેતતૃ્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાસ માટે છે જે સુિસક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagram પિ 

જોડાવ. અહીં વધ ુજાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

બ્મૅ્પટન લાઇબ્િેી ની તમામ ર્ાખાઓ જનતા માટ ેસપ્તાહના સાત રદવસ સવાિ ે10:00 વાગ્યાથી ખુ્ લી િહ ેછે. તમેના ષનિઃર્ુલ્ક લાઇબ્ેિી કાડિિી સભ્યો હવે મફત ષરન્ટ 

અને રડષજટલ સામગ્રીઓ ઉછીિી લઈ ર્કે છે, મફત ઇ-પુ્તકો, ઇ-ઓરડયોિુક્ટસ, ઇ-સામાસયકો અન ેઇ-છાપા ડાઉનલોડ કિી શકે છે; મફત ચલસચત્રો  અને મ્યુષઝક ્રીમ કિી 

ર્કે છે, અમાિા મેકિ્પેસસસ અન ે્ટેટ-ઓફ-દ-આટડ ઓરડયો િેકોર્ડિંગ ્ટુરડયો સલુભ થાય છે, મફત કાયડક્રમોમાં હાજિ િહી શકાય છે અન ેકોઇ પણ બ્રાંચમાં સપક-અપ માટે 

વ્તુઓને આિસક્ષત કિી શક ેછે. ચાલો જોડાઇએ Facebook, Twitter અન ેInstagramપિ. સવગતો: www.bramptonlibrary.ca.  

 

 

 

 

ષમરડયા સિંપકિ: 

મોષનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડિનેટિ, ષમરડયા એન્ડ કમ્યુષનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સિંવાદ   

સીટી ઓફ બ્ૅમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonlibrary.ca&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|cee75263ae284b3b81d408d70615d377|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|636984563694759082&sdata=ZE/0OaOPj/VCVFkM873vj3EdIuEYyZ4DcuinnimEbQU=&reserved=0
http://www.brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/bramptonlibrary/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|cee75263ae284b3b81d408d70615d377|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636984563694779077&sdata=xq4cwpqbiRWbKIlGOPRU87F67CWpGMs4C9eNPs/U+R0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonLibrary?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|cee75263ae284b3b81d408d70615d377|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636984563694789062&sdata=kAxYa6KJob258qgDXQKwXDHnGCSVQWB4L+HAGDr/wDs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/bramptonlibrary/?hl=en&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|cee75263ae284b3b81d408d70615d377|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636984563694789062&sdata=aXVQ43uFe2MygFO94tm+mGbeAMl+Yn7jPoi5N9BabU0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonlibrary.ca.&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|cee75263ae284b3b81d408d70615d377|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|636984563694799066&sdata=UKteppQT/i++MznrgiEtPwQJp97yiRfR1oe+vvkpCyM=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

