ત્વરિત જાહેિાત માટે

સ્પ્રિંગડેલ બ્ાિંચ લાઇબ્ેિીએ ઓન્ટારિયો ખાતે ઉત્કૃષ્ટતાનો પારિતોષિક જીત્યો
બ્ૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (11 જુ લાઈ 2019) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અને બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી આનંદ સાથે જાહેિ કિે છે કે સ્પ્રંગડેલ
બ્રાંચ લાઇબ્રેિીએ ઓન્ટારિયો લાઇબ્રેિી અસોસસએશન(OLA)નો ન્યુ લાઇબ્રેિી સિસ્પ્ડંગ એવોડડ જીત્યો છે .
ગઈકાલે બુધવાિે જુ લાઇ 10ના રદને ઓટાવા, ઓન્ટારિયો ખાતે વાર્િિક ઇષન્્ટટ્યુટ ઓન લાઇબ્ેિી એઝ પ્લેસ કૉન્ફિન્સમાિં સ્પ્રિંગડેલ બ્ાિંચ
લાઇબ્ેિી સષહત 2019ના પારિતોસિક સવજે તાઓનું સન્માન કિવામાં આવયું હતુ.ં OLA લાઇબ્રેિી સિસ્પ્ડંગ એવૉર્ડસડ દિ ત્રણ વિે
ઓન્ટારિયોમાં નવી ગ્રંથાલયની ઇમાિતોની ઉત્કૃષ્ટતા દર્ાિવવા અને તે રોત્સાષહત કિવા માટે આપવામાિં આવે છે .
સ્પ્રિંગડેલ બ્ાિંચ લાઇબ્ેિીને 25,000 ચોિસ ફુટ લાઇબ્રેિીની જગ્યાનું ગૌિવ છે જે માં સામેલ છે કાયડક્રમો માટેના કક્ષ, શાંત અધ્યયન કક્ષ, રવૃત્ત
કિતી રવૃસત્તઓ અને એક આકિડક િાળકોનું ક્ષેત્ર જયાં ક્પનાાર્ીલ િીતે ખુલ્લુ આકાર્ દ્રશ્યમાન છે જે બધુિં એક લીલી છત નીચે ષ્િત છે
જે માિં ગ્રે વોટિ ષસ્ટમ, જીઓ થમડલ સહટટંગ અને કૂસ્પલંગ તેમજ અન્ય લાક્ષસણકતાઓ છે જે આ બ્રાંચ એટલેકે શાખાને LEED ગો્ડ
સર્ટડરફકેશનની ઉમેદવાિ િનાવે છે .
"આપણી સ્પ્રંગડેલ બ્રાંચ એક ગેમ-ચેન્જિ છે જે જાહેિ ગ્રિંિાલયની જગ્યાની કલ્પનાને અનોખો ઓપ આપે છે ” એવું બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી CEO
િેિકે ા િેવને (Rebecca Raven) જણાવયું હતુ.ં "આ સુ્થાસપત પાડોશમાં નવતિ જોડાણોને રેરિત કિવાની દૂિદ્રસષ્ટ આ ઇમાિતની અદ્ભૂત
િચનામાં પરિણમી. અમાિી ઇચ્છા જનતા અહીં આવે તે હતી અને રષતભાવ જોિદાિ િહ્યો છે . િોજ 1000 કિતા વધુ લોકો અમાિી સ્પ્રંડેલ
બ્રાંચનો ઉપયોગ કિે 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 જે વો દેખાવ ધિાવે છે અને જે આિંજી નાિંખતા ઉગ્ર રકાર્
અને ર્ોિાતી ગિમી ઘટાડવામાિં મદદરૂપ િાય છે . RDH દ્વાિા લાઇબ્રેિીની િહાિ ચાિ-એકિ ગ્રીનરફ્ડ સાઇટની િચના પણ થઈ છે જે ને
કાિણે પેઢી રડઝાઇન એક્ટસેલન્સનો 2015 કેનેરડયન આર્કડટેક્ચિ ઍવોડિ જીતી ર્કી.
સીટી ઓફ બ્ૅમ્પટને તાજે તિમાિં સ્પ્રિંગડેલ બ્ાિંચ લાઇબ્ેિીની બાજુ િં માિં કોમાગાટા મારિં પાકિ ખોલ્યો છે . પાકડ તે સવેને અંજસલ આપે છે જે ઓ
SS કોમાગાટા મારુ જહાજ પિ હતાં, અને તમામ આરવાસીઓ જે ઇસમગ્રંટો તિીકે ઓળખાય છે તેઓના પરિશ્રમ, સફળતાઓ અને કેનેડાની
બહુ િિંગી સિં્કૃષતમાિં તેમના ફાળાનુિં સન્માન કિે છે . પાકડની િચના "િગીચામાં ગ્રંથાલય"ની ક્પનાને મૂર્તડમંત કિે છે જયાં િમતનાં મેદાનનાં
સાધનોનાં આકાિ જે મકે ્લાઇર્ડસ અને ક્ટલાઇમ્િસડ IMAGINE (ક્પના કિો) શબ્દની જોડણીનું રૂપ લે છે .

"બ્રૅમ્પટન એક હરિયાળુિં ર્હેિ છે ” મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)એ કહ્ું. "અમે એવી ઇમાિતોની િચના અને િાંધવાની
અસગ્રમતા િાખી છે જે સુંદિતા, કાયાડત્મકતા અને પયાડવિણીય જવાિદાિી માટે ઉચ્ચ માનકો ્થાપે છે . સ્પ્રંગડેલ બ્રાંચ લાઇબ્રેિી આ
અસગ્રમતાઓને મૂર્તડમંત કિે છે અને સાિે કોમાગાટા માર પાકિ હોવાિી એક મહત્ત્વપૂર્િ કમ્યુષનટી હબ બની ગયુિં છે . આ ઉત્કૃષ્ટ સવલત માટે
OLA દ્વાિા ્નમાસનત થવામાં અમને 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.
-30કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી સવકાસ કિતા શહેિો પૈકી એક તિીકે બ્રૅમ્પટનમાં 650,000 લોકો વસે છે અને તમાં 70,000 વયાપાિો છે . અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે લોકો.
અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા સવસવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકિણનું કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાડવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતા રવાસનું નેતત્ૃ વ
કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાસ માટે છે જે સુિસક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagram પિ
જોડાવ. અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca.

બ્ૅમ્પટન લાઇબ્ેિી ની તમામ ર્ાખાઓ જનતા માટે સપ્તાહના સાત રદવસ સવાિે 10:00 વાગ્યાથી ખુ્લી િહે છે . તેમના ષનિઃર્ુલ્ક લાઇબ્ેિી કાડિિી સભ્યો હવે મફત ષરન્ટ
અને રડષજટલ સામગ્રીઓ ઉછીિી લઈ ર્કે છે , મફત ઇ-પુ્તકો, ઇ-ઓરડયોિુક્ટસ, ઇ-સામાસયકો અને ઇ-છાપા ડાઉનલોડ કિી શકે છે ; મફત ચલસચત્રો અને મ્યુષઝક ્રીમ કિી
ર્કે છે , અમાિા મેકિ્પેસસસ અને ્ટેટ-ઓફ-દ-આટડ ઓરડયો િેકોર્ડિંગ ્ટુરડયો સુલભ થાય છે , મફત કાયડક્રમોમાં હાજિ િહી શકાય છે અને કોઇ પણ બ્રાંચમાં સપક-અપ માટે
વ્તુઓને આિસક્ષત કિી શકે છે . ચાલો જોડાઇએ Facebook, Twitter અને 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

