
 

 

 

 

 ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                     

  

2020 બ્રમે્પટન સીટીઝન્સ એવોર્ડસસ માટ ેઉત્કષૃ્ટ રહવેાસી નોમમનટે કરો (નામાાંકન કરાવો)! 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્યુઆરી 6, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન હવ ેવર્સ 2020 નાાં બ્રેમ્પટન સીટીઝન્સ એવોર્ડસસ માટે અરજીઓ સ્વીકારી 

રહ્ુાં છે. તા. ફેબ્રુઆરી 16, 2021 પહેલાાં ઉત્કષૃ્ટ રમતવીરો, સ્વયાંસવેકો અને સ્થામનક વીરપુરુર્ોનુાં નામાાંકન કરાવો. 

 

બ્રેમ્પટન સીટીઝન્સ એવોર્ડસસ 2020 કેલેન્ડર વર્સ દરમમયાન નીચે જણાવેલ પૈકી એક શે્રણીમાાં અથસસભર ફાળો આપનાર અથવા નોંધપાત્ર 

ઉપલમધધ મેળવનાર રહેવાસીઓન ેઓળખ આપ ેછે: 

• સ્પોર્ટસસ એમચવમને્ટ એવોડસ  (રમતગમતમાાં ઉપલમધધ પુરસ્કાર) એ બ્રમે્પટન રહવેાસીઓને ઓળખ આપે છે જેઓની ઉપલમધધઓને 

પ્ાાંતીય, રાષ્ટ્રીય ક ેઆાંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ મળી હોય. 

•  કનૅ મગલ્સ (Ken Giles) એમચે્યોર એથલીટ ઓફ ધી ઇયર એવોડસ પોતાની સાંબાંમધત રમતમાાં કલાપ્મેી સ્તરે નોંધપાત્ર પ્ભાવ 

પાડનાર અને/અથવા અપવાદમય ઉપલમધધ મેળવનાર ઉત્કૃષ્ટ વ્યમતતને આ એવોડસ આપવામાાં આવ ેછે. 

• આર્ટસસ અતલઇેમ એવોડસ  (કળા પ્શાંસા પુરસ્કાર) એ વ્યમતતઓન ેઓળખ આપ ેછે જેઓના ફાળાથી સ્થામનક, પ્ાાંતીય, રાષ્ટ્રીય કે 

આાંતરરાષ્ટ્રીય પ્શાંસા હાસલ કરવાના સાંદભસમાાં નોંધપાત્ર પ્ભાવ પર્ડયો હોય. 

• લોંગ ટમસ સર્વસસ એવોડસ  (લાાંબા ગાળાની સવેા પુરસ્કાર) એ કરટબદ્ધ સ્વયાંસવેકોને ઓળખ આપે છે જેઓના પ્યત્નોથી 

મનોરાંજનલક્ષી રમતો, કળા અને સામુદામયક સામાજીક સવેાઓ મવકસાવવા અન ેતેમાાં આગળ વધવા તરફ નોંધપાત્ર પ્ભાવ પર્ડયો 

હોય. 

• ઇમન્સ્પરશેનલ એવોડસ  (પ્ેરણાલક્ષી પુરસ્કાર) બ્રેમ્પટનના એ રહવેાસીઓને ઓળખ આપ ેછે જેઓ માયાળુ કામગીરી માટનેી વકાલત 

અથવા મહાવરો કરતા હોય, અથવા જેઓએ અન્ય લોકો પર પ્ેરણાત્મક પ્ભાવ પાર્ડયો હોય. 

• ઇમરજન્સી સર્વસસીસ એવોડસ ઓફ વલેોર (કટોકટી સેવાઓ માટ ેવીરતા પુરસ્કાર) એ લોકો, જેઓએ અન્ય ચોતકસ વ્યમતતનુાં જીવન 

બચાવવા પરાક્રમી કાયસ કરીને પોતાનુાં જીવન સ્વૈમચ્છકપણ ેજોખમમાાં મૂતયુાં હોય. 

• સીટીઝન્સ ઓફ ધી ઇયર એવોર્ડસસ (વર્સના પ્ભાવશાળી નાગરરક પુરસ્કાર) ગત વર્સ 2020 માાં જુસ્સાભેર, સમર્પસત સામુદામયક 

સાંડોવણી દશાસવનાર બધી ઉંમરના બ્રેમ્પટન સ્વયાંસેવકોને ઓળખ આપે છે. 

ચૂાંટાયેલા અમધકારીઓ, બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વસસીસ, ધી બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટસસ એલાયન્સ, ધી બ્રેમ્પટન સીમનયસસ કાઉમન્સલ અને 

પીલ રીજીયનલ પોલીસની સાથ ેસાથે, એવોડસ શે્રણીઓમાાં મવર્યવાર મનપુણતા ધરાવતા સામુદામયક સભ્યોથી બનેલી પસાંદગી સમમમત 

(મસલેતશન કમમટી) બધાાં નામાાંકનોની સમીક્ષા કરવા માટ ેમનમવામાાં આવી છે. 

 

2019 બ્રમે્પટન સીટીઝન્સ એવોર્ડસસ  

COVID-19 ન ેલીધ,ે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન વર્સ 2019 નાાં બ્રેમ્પટન સીટીઝન્સ એવોર્ડસસ મેળવનારાઓની કદર કરવા રૂબરૂ પ્સાંગનુાં આયોજન 

કરી શતયુાં ન હતુાં. 2019 માાં એવોડસ મેળવનાર લોકોન ેઆ વર્ ે2020 માાં એવોડસ મેળવનારાઓ સાથનેા જોડાણમાાં ઓળખ આપવામાાં આવશ.ે 

 

અવતરણો (તવૉર્ટસ): 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Sports-Achievement-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Athlete-of-the-Year-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Arts-Acclaim-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Long-Term-Service-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Inspirational-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Fire-and-Emergency-Services-Award-of-Valour.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Citizens-of-the-Year-Awards.aspx


 

 

“બ્રેમ્પટન સીટીઝન્સ એવોર્ડસસ ઉત્કૃષ્ટ બ્રમે્પનવાસીઓને ઓળખ આપવાની એક મહત્વની તક છે. આ એવોર્ડસસ આપણાાં સમદુાયમાાં ફાળો 

આપવા દરેક વ્યમતતન ેગૌરવ, પ્ોત્સાહન પૂરુાં પાડ ેછે, અને આપણાાં નાગરરકોના અથસસભર ફાળા માટ ેતેઓની કદર કર ેછે. કોઇ રહેવાસીનુાં 

નામાાંકન આજે જ દાખલ કરો!”  

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“બ્રેમ્પટનના સીટીઝન્સ એવોર્ડસસ વર્સ 1974 થી આપણાાં સમુદાયમાાં એક પરાંપરા બની છે. અમ ે2020 માાં આપણાાં શહેરમાાં નોંધપાત્ર પ્ભાવ 

પાડનાર બ્રેમ્પટનના રમતવીરો, સ્વયાંસેવકો અન ેવીરોન ેશોધીને, તેઓ બધાાં સમય માટે આપણાાં સમુદાય વચ્ચ ેઓળખ અપાવવા તત્પર છીએ.” 

- માર્ટસન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉમન્સલર, વોર્ડસસ 3 અન ે4; પ્મુખ, સીટીઝન એવોર્ડસસ કમમટી, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

“નામાાંકનો હવે 2020 બ્રેમ્પટન સીટીઝન્સ એવોડસ માટ ેખુલ્લા છે! દર વર્ે, અમે આ એવોર્ડસસ માટ ેઆશ્ચયસજનક પ્સ્તુમતઓની સાંભાવનાઓ 

જોઇએ છીએ. બ્રેમ્પટનવાસીઓ આપણાાં મહાન શહેરમાાં દરરોજ ખરેખરો તફાવત લાવી રહ્ાાં છે, અન ેપસાંદગી સમમમત આ વર્સના 

નોમમનીઓ (મનર્દસષ્ટ નામો) અન ેએવોડસ મેળવનારાઓ પસાંદ કરવા આતુર છે.” 

- હરરકરત સસાંહ (Harkirat Singh), સીટી કાઉમન્સલર, વોર્ડસસ 9 અન ે10; પ્મુખ, કોપોરેટ સર્વસસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“બ્રેમ્પટન તફાવત ઊભો કરનારાઓથી ભરપરૂ છે, અને બ્રેમ્પટન સીટીઝન્સ એવોર્ડસસ આપણાાં સમુદાયમાાં તેઓના ઉત્કૃષ્ટ ફાળાન ેઓળખ આપે 

છે. રમતવીરોથી માાંડીન ેસ્વયાંસવેકોથી માાંડીન ેસ્થામનક વીરો સુધી, તમે વખાણતા હો તેવા 2020 માાં ચરડયાતો પ્ભાવ પાડનાર ચોતકસ 

વ્યમતતનુાં નામાાંકન દાખલ કરો.” 

- ડેમવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડમમમનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

