
 

  

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

બ્રમે્પટન સીટીઝન ઍવોર્ડસસ ઉત્કષૃ્ટ સામદુાયિક સભ્િોન ેવખાણ ેછે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિિો (જૂન 3, 2021) – આ વર્ષે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન વર્ષસ 2019 અન ે2020 માાં ઉત્કૃષ્ટ ઉપલયધિઓ હાાંસલ કિનાિ 175 

ઉપિાાંત િહવેાસીઓને ઓળખ આપશ ેઅન ેતેઓના વખાણ કિશે. 

વર્ષસ 1974 માાં સ્થાયપત, બ્રેમ્પટન સીટીઝન ઍવોર્ડસ ેસાત શે્રણીઓમાાં સાથી નાગરિકોએ નામાાંરકત કિેલા 3,500 ઉપિાાંત ઉત્કષૃ્ટ િહવેાસીઓને 

ઓળખ આપી છે: 

• સ્પોર્ટસસ એયિવમને્ટ (િમતગમતમાાં ઉપલયધિ) -  પ્ાાંતીિ, િાષ્ટ્રીિ કે આાંતિિાષ્ટ્રીિ સ્તિ ેઓળખ મેળવનાિ વ્િયતત ક ેટીમની ઉપલયધિઓન ે

ઍવોર્સ આપવામાાં આવ ેછે; 

• આર્ટસસ અતલેઇમ (કળા પ્શાંસા) - એ વ્િયતતઓને ઓળખ આપે છે જેઓના ફાળાથી સ્થાયનક, પ્ાાંતીિ, િાષ્ટ્રીિ ક ેઆાંતિિાષ્ટ્રીિ પ્શાંસા 

હાસલ કિવાના સાંદર્સમાાં નોંિપાત્ર પ્ર્ાવ પાર્ડિો હોિ; 

• ઇયન્સ્પિેશનલ ઍવોર્સ (પ્ેિણાલક્ષી પુિસ્કાિ) - બ્રેમ્પટનના એ િહવેાસીઓને ઓળખ આપ ેછે જેઓ માિાળુ કામગીિીની યહમાિત કે 

મહાવિો કિતા હોિ, અથવા જેઓએ અન્િ લોકો પિ પ્ેિણાત્મક પ્ર્ાવ પાર્ડિો હોિ; 

• લોંગ ટમસ સર્વસસ (લાાંબા ગાળાની સેવા) - 10 વર્ષસ, 25 વર્ષસ, 35 વર્ષસ અને 50 વર્ષસની શે્રણીઓમાાં, એ સમર્પસત સ્વિાંસેવકોન ેઓળખ 

આપે છે જેઓના પ્િત્નોએ મનોિાંજનલક્ષી િમતો, કળા અન ેસામુદાયિક સામાજીક સવેાઓ યવકસાવવા અને તમેાાં આગળ વિવા માટે 

નોંિપાત્ર પ્ર્ાવ પાર્ડિો હોિ. 

• ઇમિજન્સી સર્વસસીસ ઍવોર્સ ઓફ વેલોિ (કટોકટી સવેાઓ માટે વીિતા પુિસ્કાિ) -  એક વ્િયતત ક ેવ્િયતતઓ, જેઓએ બીજી કોઇ 

વ્િયતતનુાં જીવન બિાવવા પિાક્રમી કાિસ કિીન ેપોતાના જીવન/ેજીવનન ેસ્વૈયછછકપણે જોખમમાાં મતૂિુાં હોિ; 

• સીટીઝન ઓફ િી ઇિિ - િોતકસ પ્વૃયિ ક ેફાળાન ેબદલે સવાાંગી સામુદાયિક સાંર્ોવણી દશાસવનાિ બ્રમે્પટનના સ્વિાંસવેકોન ેઓળખ આપે 

છે. આ ઍવોર્સ એ જુવાન, પુખ્ત અન ેવર્ીલ વ્િયતતન ેઆપવામાાં આવે છે જેઓ સમુદાિને ઊંિુાં લાવવા પ્િત્નશીલ હોિ અને દેખાર્ ેકે 

જુસ્સો અન ેયનિાસિણથી શુાં હાસલ કિી શકાિ છે; અન,ે 

• કૅન જાઇલ્સ (Ken Giles) એમેછિોિ એથલીટ ઓફ િી ઇિિ ઍવોર્સ - બ્રેમ્પટન ગાર્ર્સિન ન્િૂઝપપેિ સાથેની ર્ાગીદાિીમાાં આપવામાાં 

આવે છે, પોતાની સાંબાંયિત િમતના કલાપ્મેી સ્તિ ેનોંિપાત્ર પ્ર્ાવ પાર્નાિ અથવા અપવાદમિ ઉપલયધિ મેળવનાિ વ્િયતતને ઓળખ 

આપે છે. 

ઍવોર્સ શે્રણીઓમાાં જે તે યવર્ષિમાાં યનપણુતા િિાવતા સામુદાયિક સભ્િોની બનેલી સીટીઝન્સ ઍવોર્ડસસ યસલેતશન કયમટીએ નામાાંકનોની સમીક્ષા 

બ્રેમ્પટન કાઉયન્સલસસ, વોલ્િન્ટીિિ MBC, બ્રેમ્પટન ફાિિ એન્ર્ ઇમિજન્સી સર્વસસીસ, બ્રમે્પટન સ્પોર્ટસસ એલાિન્સ, બ્રેમ્પટન સીયનિસસ કાઉયન્સલ 

અન ેપીલ િીજીિનલ પોલીસની સાથે મળીને કિી હતી.  

2019 અને 2020 નાાં યવજેતાઓની િાદી જોવા વબેસાઇટ જુઓ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન | સીટીઝન્સ ઍવોર્ડસસ. ઍવોર્સ યવજેતાઓન ેસોયશિલ 

મીરર્િા, સમુદાિમાાં જાહેિાત અને પોસ્ટસસ માિફત ેઓળખ આપવામાાં આવશ.ે 

અવતિણો (તવૉર્ટસ): 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન સમુદાિમાાંના ઘણાાં ઉત્કૃષ્ટ નાગરિકોને ઓળખ અપાવવામાાં ગૌિવ અનરુ્વે છે અને તઓેની લાાંબા સમિની સ્વિાંસવેક 

સેવાઓ; વીિતા કાિો; પ્ેિણામિી કાિો; અન,ે બ્રમે્પટન્સ સીટીઝન ઓફ િી ઇિિ ઉપિાાંત સ્પોર્ટસસ અને આર્ટસસમાાં પ્સાંશનીિ ઉપલયધિઓને વખાણે 

છે.” 

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

https://www.brampton.ca/EN/arts-culture-tourism/festivals-and-events/citizens-awards/Pages/Welcome.aspx


 

  

 

“આપણાાં િહેવાસીઓએ COVID-19 વૈયવવક મહામાિી પહેલાાં અન ેતે દિયમિાન આપેલા ઘણાાં ફાળાઓને ઓળખ આપવી અન ેવખાણવા એ 

મહત્વની બાબત છે. આર્ટસસ અને સ્પોર્ટસસમાાં ઉદાિતાપૂવસક પોતાનો સમિ આપનાિ અન ેઅાંગત ઉપલયધિઓ મેળવનાિ સાંખ્િાબાંિ લોકો ખિેખિ 

યબલકુલ નોંિપાત્ર છે. મન ેઅહીં બ્રેમ્પટનમાાં આપણી સામુદાયિક ર્ાવનાનુાં બહુ ગૌિવ થાિ છે.” 

- માર્ટસન મૅર્ીિોસ (Martin Medeiros), િીજીિનલ કાઉયન્સલિ, વોર્ડસસ 3 અન ે4, પ્મુખ, બ્રમે્પટન સીટીઝન ઍવોર્ડસસ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

COVID-19 વૈયવવક મહામાિીન ેલીિે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન વર્ષસ 2019 નાાં બ્રેમ્પટન સીટીઝન્સ ઍવોર્ડસસ મેળવનાિાઓન ેસ્વીકાિવા રૂબરૂ પ્સાંગનુાં 

આિોજન કિવામાાં અસમથસ િહ્ુાં હતુાં. આ વર્ષ,ે આપણે 2019 અને 2020 માાં પોતાના સમિનો ફાળો આપનાિ અને અાંગત ઉપલયધિઓ 

મેળવનાિ સાંખ્િાબાંિ લોકોને વખાણીશુાં. અમ ેસૌ સહર્ાગીઓનો આર્ાિ માનીએ છીએ અન ેબિાાં ઍવોર્સ મેળવનાિાઓન ેઅયર્નાંદન આપીએ 

છીએ!” 

- ર્ેયવર્ બારિક (David Barrick), િીફ એર્યમયનસ્િેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો હાર્દ છે 

લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

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

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી 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
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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
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