
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

             

 બ્રૅમ્પટન સિરટઝન્િ એવોર્ડ ઉત્કષૃ્ટ સનવાિીઓન ું િન્માન કિશ ે

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (12 મે 2022) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િમ દાયના એવા િમતવીિો, સ્વયુંિેવકો અને સ્થાસનક નાયકોન ું 

િન્માન કિશે અને વધાવી લેશે જેમણ ે2021માું ઉત્કૃષ્ટ સિસધધઓ પ્રાપ્ત કિી હોય. 

 

બ્રૅમ્પટન સિરટઝન્િ એવોર્ડ એવા નાગરિકોન ું િન્માન કિે છે જેમણે 2018ના વર્ડમાું નીચે આપેલ ક્ષેત્રોમાું કોઇ અથડિભિ ફાળો 

આપ્યો હોય અથવા કોઇ નોંધપાત્ર ઉપલસધધ હાિલ કિી હોય:  

• સ્પોર્ટિડ એસચવમને્ટ એવોર્ડ (િમતગમતમાું ઉપલસધધ પ િસ્કાિ) એવા વ્યસતતઓ કે ટીમ્િન ું િન્માન કિે છે જેમની 

ઉપલસધધઓન ું િન્માન પ્રાુંતીય, િાષ્ટ્રીય કે આુંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિે કિવામાું આવ્ય ું હોય. 

•  કેન ગાઇલ્િ (Ken Giles) અમેચ્યોિ એથલીટ ઓફ દ યિ એવોર્ડ એવા ઉત્કૃષ્ટ વ્યસતતને એનાયત કિવામાું આવે છે 

જેમણે પોતાની િમતમાું એમેચ્યોિ સ્તિે (એટલેકે જેઓ વ્યવિાસયક સ્તિે િમતા ન હોય) નોંધપાત્ર પ્રભાવ દાખવ્યો હોય 

અને/અથવા અિાધાિણ સિસધધ હાુંિલ કિી હોય. 

•  આર્ટિડ અતલેઇમ એવોર્ડ(કલા પ્રશુંિા પ િસ્કાિ) એવા વ્યસતતઓને િન્માસનત કિે છે જેમના કલાના ક્ષેત્રમાું કિલે 

યોગદાનથી સ્થાસનક, પ્રોવવુંશ્યલ, િાષ્ટ્રીય કે આુંતિિાષ્ટ્રીય પ્રશુંિા હાુંિલ થઈ હોય. 

•  લોંગ ટમડ િર્વડિ એવોર્ડ (દીર્ડકાલીન િેવા પ િસ્કાિ) િમર્પડત સ્વયુંિેવકોને િન્માસનત કિે છે જેમના મનોિુંજનલક્ષી 

િમતગમત, કલા અને િમ દાસયક િમાજ િેવાના સવકાિ માટેના પ્રયાિોથી નોંધપાત્ર પ્રભાવ પડ્યો હોય. 

• ઇસન્સ્પિશેનલ એવોર્ડ (પ્રિેણાલક્ષી પ િસ્કાિ) બ્રામ્પટનના એવા સનવાિીઓન ું િન્માન કિે છે જેઓ પિોપકાિી હોય અને 

પિોપકાિના સહમાયતી હોય અથવા જેઓએ અન્ય લોકો મટે પ્રિેણારૂપ હોય. 

•  સિરટઝન્િ ઓફ દ યિ એવોર્ડ (વર્ડના ઉત્કૃષ્ટ નાગરિક પ િસ્કાિ) તમામ વયના બ્રૅમ્પટનના સ્વયુંિેવકોને િન્માસનત કિશે 

જેમણે 2021માું આવેશપૂણડ અને િમપડણના ભાવથી િમ દાયમાું પોતાનો ભાગ ભજવ્યો હોય. 

તમામ નામાુંકનોની િમીક્ષા િમ દાયના િભ્યોની પિુંદગી િસમસત ધવાિા થઈ હતી જેઓ જેતે પ િસ્કાિના વગડના સવર્યના સવશરે્જ્ઞ 

હોય જેમની િાથે ચ ુંટાયલે અસધકાિીઓ, બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ર્ ઇમજડન્િી િર્વડસિિ, બ્રૅમ્પટન સ્પોર્ટિડ અલાયન્િ, બ્રૅમ્પટન 

સિસનયિડ કાઉસન્િલ અને પીલ રિજનલ પોલીિ પણ િામલે હતાું. 

 

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/Citizens-of-the-Year-Awards.aspx


 

 

2021 બૅ્રમ્પટન સિરટઝન એવોર્ડ સવજેતાઓન ું િન્માન મે 25ના િોજ િોઝ સથએટિમાું આયોજીત િમાિોહમાું કિાશે. તમામ 

એવોર્ડ સવજેતાઓની િૂસચ અહીં જ ઓ brampton.ca/citizensawards.  

 

િ વાતયો 

 

“બ્રૅમ્પટન સિરટઝન એવોડ્િડ અમન ેઆપણા ઉત્કૃષ્ટ નાગરિકોને અને િમતવીિો, કલાકાિો, સ્વયુંિેવકો અને સ્થાસનક નાયકોને તમેના 

યોગદાન માટે િન્માસનત કિવાનો મહામૂલો અવિિ આપશે. જેમણે નામાુંકનો િજૂ કયાડ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાિ. આ પ િસ્કાિો 

ગૌિવની લાગણી ઊભી કિે છે, સ્થાસનક નાગરિકોનો તેમના અથડપૂણડ યોગદાન માટ ેસ્વીકાિ કિ ેછે અને બ્રામ્પટનમાું િહેલ 

દિેકજણને આપણા િમ દાયમાું ફાળો આપવા માટે પ્રોત્િાસહત કિે છે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મયેિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"1974થી જ આપણા િમ દાયના લોકોના યોગદાનન ું િન્માન બ્રૅમ્પટન સિરટઝન એવોડ્િડથી કિવાની જૂની પિુંપિા િહેલી છે. 

આવા અજોર્ નાગરિકોન ું િોઝ સથએટિમાું િન્માન કિતા અમને અસતશય આનુંદ થાય છે જેમણે 2021માું નોંધપાત્ર કાયડ કય ું હત ું 

સનવાિીઓ તેમના સવશે વધ  જાણકાિી મેળવવા માટે અહીં મ લાકાત લ ેbrampton.ca/citizensawards.” 

- માર્ટડન મેરર્િોિ, રિજનલ કાઉસન્િલિ, વૉર્ડ 3 & 4 પ્રમ ખ, સિરટઝન્િ એવોર્ડ કસમટી, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટનવાિીઓ િોજેિોજ આપણા િમ દાયમાું ઉજળ ું પરિવતડન લાવતા િહ્યા છે અને સિરટઝન્િ એવોડ્િડ અમન ેએવો અવિિ 

પ્રદાન કિે છે જેથી અમે તેમના જોશ અને યોગદાનન ું િન્માન કિી શકીએ. આખા 2021માું તમાિા અથડપૂણડ યોગદાન માટે તમામ 

સવજેતાઓનો ખૂબ આભાિ." 

- હિરકિત વિુંર્, સિટી કાઉસન્િલિ, વૉર્ડ 9અને 10, પ્રમ ખ, કોપોિેટ િર્વડસિિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન આવા જોશીલા અને પ્રિેણાદાયક સનવાિીઓથી છલકાય છે જેમણે આપણા િમ દાયમાું િાચ ું પરિવતડન આણય ું. સિટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન આપણા 2021બ્રૅમ્પટન સિરટઝન એવોર્ડ સવજેતાઓના જબિદસ્ત યોગદાનને િન્માસનત કિતા ગવડની લાગણી 

અન ભવે છે. 

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ચીફ એર્સમસનસ્િરેટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Welcome.aspx
http://brampton.ca/citizensawards.


 

 

 

કનૅરે્ાના િૌથી ઝર્પી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે 

લોકો. અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ડણન ું કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાડવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િ િસક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોર્ાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરર્યા િુંપકડ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ચિલ સમરર્યા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

