
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

2020 ஆம் ஆண்டின் ப்ராம்ப்ட்டன் சிட்டிஸன்ஸ் ெிருது (Brampton Citizens 

Awards) களுக்காக தனித்து ெிளங்கும் குடியிருப்புொசி வெயரர முன்வ ாழியவும் ! 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 6, 2021) – 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் சிட்டிஸன்ஸ் 

ெிருதுகளுக்காக வெயர் முன்வ ாழிெரத ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நஅரவெற்கிறது. தனித்து 

ெிளங்குகின்ற ெிரளயாட்டு வீரர்கள், தன்னார்ெலர்கள் உள்ளூர் ஹீவராக்களின் வெயர்கரள 

ெிப்ரொி 16, 2021 க்குள் முன்வ ாழியவும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் சிட்டிஸன்ஸ் ெிருதுகள் என்ெது, கீழ்க்கண்ட ெரககளில், 2020 வகலண்டர் 

ெருடத்திற்குள்ளாக, ெின் ெரும் ெரககளில் உெவயாகர ான  ெங்களிப்ரெச் வசய்த அல்லது  

குறிப்ெிடத்தக்க சாதரன புாிந்த குடியிருப்புொசிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கிறது: 

• ெிரளயாட்டுக்களில் சாதரனக்கான ெிருது  (Sports Achievement Award)  என்ெது, 

 ாகாண, வதசிய அல்லது சர்ெவதச அளெிலான சாதரனகளுக்காக   அங்கீகாரம் வெற்ற 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகரள அங்கீகாரம் வசய்கிறது. 

• இந்த ஆண்டின் வகன் ரகல்ஸ் அவ ச்சூர் ெிரளயாட்டு வீரருக்கான ெிருது (Ken Giles 

Amateur Athlete of the Year Award) என்ெது தனது ெரகயிலான ெிரளயாட்டில், 

குறிப்ெிடத்தக்க தாக்கம்  ற்றும்/அல்லது அொர ான சாதரன புாிந்து, தனித்து ெிளங்கிய 

ஒரு ெிரளயாட்டு வீரருக்கு ெழங்கப்ெடுகிறது.  

• கரலகரளப் ொராட்டும் ெிருது (Arts Acclaim Award) என்ெது, உள்ளூர்,  ாகாண, வதசிய 

அல்லது சர்ெவதச அளெில் ொராட்டு வெறும் ெரகயில் குறிப்ெிடத்தக்க  தாக்கத்ரத 

உண்டாக்கிய ெங்களிப்புக்கரள அங்கீகாிக்கிறது. 

• நீண்டகால வசரெக்கான ெிருது (Long Term Service Award) என்ெது வொழுதுவொக்கு 

ாீதியான ெிரளயாட்டுக்கள், கரல  ற்றும் சமூக சமூக வசரெகளின் ெளர்ச்சி  ற்றும் 

முன்வனற்றத்தில் குறிப்ெிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்ெடுத்திய அர்ப்ெணிப்பு வகாண்ட 

தன்னார்ெலர்கரள அங்கீகாிக்கிறது. 

• உத்வெகம் வகாடுக்கும் ெரகயிலான ெிருது (Inspirational Award) என்ெது  னிதாெி ான 

வசயல்கரள வொதிக்கின்ற அல்லது கரடப்ெிடிக்கின்ற அல்லது  ற்றெர்களுக்கு 

உத்வெகம் வகாடுக்க தூண்டுதலாக வசல்ொக்கு வசலுத்துகின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடியிருப்புொசிகரள அங்கீகாிக்கிறது. 
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• வீரதீர வசயலுக்கான அெசரகால வசரெகள் ெிருது (Emergency Services Award of Valour) 

என்ெது இன்வனாருொின் உயிரரக் காப்ொற்றுெதற்காக ஒரு வீரச் வசயரலச் 

வசய்யும்வொது, தனது ொழ்க்ரகரய தானாக முன்ெந்து ெணயம் ரெத்த நெர்கரள 

அங்கீகாிக்கிறது. 

• இந்த ெருடத்தின் சிறந்த குடி க்கள் ெிருதுகள் (Citizens of the Year Awards)  என்ெது, 2020 

ஆம் ஆண்டில் ொந்தம்  ிக்க, அர்ப்ெணிப்பு நிரறந்த சமூக ஈடுொட்ரட வெளிப்ெடுத்திய 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அரனத்து ெயதுரடய  தன்னார்ெலர்கரளயும் அங்கீகாிக்கிறது. 

வதர்ந்வதடுக்கப்ெட்ட அதிகாாிகள், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயரணப்பு  ற்றும் அெசர வசரெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் ெிரளயாட்டுக்கள் இரணயம், ப்ராம்ப்ட்டன் மூத்த குடி க்களுக்கான கவுன்சில் 

 ற்றும் பீல் ெிராந்திய வொலீஸ் ஆகிய அர ப்புக்களுடன் இரணந்து, ெிருதுகளுக்காக 

முன்வ ாழிதல் வசய்யப்ெட்ட அரனத்து வெயர்கரளயும் ொிசீலிப்ெதற்காக,  ஒவ்வொரு ெிருது 

ெிாிவுகளிலும் அந்தந்த ெரகயில் நிபுணத்துெம் ொய்ந்த சமூக உறுப்ெினர்கரளக் வகாண்ட ஒரு 

வதர்வுக் குழுொனது ெணிநிய னம் வசய்யப்ெடுகிறது. 

 

2019 ப்ராம்ப்ட்டன் குடி க்களுக்கான ெிருதுகள்  

 

COVID-19 வதாற்று ெரெல் காரண ாக, 2019 க்கான ப்ராம்ப்ட்டன் குடி க்கள் ெிருது 

வெற்றெர்கரள அங்கீகாிப்ெதற்கான ஒரு தனிப்ெட்ட நிகழ்ரெ ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகத்தினரால் நடத்த முடியெில்ரல. ஆகவெ 2019 ஆம் ஆண்டில் ெிருது வெற்றெர்கள் இந்த 

2020 ஆண்டு ெிருது வெறுெெர்களுடன் இரணத்து அங்கீகாிக்கப்ெடுொர்கள். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் குடி க்கள் ெிருதுகள் என்ெரெ தனித்து ெிளங்கும் சிறந்த 

ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகரள அங்கீகாிப்ெதற்கான ஒரு முக்கிய ான சந்தர்ப்ெ ாகும். இந்த ெிருதுகள் 

 னத்தில் வெரு ிதத்ரத ெதிக்கின்றன,  ற்றும் அரனெரரயும் ந து  சமூகத்திற்கு ெங்களிப்பு 

வசய்ய ஊக்குெிக்கின்றன; வ லும் ந து குடி க்களின் அர்த்தமுள்ள ெங்களிப்புகரள 

ஆவ ாதிக்கின்றன. இதற்காக இன்வற ஒரு குடியிருப்ொளர் வெயரர முன் வ ாழியவும்! " 

- வெட்ாிக் ப்ரவுன், வ யர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“1974 ஆம் ஆண்டு முதவல ப்ராம்ப்ட்டன் குடி க்களுக்கான ெிருதுகள் என்ெரெ, ந து 

சமூகத்தில் ஒரு ொரம்ொிய நிகழ்ொக இருந்து ெருகின்றன. 2020 ஆம் ஆண்டில் ந து நகரத்தில் 

குறிப்ெிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்ெடுத்திய ப்ராம்ப்ட்டன் ெிரளயாட்டு வீரர்கள், தன்னார்ெலர்கள் 
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 ற்றும் ஹீவராக்கரள நாங்கள் வதடுகிவறாம்; இெர்கள் ந து சமூகத்தில் எப்வொதும் 

அங்கீகாிக்கப்ெட்டொவற இருக்க வெண்டும். ” 

-  ார்ட்டின் வ வடய்வராஸ், ெிராந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 3 & 4; தரலர ப் வொறுப்பு, 

குடி க்களுக்கான ெிருதுகள் ெழங்கும் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“2020 ஆம் ஆண்டின் ப்ராம்ப்ட்டன் சிறந்த குடி கன் ெிருதுக்கு இப்வொது ொிந்துரரகள் 

ெரவெற்கப்ெடுகின்றன! ஒவ்வொரு ஆண்டும், இந்த ெிருதுகளுக்கான ச ர்ப்ெிப்புகளின் 

எண்ணிக்ரக நம்ெமுடியாத அளவுக்கு ெருெரதக் காண்கிவறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள் 

ஒவ்வொரு நாளும் ந து இந்தப் வொிய நகரத்தில் உண்ர யிவலவய ஒரு  ாற்றத்ரத ஏற்ெடுத்தி 

ெருகின்றனர்; வ லும் வதர்வுக் குழு இந்த ஆண்டில் ொிந்துரரக்கப்ெட்டெர்கள் யார் என 

வதாிந்துவகாள்ளவும், ெிருது வெறுெெர்கள் யார் என வதாிந்துவகாள்ளவும் ஆெலாகக்  

காத்திருக்க்கின்றனர். ” 

 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தரலர ப் வொறுப்பு, வெருநிறுென 

வசரெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ானது  ாற்றத்ரத உண்டாக்குெெர்களால் நிரம்ெியுள்ளது; அெர்கள் எங்கள் 

சமூகத்திற்கு வசய்த சிறந்த ெங்களிப்புகரள ப்ராம்ப்ட்டன் குடி க்களுக்கான ெிருதுகள் 

அங்கீகாிக்கின்றன. ெிரளயாட்டு வீரர்கள் முதல் தன்னார்ெலர்கள் ெரர  ற்றும் உள்ளூர் 

ஹீவராக்கள் உட்ெட, 2020 ஆம் ஆண்டில் வெரும் தாக்கத்ரத ஏற்ெடுத்தியதாக நீங்கள் வொற்றும் 

ஒருெரர ொிந்துரரக்கவும். ” 

 

- வடெிட் வெர்ாிக், தரலர  நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில்  ிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000  க்கரளயும் 70,000 

ெணிக அர ப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வொது க்கரள  னத்தில் ரெத்வத 

வசய்கின்வறாம். ெலதரப்ெட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்ொீதியில்  ற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுர ப் ெரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். ொதுகாப்ொன, நிரலத்து நிற்கெல்ல  ற்றும் வெற்றிகர ான  ஆவராக்கிய ிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டர ப்ெதற்கான ெளர்ச்சிப்ொரதயில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook,  ற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

வ ானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்ொளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுொடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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