
 

  

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக         

 

தனித்ததாங்கி நிற்கின்ற சமுதாய உறுப்பினர்களள, ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமகன் 

ெிருதுகள் அளமப்பு வகாண்டாடுகிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 3, 2021) – 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் தனித்ததாங்கி 

நிற்கும்படியான சாதளனகளளப் புாிந்த, சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற 175 க்கும் தமற்பட்ட குடியிருப்பு 

ொசிகளள இனம் கண்டு அெர்களள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இந்த ஆண்டில் வகாண்டாடும். 

1974 ஆம் ஆண்டில் நிளைநாட்டப்பட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமகன் ெிருதுகள், சமுதாயத்தின் சக குடிமக்களால் 

பருந்துளரக்கப்பட்ட 3,500 க்கும் தமற்பட்ட தனித்ததாங்கி நிற்கும் குடியிருப்பு ொசிகளள இனம் கண்டு 

அங்கீகாித்தது: 

• ெிளளயாட்டுக்களில் சாதளன – தனி நபர்  அல்ைது அணியாக இருந்தபடி, மாகாண, ததசிய அல்ைது 

சர்ெததச ாீதியான அளெில்,  அெர்கள் புாிந்த சாதளனகளுக்காக அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டு ெிருது 

ெழங்கப்படுகிறது; 

• களைகளில் வபயர் வபற்றெர் – உள்ளூர், மாகாண, ததசிய அல்ைது சர்ெததச ாீதியான அளெில் தனி 

நபர்களின் பங்களிப்பானது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்திளன இனம் கண்டு அங்கீகாிக்கிறது ; 

• உத்தெகம் வகாடுக்கின்ற ெளகயிைான ெிருது -மனிதாபிமான நடெடிக்ளகளய ஆதாிக்கின்ற 

அல்ைது களடப்பிடிக்கின்ற அல்ைது மற்றெர்களள உறசாகப்படுத்தும்ெிதமாக வசல்ொக்கு 

வசலுத்திய ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகளள அங்கீகாிக்கிறது; 

• நீண்ட காை தசளெ - 10 ஆண்டு, 25 ஆண்டு, 35 ஆண்டு மற்றும் 50 ஆண்டு ெளகப்பாடுகளில், 

வபாழுதுதபாக்கு ெிளளயாட்டுக்கள், களை மற்றும் சமூக சமூக தசளெகளின் ெளர்ச்சி மற்றும் 

முன்தனற்றத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ளத ஏற்படுத்திய அர்ப்பணிப்பு வகாண்ட 

தன்னார்ெைர்களள அங்கீகாிக்கிறது; 

• அெசரநிளையில் வீரத்ளத வெளிப்படுகின்ற தசளெகளுக்கான ெிருது - ஒரு நபர் அல்ைது ஒரு சிை 

தனிநபர்கள், தன்னுளடய/தம்முளடய வசாந்த ொழ்க்ளகளய / உயிளர தாமாக முன்ெந்து பணயம் 

ளெத்து மற்வறாரு நபாின்/நபர்களின் உயிளரக் காப்பாற்றச் வசய்யும்  ஒரு வீரதீரச் வசயளை 

அங்கீகாிக்கிறது; 

• நடப்பு ஆண்டின் குடிமகன் - குறிப்பிட்ட வசயல்பாடு அல்ைது பங்களிப்ளபக் காட்டிலும் எல்ைா 

பிாிவுகளிலும் சமூக ஈடுபாட்ளட வெளிப்படுத்திய ப்ராம்ப்ட்டன் தன்னார்ெைர்களள 

அங்கீகாிக்கிறது.  இந்த ெிருதானது ஒரு இளளஞதரா, ெயது ெந்தெதரா மற்றும் மூத்தகுடிமகதனா 

ஆகிய எெரும்  சமூகங்களள கட்டளமக்கிறெராக இருந்து, எளதவயல்ைாம்  ஆர்ெத்ததாடும் 



 

  

 

உறுதிதயாடும் அளடயைாம் என மற்றெர்களுக்கு ெழிகாட்டுகிறாதரா அெருக்கு ெழங்கப்படுகிறது; 

மற்றும், 

• வகன் ளகல்ஸ் அவமச்சூர் அத்லீட் ஆஃப் தி இயர் ெிருது (Ken Giles Amateur Athlete of the Year 

Award)-  ப்ராம்ப்ட்டன் கார்டியன் (Brampton Guardian) வசய்தித்தாளுடன் இளணந்து ெழங்கப்படும் 

இந்த ெிருது, அந்தந்த ெிளளயாட்டின் அவமச்சூர் மட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ளத அல்ைது 

ெிதிெிைக்கான சாதளனகளளச் வசய்த ஒரு நபளர அங்கீகாிக்கிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கவுன்சிைர்கள், தன்னார்ெ எம்பிசி (MBC), ப்ராம்ப்ட்டன் ஃபயர் அண்ட் எமர்வஜன்சி 

சர்வீசஸ், ப்ராம்ப்ட்டன் ஸ்தபார்ட்ஸ் அளையன்ஸ், ப்ராம்ப்டன் சீனியர்ஸ் கவுன்சில் மற்றும் பீல் பிராந்திய 

காெல்துளற ஆகிதயாருடன் இளணந்து அந்தந்த ெிருதுக்கான பிாிவுகளில் நிபுணத்துெம் ொய்ந்த சமூக 

உறுப்பினர்கள் தசர்ந்து  குடிமக்களுக்கான ெிருதுகள் ததர்வுக் குழுெினால் பாிந்துளரகள்  மதிப்பாய்வு 

வசய்யப்பட்டன. 

2019 மற்றும் 2020 ஆண்டிற்கான ெிருது வென்றெர்கள் பட்டியளை பார்ளெயிட  ெருளக புாியவும்: City of 

Brampton | Citizens Awards. ெிருது வென்றெர்கள்,  சமூக ஊடகங்கள், ெிளம்பரம் மற்றும் 

சமுதாயங்களிளடதய சுெவராட்டிகள் மூைமாக அளடயாளம் காட்டப்பட்டு கவுரெிக்கப்படுொர்கள். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“நீண்ட காை தன்னார்ெ தசளெக்கும் கூடுதைாக; வீரதீரமான வசயல்கள்; உத்தெகம் தரும் வசயல்கள்; 

மற்றும், ப்ராம்ப்ட்டனின் நடப்பு ஆண்டின் குடிமகன் ெிருது  மூைமாக  சமூகத்தில் உள்ள பை சிறந்த 

குடிமக்களள அங்கீகாிப்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வபருமிதம் வகாள்கிறது மற்றும் ெிளளயாட்டு 

மற்றும் களைகளில் அெர்களின் தபாற்றத்தக்க சாதளனகளள வகாண்டாடுகிறது . ” 

- தபட்ாிக் பிரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“தகாெிட்-19 வதாற்று பரெலுக்கு முன்னும் பின்னும் எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள் வசய்த பை பங்களிப்புகளள 

அங்கீகாித்து வகாண்டாடுெது முக்கியம். தங்களது தநரத்ளத தாராளமாகக் வசைெளித்து களை மற்றும் 

ெிளளயாட்டுகளில் தனிப்பட்ட சாதளனகளளப் புாிந்தெர்களின் எண்ணிக்ளக உண்ளமயில் மிகவும் வமச்சத் 

தகுந்ததாகும். ப்ராம்ப்ட்டனில் எங்களிடம் உள்ள சமூக உற்சாகம் பற்றி நான் மிகவும் வபருளமப்படுகிதறன். " 

- மார்ட்டின் வமவடய்தராஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4, தளைெர், ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமகன் 

ெிருதுகள்; ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

தகாெிட்-19 வதாற்றுதநாய் காரணமாக, கடந்த ஆண்டு 2019 க்கான ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமக்கள் ெிருது 

வபற்றெர்களள ஆதமாதிக்கும் ெளகயில் அெர்கள் தநாில் ெந்திருந்து பங்தகற்கும் ஒரு நிகழ்ளெ நகரத்தால் 

நடத்த முடியெில்ளை. இந்த ஆண்டு, 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் தங்கள் தநரத்ளத பங்களித்த 

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


 

  

 

மற்றும் தனிப்பட்ட சாதளனகளளப் புாிந்த பைளரயும் நாங்கள் வகாண்டாடுதொம். பங்தகற்கெிருக்கும் 

அளனெருக்கும் நன்றி மற்றும் அளனத்து ெிருது வபற்றெர்களளயும் ொழ்த்துகிதறாம்! ” 

- தடெிட் தபர்ாிக், தளைளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்களளயும் 75,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிளைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 
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Coordinator, Media & Community Engagement 
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905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 |  
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