
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமக்கள் ெிருது ெழங்குெதற்காக 

தனிச்சிறப்பு ொய்ந்த குடியிருப்புொசிகளின் வெயர் பரிந்துரைக்கவும்! 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்ெர் 15, 2021) –ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

குடிமக்கள் ெிருதுகளுக்கான நியமனங்களள இப்பொது ெரபெற்கிறது. தனிச்சிறப்பு ொய்ந்த 

ெிளளயாட்டு வீரர்கள், தன்னார்ெலர்கள் மற்றும் உள்ளூர் வீரதீரர்கள் வெயளர சிொாிசு வசய்ய ஜனொி 

10, 2022 க்குள் அளழக்கப்ெடுகிறார்கள். 

 

2021 ஆம் ஆண்டுக் காலத்தில் ெின் ெரும் ெளககள் ஏபதனும் ஒன்றில் அர்த்தம் நிளறந்த ெங்களிப்பு 

அல்லது குறிப்ெிடத்தக்க சாதளன புாிந்திருக்கக் கூடிய குடியிருப்புொசிகளள ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமக்கள் 

ெிருதுகள் அங்கீகாரம் வசய்கின்றன: 

• ெிளளயாட்டுக்களில் சாதளனக்கான ெிருது (Sports Achievement Award)  இது மாகாண அல்லது 

பதசிய அல்லது சர்ெபதச அளெில் அங்கீகாிக்கப்ெட்ட சாதளனகளளப் புாிந்த ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரொசிகளள அங்கீகாிக்கிறது. 

• தடகள வீரர்கள் அெரெர் ெளகயில் குறிப்ெிடத்தக்க தாக்கம் மற்றும்/அல்லது ெிதிெிலக்கான 

சாதளனளய அவமச்சூர் மட்டத்தில் வசய்த ஒரு தனி நெருக்கு இந்த ஆண்டிற்கான வகன் ளகல்ஸ் 

அவமச்சூர் தடகள வீரர் ெிருது (Ken Giles Amateur Athlete of the Year 

Award) ெழங்கப்ெடுகிறது. 

• உள்ளூர், மாகாண, பதசிய அல்லது சர்ெபதச ொராட்டு வெற்று, குறிப்ெிடத்தக்க தாக்கம் 

ஏற்ெடுத்திய, தனி நெர்களள களலகளுக்கான ொராட்டு ெழங்கும் ெிருது (Arts Acclaim 

Award) அங்கீகாிக்கிறது. 

• வொழுதுபொக்கு ெளகயிலான ெிரையாட்டுக்கள், களலகள் மற்றும்  சமுதாயத்திற்கான சமூக 

பசளெகள் ெளகயில் முன்பனற்றம் மற்றும் ெளர்ச்சிக்கான தாக்கம் ஏற்ெடுத்திய அர்ப்ெணிப்பு 

வகாண்ட தன்னார்ெலர்களள  நீண்டகால பசளெகளுக்கான ெிருது (Long Term Service 

Award)   அங்கீகாிக்கிறது. 

• மனிதாெிமானம் மிக்க வசயல் வசய்த அல்லது வசய்ய ஆபலாசளன கூறியெர்கள், அல்லது 

மற்றெர்கள் மீது உத்பெகம் வகாடுக்கும் ெளகயில் வசல்ொக்கு வசலுத்தக்கூடிய ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரொசிகளள  உத்பெகம் அளிக்கின்ற ெிருது (Inspirational Award) அங்கீகாீக்கிறது. 
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• யாபரா ஒருொின் உயிளரக் காக்க தன்னார்ெத்துடன் தன்னுயிளரப் ெணயம் ளெத்து சாகசம் 

புாிந்த தனி நெர்களள அெசர கால பசளெகளில் வீரதீரம் காட்டியளமக்கான ெிருது (Emergency 

Services Award of Valour) அங்கீகாிக்கிறது. 

• 2021 ஆம் ஆண்டில் சமுதாயத்தின் மீது ொசத்துடனான அர்ப்ெணிப்ளெக் காட்டிய அளனத்து 

ெயது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளளயும் இந்த ஆண்டின் குடிமக்கள் ெிருதுகள் (Citizens of the 

Year Awards) கவுரெிக்கிறது. 

இப்ெடியாக வெயர் சிொாிசு வசய்யப்ெட்ட அளனெளரயும் ொிசீலளன வசய்ய, அந்தந்த துரை ெளகயில் 

ெல்லளம வகாண்ட  சமுதாய உறுப்ெினர்கள், மற்றும் பதர்ந்வதடுக்கப்ெட்ட அதிகாாிகள், ப்ராம்ப்ட்டன் 

தீயளணப்பு மற்றும் அெசரகால பசளெகள் அளமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் மூத்த குடிமக்களுக்கான குழு மற்றும் 

பீல் ெகுதி பொலீஸ் ஆகிபயார் வகாண்ட பதர்வுக்குழு நியமனம் வசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

1974 ஆம் ஆண்டு முதபல, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இப்ெடியான சமுதாய அங்கீகாிப்புத் திட்டத்திளன 

ெழங்குெதில் வெருளம வகாள்கிறது; இது சமுதாயத்தில் ெிளளயாட்டுக்கள், களல மற்றும் சமூக பசளெ 

ஆகியெற்றில் தனித்பதாங்கி நிற்கும் 3,500 க்கும் பமலான குடியிருப்புொசிகளள கவுரெித்திருக்கிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமக்கள் ெிருதுகள் ெற்றிய பமலும் தகெல்களுக்கும் 2019 மற்றும் 2020 ஆம் 

ஆண்டுகளில் ெிருதுவெற்றெர்கள் வெற்றி மமலும் அைியவும் ெருளக தரவும்: www.brampton.ca. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் சிறப்பு ொய்ந்த குடியிருப்ொளர்கள் நிளறயப் பெர்களளக் 

வகாண்டிருக்கிறது; பமலும் ெிளளயாட்டு வீரர்கள், களலஞர்கள், தன்னார்ெத் வதாண்டர்கள் 

மற்றும் உள்ளூர் வீரதீரர்கள் என அெர்களின் ெங்களிப்ளெ அங்கீகாிப்ெதில், ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடிமக்களுக்கான ெிருதுகள் முக்கியமான ொய்ப்ளெ எங்களுக்கு ெழங்குகின்றன. இந்த 

ெிருதுகள் வெருமிதத்ளத ெிளதக்கின்றன, நமது சமூகத்திற்கு ெங்களிக்க அளனெளரயும் 

ஊக்குெிக்கின்றன, பமலும் நமது குடிமக்களின் அர்த்தமுள்ள ெங்களிப்புக்காக அெர்களள 

அங்கீகாிக்கின்றன. இன்பற ஒரு குடியிருப்ொளளரப் ொிந்துளரயுங்கள்! 

- பெட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 “1974 ஆம் ஆண்டு முதல், ப்ராம்ப்ட்டன் குடிமக்கள் ெிருதுகள் அளிப்ெதன் மூலம் எங்கள் 

சமூகத்தில் உள்ளெர்களின் ெங்களிப்புகளள அங்கீகாிப்ெது நீண்டகால ொரம்ொியமாகபெ 

இருந்து ெருகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டில் எங்கள் நகரத்தில் குறிப்ெிடத்தக்க தாக்கத்ளத 

ஏற்ெடுத்திய குடியிருப்ொளர்களளப் ெற்றி அறிய ஆெலுடன் காத்திருக்கிபறாம், பமலும் அடுத்த 

ஆண்டு அெர்களளக் வகாண்டாடவும் உற்சாகமாக இருக்கிபறாம். 
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- மார்ட்டின் வமவடய்பராஸ், ெிராந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 3 & 4; தளலெர், 

குடிமக்களுக்கான ெிருதுகள் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகள் ஒவ்வொரு நாளும் நமது சமூகத்தில் ஒரு ெித்தியாசத்ளத 

ஏற்ெடுத்துகிறார்கள், பமலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடிமக்கள் ெிருதுகளுக்கான 

சமர்ப்ெிப்புகளின் நம்ெமுடியாத எண்ணிக்ரகரை நாங்கள் காண்கிபறாம். ொிந்துளரகரை 

இப்பொமத வசய்யலாம், பமலும் இந்த ஆண்டு ொிந்துளரக்கப்ெட்டெர்களளக் காணவும் 

கவைவம் வெறவிருப்பவர்களளத் பதர்ந்வதடுக்கவும் பதர்வுக் குழு ஆெலுடன் காத்திருக்கிறது!" 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 9 & 10; தளலெர், வெருநிறுென பசளெகள்,  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ைரம்ப்ட்டன் எங்கள் சமூகத்தில் உண்ளமயான மாற்றத்ளத ஏற்ெடுத்துகின்ை பெரார்ெமுள்ள 

மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் குடியிருப்ொளர்களால் நிளறந்துள்ளது; பமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடிமக்களுக்கான ெிருதுகள், அெர்களின் சிறந்த ெங்களிப்ளெ அங்கீகாிக்கும் ொய்ப்ளெ 

அவர்களுக்கு ெழங்குகிறது. 2021 இல் வெரும் தாக்கத்ளத ஏற்ெடுத்தியதாக  நீங்கள் கருதிப் 

பொற்றும் ஒருெளர, ொிந்துளரக்கவும். 

- படெிட் பெர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

-30- 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்களளயும் 75,000 ெணிக 

அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வொதுமக்களள மனத்தில் ளெத்பத வசய்கின்பறாம். 

ெலதரப்ெட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், வதாழில்நுட்ொீதியில் மற்றும்,  

சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் ெளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெயணத்தில் நாங்கள் வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ொதுகாப்ொன, 

நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் கட்டளமப்ெதற்கான ெளர்ச்சிப்ொளதயில் நாங்கள் ெங்கு 

ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் 

வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

 ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்பஜாத் ளகந்த் 

ஒருங்கிளணப்ொளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுொடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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