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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫਮੇ (Sports Hall of Fame) ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 2017 ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Sports Hall of Fame) (ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਧਤ ਪਰਵਸਿੱ ਧ 
ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ) ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਵਬ੍ਲਡਰ (ਖੇਡ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀ) ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਵਿੱ ਚ: ਫਰਨੈ ਰਾਈਡਰ (Fran Rider) ਨ ੰ  ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਭ ਵਮਕਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਕਸਲਵਸਓਰਸ (Brampton Excelsiors) ਲੈਕਰੋਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪ ਰਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਮਾਰਕ ਐਵਨਸ (Mark Evans) ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜਹੀ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਲੈਕਰੋਸ ਵਖਡਾਰੀ, ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਲੈਕਰੋਸ ਹਾਲਸ ਆਫ ਫੇਮ (Ontario Lacrosse Halls of Fame) ਦੇ 
ਮੈਂਬ੍ਰ, ਡਨੌ ਆਰਥਰਸ (Don Arthurs), ਨ ੰ  ਤਜ਼ਰਬ੍ੇਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   
 

ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਵਅਕਤੀ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਸਟੌਕ ਕਾਰ ਰੇਸਰ ਵਬ੍ਲ ਜ਼ਾਰਦ ੋ(Bill Zardo) ਅਤੇ ਸੌਫਟਬ੍ਾਲ 
ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੈਲੀ ਕਰਗੈ (Kelly Craig)।  

 
 

37ਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Sports Hall of Fame) ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ (Induction 

Ceremony) ਅਤੇ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ  9 ਮਈ ਨ ੰ  ਰੋਜ਼ ਵਥਏਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Rose Theatre Brampton) ਵਵਿੱ ਚ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਕਾਕਟੇਲ ਵਡਨਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਤੰਨ-ਵਾਰ 
ਦੀ ਓਲੰਵਪਕ ਇਸਤਰੀ ਹਾਕੀ ਵਖਡਾਰੀ, ਸੈਮੀ ਜ ੋਸਮਾਲ (Sami Jo Small) ਮੁਿੱ ਖ ਬ੍ੁਲਾਰਾ (keynote speaker) ਹੋਣਗੇ। ਸੈਮੀ ਜੋ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰਲਡ 
ਚੈਂਵਪਅਨਵਸ਼ਪਸ ਵਜਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਓਲੰਵਪਕ ਗੇਮਸ ਵਵਿੱ ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵਜਿੱ ਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬ੍ਰ ਸੀ। ਉਹ 2002 ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। 
 
ਵਟਕਟਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਵਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਬ੍ਾਕਸ ਆਵਫਸ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਵਟਕਟ $55 ਵਵਿੱ ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਵਟਕਟ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ $27.50 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬ੍ਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਲਈ ,
www.rosetheatre.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 905.874.2800 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੀ 
ਨਵੀਂ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ www.brampton.ca/bshf 'ਤੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਜਸਨੇ ਸਾਡੀ ਵਸਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਖੇਡਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ? 2018 ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ! 2018 ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 15 ਜ ਨ, 2017 ਤਿੱ ਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 

http://www.rosetheatre.ca/
http://www.rosetheatre.ca/
http://www.brampton.ca/bshf


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Sports Hall of Fame) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1979 ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of 

Brampton) ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਸਮਰਵਪਤ ਖੇਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੀਲਸ ਐਵੇਵਨਊ (Steeles 

Avenue) ਦੇ ਦਿੱ ਖਣ ਵਿੱਲ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ (Kennedy Road) 'ਤੇ ਪਾਵਰੇਡ ਸੈਂਟਰ (Powerade Centre) ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹੈ।  
 
 

ਹਵਾਲੇ: 

 

“ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਵਸਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਬ੍ਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰ੍ਵਧਤ ਖੇਡਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਮੇਟੀ (Brampton Sports Hall of Fame 

Committee) ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬ੍ਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।” 
– ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਗ ਵਵਲਹਨਸ (Doug Whillans), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਮੇਟੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਲਾਈਜਨ (Brampton Sports Hall of 

Fame Committee Council Liaison) 
 
 
 
 

“ਮੈਨ ੰ  2017 ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਬ੍ਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਰ ਪ 
ਨਾਲ ਵਪਛਲੇ ਬ੍ਹੁਮੁਿੱ ਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬ੍ੀ ਸ ਚੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 9 ਮਈ, 2017 ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾਂ।” 
– ਡੀਨ ਮੈਕਲੋਡ (Dean McLeod), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ (Chair of the Brampton Sports Hall of Fame 

Committee) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

