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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫਮੇ (Sports Hall of Fame) ਵ ਿੱ ਚ ਚਾਰ ਨ ੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗੇਾ  

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 2018 ਵ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Sports Hall of Fame) (ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਪਰਵਸਿੱ ਧ 
ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬ੍ਣਾਉਣ  ਾਲੀ ਸੂੰ ਸਥਾ) ਵ ਿੱ ਚ ਚਾਰ ਨ ੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  

ਵਬ੍ਲਡਰ (ਖੇਡ ਦਾ ਵ ਕਾਸ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹੋਰ ਵ ਅਕਤੀ) ਸ਼ਰੇਣੀ ਵ ਿੱ ਚ, ਪਾ ਰਵਲਫਟਰ ਹਰਨੇਕ ਵਸੂੰਘ ਰਾਏ (Harnek Singh Rai) 
ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਪਰਤੀਯੋਗੀ, ਸੂੰਚਾਲਕ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਵਮਲਰ 
(Rosemary Miller) ਨ ੂੰ   ੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਟੈਵਨਸ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ 55+ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਬ੍ਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵ ਿੱ ਚ, ਮਾਈਕ  ੀ ਰ (Mike Weaver) ਐਨ.ਐਚ.ਐਲ. 
(ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਲੀਗ) (NHL) ਵ ਿੱ ਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਾਕੀ ਵ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਵਰਚਰਡ ਸਸੌ (Richard Souce) 
ਇਿੱ ਕ ਸ਼ੁਕੀਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਬ੍ੌਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

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

Ceremony) ਅਤੇ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੂੰਗਲ ਾਰ 15 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ ਵਥਏਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Rose Theatre Brampton) ਵ ਿੱ ਚ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਕਾਕਟੇਲ ਵਡਨਰ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ 
ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਬ੍ੁਲਾਰਾ (keynote speaker) ਪ ਰ  ਸੀ.ਐਫ.ਐਲ. (CFL) ਕੁਆਰਟਰਬ੍ੈਕ ਅਤੇ ਚਾਰ- ਾਰ ਦੇ ਗਰੇ-ਕਿੱ ਪ ਚੈਂਪੀਅਨ (Grey 

Cup Champion), ਡਮੈਨੋ ਅਲੈਨ (Damon Allen) ਹੋਣਗੇ। 

ਵਟਕਟਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਵਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਬ੍ਾਕਸ ਆਵਫਸ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਵਟਕਟ $55 ਵ ਿੱ 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  ਾਲੇ 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  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੀ 
 ੈਬ੍ਸਾਈਟ www.brampton.ca/bshf 'ਤੇ ਜਾਓ।  

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਜਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੱ ਚ ਖੇਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ? Download a nomination 

form for 2019 (2019 ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)! ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 
15 ਜ ਨ, 2018 ਤਿੱਕ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

http://www.rosetheatre.ca/
http://www.brampton.ca/bshf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Sports/SportsHallOfFame/Documents/Sports%20Hall%20of%20Fame%20-%20Nomination%20Form.pdf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Sports/SportsHallOfFame/Documents/Sports%20Hall%20of%20Fame%20-%20Nomination%20Form.pdf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Sports/SportsHallOfFame/Documents/Sports%20Hall%20of%20Fame%20-%20Nomination%20Form.pdf


 

 

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

Brampton) ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਮਰਵਪਤ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੀਲਸ ਐ ੇਵਨਊ (Steeles 

Avenue) ਦੇ ਦਿੱ ਖਣ  ਿੱਲ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ (Kennedy Road) 'ਤੇ ਪਾ ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ (Powerade Centre) ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹੈ।  

ਹ ਾਲੇ:  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਖੇਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਵਸਲ (Council) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਮੇਟੀ (Brampton Sports Hall of Fame Committee) ਦੇ  ਿੱ ਲੋਂ , ਸਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ 
ਦੇਣ ਵ ਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।” 

-       ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

  

“ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2018 ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵ ਆਪਕ ਸਮ ਹ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰਵਤਸ਼ਠਾ ਾਨ ਸਨਮਾਨ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨ ੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਪਛਲੇ 
ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।” 

-       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  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
  

 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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