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ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾਸਰਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ    
 

ਬਰੈਂਪਟਨ,ਬਰੈਂਪਟਨ‚ ਉਨ: ਪੰਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਲਾ ਅਤ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆ ਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ ਐਤਵਾਰ 
ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਮੈਰੀਔਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਦਆੁਰਾ 
ਪਰਾਯੋਵਜਕ ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਿਾਰਡਨ ਚੌਕ 'ਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨੇ ਸੰਿੀਤ ਅਤ ੇਵਫਲਮਾਂ ਵਵਚਲੇ- ਕੁਝ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨ ੰ   
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।   
 

ਜ ਨੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤ  ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਐਨਜ ਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਜੀਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਧੀਕ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੁਵਪਹਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਆੁਰਾ ਕਲਾ ਅਤ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੀ। ਵਸਟੀ 
ਕਾਊਸਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਵਪਤ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਵਰਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁੰ ਡ-ਚੁਕਾਈ ਰਸਮ 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਮ ਸੀ (MC) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।   
 

“ਇਸ ਵਿੱ ਡ ੇਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵ ੰਦਿੀ ਭਰ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ‚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਲਾ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਜਨ ੰ ਨ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਵਤ 
ਹੋਇਆ ਹਾਂ‚” ਕਾਊਸਲਰ ਬੋਮਨ ਨੇ ਵਕਹਾ। “ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਉਹਨਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ‚ ਬਸ਼ੇਕ‚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਸਿੱ ਧੀ ਦੁਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਆੁ ਰਹੇ ਹਨ।”  
 

2015 ਵਵਿੱ ਚ ਸਥਾਵਪਤ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:   
 ਤਾਨੀਆ ਮਵਲੰਿਜ - ਇਿੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾਪਰਾਪਤ‚  ਬਹ-ੁਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤ ‚ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਵਿੱ ਧ ਲਈ  ਰੈਿੇ (Reggae) 

ਮਨੋਰੰਜਕ।    
 ਤਾਰਾ ਉਰਾਮ - ਇਿੱ ਕ ਜੁਨੋ ਲਈ ਨਾਮ ਦ ਅਤੇ ਕਨੇੈਡੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸੰਿੀਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਭਿੱ ਰ ਰਹੇ ਸਟਾਰ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਜੇਤ ।  

 ਜੌਹਨੀ ਰੀਡ - ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਇਕ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ‚ ਬਹ-ੁਪਲਾਟੀਨਮ ਵਵਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਿੀਤ ਕਲਾਕਾਰ।  

 ਿੌਰਡਨ ਜੇ. ਸਵਮਿੱ ਥ - ਮ ਵੀ ਦ ੇਐਕਸ-ਮੈਨਿੱ  ਦੀ ਲੜੀ ਵਵਿੱ ਚ ‘ ਵਮਸਟੀਕ ’ (Mystique) ਚਵਰਤਰ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਲਈ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ‚ 
ਇਿੱ ਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾਪਰਾਪਤ ਖਾਸ ਪਰਭਾਵ ਪਰਾਸਥੇਵਟਕਸ ਅਤੇ ਮੇਕ-ਅਿੱਪ ਕਲਾਕਾਰ।  

 ਐਲਿੱ ਨ ਵਥਕੇ - ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਾਸਾ ਭਰਪ ਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ‘ ਿਰੋਇੰਿ ਪੇਨਜ ’ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਵਵਵਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਪਤਾ ਜੇਸਨ ਸੀਵਰ 
ਦੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਭ ਵਮਕਾ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਇਿੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਈਕਾਨ ਹ।ੈ  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਪਵਹਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ’ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਦਣੇ ਲਈ 2014 ਵਵਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ 
ਵਿਆ ਸੀ ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਅਤ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਿ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਾਮ ਦਿੀਕਰਨ, ਵਦਿੱ ਖ, ਮੀਡੀਆ 
ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ ਅਤ ੇਸਾਵਹਤ ਦੇ ਵਰਿ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ।   
 



 

 

 

ਮਾਈਕਲ ਕੇਰਾ‚ ਕੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਂਟੈ‚ ਸਕਾਟ ਲੇਲ‚ ਰੋਵਹੰਟਨ ਵਮਸਤਰੀ‚ ਰਿੱ ਸਲ ਪੀਟਰਜ‚ ਜੈਕ ਰੀਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟ ਥੌਂਪਸਨ 2014 ਵਵਿੱ ਚ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸਥਾਵਪਤ ਵਵਅਕਤੀ ਸਨ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੌਂ ਵਾਂ-ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ, ਜੋ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 89 
ਵਭੰਨ ਵਭੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿੱਦ ਆਧੁਵਨਕ ਵਦਲਪਰਚਾਵਾ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਤੇ ੀ ਨਾਲ ਵਵਕਵਸਤ ਹੋ 
ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital), ਜੋ 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖੁਿੱ ਵਲਿਆ ਸੀ, ਵਵਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ 
ਵਸਸਟਮ (William Osler Health System) ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ   MEDIA CONTACT 

ਬਰਾਇਨ ਸਵਟਟਿੱਲ  
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  
ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca   

Brian Stittle 
Sr. Media Coordinator 
City of Brampton 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
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