
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

2020 ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ ਲਈ ਖਾਿ ਰਨਵਾਿੀ ਨ ੰ  ਨਾਮਾਂਰਿਤ ਿਰੋ! 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਜਨਵਰੀ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 2020 ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ (Brampton Citizens Awards) 

ਲਈ ਨਾਮਾਂਿਣ ਿਵੀਿਾਰ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਖਾਿ ਐਥਲੀਟਿ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਿ ਜਾਂ ਲੋਿਲ ਹੀਰੋਜ ਨ ੰ  ਨਾਮਾਂਰਿਤ ਿਰੋ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ, ਉਹਨਾਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦ ੇਿੈਲੰਡਰ ਿਾਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਰਥਪ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਰਿਿੇ ਇਿੱਿ ਰਵਿੱ ਚ ਖਾਿ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹਾਿਲ ਿੀਤੀ ਹੈ: 

• ਿਪਰੋਟਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ (Sports Achievement Award) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਿ ਬ੍ਾਈ, ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਮਲੀ ਹੈ।  

• ਿਨੇ ਗਾਈਲਿ ਐਮਚਰ ਐਥਲੀਟ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡ (Ken Giles Amateur Athlete of the Year Award) ਉਿ ਖਾਿ 

ਰਵਅਿਤੀ ਨ ੰ  ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਿਬੰ੍ਧਤ ਿਪੋਰਟ ਰਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼੍ਾਵਰ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਅਿਧਾਰਨ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹਾਿਲ ਿੀਤੀ ਹੈ। 

• ਆਰਟਿ ਅਿਲੇਮ ਅਵਾਰਡ (Arts Acclaim Award) ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਿਲ, 

ਿ ਬ੍ਾਈ, ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇਪਰਰਿਿੱ ਧੀ ਹਾਿਲ ਿਰਨ ਦ ੇਿੰਦਰਭ ਰਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 
• ਲੌਂ ਗ ਟਰਮ ਿਰਰਵਿ ਅਵਾਰਡ (Long Term Service Award) ਉਹਨਾਂ ਿਮਰਰਪਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਿ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ 

ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਨੇ, ਰੇਿਰੀਏਸ਼੍ਨਲ ਿਪੋਰਟਿ, ਿਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿ ਿੋਸ਼੍ਲ ਿਰਰਵਰਿਜ ਦ ੇਰਵਿਾਿ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਤ ੇਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅਿਰ ਪਾਇਆ 

ਹੈ।  
• ਇੰਿਰਪਰਸ਼ੇ੍ਨਲ ਅਵਾਰਡ (Inspirational Award) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦ ੇਰਹਿੱਤਾਂ ਲਈ 

ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਮਾਨਵ ਰਹਤੈਸ਼੍ੀ) ਿਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਰਜਹੇ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਰਜਆਂ ਤੇ ਪਰੇਰਨਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 
• ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਵਲੈਰ (Emergency Services Award of Valour) ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ 

ਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਿੇ ਦ ਜੇ ਰਵਅਿਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣ ੇਜੀਵਨ 

ਨ ੰ  ਜੋਖਮ ਰਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।  
• ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡਿ (Citizens of the Year Awards) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਿ ਨ ੰ  

ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਰਵਿੱ ਚ, ਜੋਸ਼੍ੀਲੀ, ਿਮਰਰਪਤ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸ਼੍ਮ ਲੀਅਤ ਦਰਿਾਈ ਹੈ। 

ਇਿੱਿ ਿਲੈਿਸ਼੍ਨ ਿਮੇਟੀ (Selection Committee) ਨ ੰ  ਿਾਰੇ ਨਾਮਾਂਿਣਾਂ ਦੀ ਿਮੀਰਖਆ ਿਰਨ ਲਈ ਰਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਿ ਿਮੇਟੀ ਰਵਿੱ ਚ, 

ਅਵਾਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਰਵਸ਼ੇ੍ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰਹਰ ਦ ੇਚੁਣ ੇਹੋਏ ਅਫ਼ਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 
ਿਰਰਵਰਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਪੋਰਟਿ ਅਲਾਈਿਂ (Brampton Sports Alliance), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਾਉਂਰਿਲ (Brampton Seniors Council) ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ (Peel Regional Police) ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ। 
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2019 ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ 

 

ਿੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਿਾਰਨ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 2019 ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਨ 

ਲਈ, ਰਵਅਿਤੀਗਤ ਿਾਰਜਿਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਿਰ ਿਿੀ। ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  2019 ਰਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਰਮਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਿਾਲ, 2020 ਦ ੇਅਵਾਰਡ 

ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਨਮਾਰਨਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ, ਖਾਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਨ ਦਾ ਇਿੱਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਮੌਿਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਰਵਿੱਚ ਮਾਣ ਛੁਰਪਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਰਿਿੇ ਨ ੰ  ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼੍ਾਰਹਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਡੇ ਨਾਗਰਰਿਾਂ ਦ ੇਅਰਥਪ ਰਣ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਿੱਜ ਹੀ ਰਿਿੇ ਰਨਵਾਿੀ ਨ ੰ  ਨਾਮਾਂਰਿਤ ਿਰੋ!”  

- ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ, 1974 ਤੋਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਿ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਉਹਨਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਿ ਅਤੇ ਹੀਰੋਜ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਰਵਿੱਚ ਹਰ ਿਮੇਂ ਿਾਡੇ ਸ਼੍ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਿਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ ਿਮੇਟੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“2020 ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ ਲਈ ਨਾਮਾਂਿਣ ਹੁਣ ਸ਼ੁ੍ਰ  ਹੋ ਗਏ ਹਨ! ਹਰ ਿਾਲ, ਅਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪਰਿਤੁਤੀਆਂ ਦਾ ਅਿਧਾਰਨ 

ਿਿੋਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਾਡੇ ਸ਼੍ਾਨਦਾਰ ਸ਼੍ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ ਅਿਲ ਰਵਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਲੈਿਸ਼੍ਨ ਿਮੇਟੀ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਿਬ੍ਰੀ ਨਾਲ,  

ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਨਾਮਾਂਰਿਤ ਰਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਹਾਿਲ ਿਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਚੁਣਨ ਦੀ ਉਡੀਿ ਹੈ।” 
 

- ਹਰਿੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਿਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਖਾਿ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਿਨਮਾਰਨਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਐਥਲੀਟਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਿ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਲੋਿਲ ਹੀਰੋਜ ਤਿੱਿ, ਆਪਣ ੇਮਨਪਿੰਦ ਰਿਿੇ ਵੀ ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਿਤੀ ਨ ੰ  ਨਾਮਾਂਰਿਤ ਿਰੋ, ਰਜਿਨੇ 

2020 ਰਵਿੱਚ ਸ਼੍ਾਨਦਾਰ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।” 
 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਿ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ ਰੀ ਇਿਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵਿੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਿ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਰਵਰਵਧਤਾ ਿਾਨ ੰ  ਵਿੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਨਵੇਸ਼੍ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼੍ਾਰਹਤ ਿਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਰਵਸ਼੍ਵ-ਰਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਰਵਿੱਚ ਿਰਥਤ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਜੋਸ਼੍ੀਲੇ ਸ਼੍ਰਹਰੀ ਿੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਿੇ ਪੈਦਾ ਿਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਰਹਣ ਅਤੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਰਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਰਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨ ੰ  ਸ਼੍ਾਮਲ ਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਿ 

ਮੋਰਨਿਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਿ ਿਰਮਉਰਨਿੇਸ਼੍ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
    
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

