
 

  

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਜੂਨ, 2021) – ਇਿ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱਚ 175 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਵੇਗੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2020 ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

1974 ਰਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ (Brampton Citizens Awards) ਰਵਿੱਚ, ਿਿੱਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਿਾਥੀ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਨਾਿਾਂਰਕਤ 

ਕੀਤੇ ਗਏ, 3,500 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ: 

• ਿਪੋਰਟਿ ਅਚੀਵਿੈਂਟ (Sports Achievement) – ਇਹ ਅਵਾਰਡ, ਉਿ ਰਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਟੀਿ ਨੰੂ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨੰੂ 

ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤ ੇਿਾਨਤਾ ਰਿਲੀ ਹੈ; 

• ਆਰਟਿ ਅਕਲੇਿ (Arts Acclaim) – ਇਹ ਅਵਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ, 

ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤ ੇਪਰਰਿਿੱ ਧੀ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿੰਦਰਭ ਰਵਿੱਚ ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ; 

• ਇੰਿਰਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ (Inspirational Award) – ਇਹ ਅਵਾਰਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਨੁਿੱ ਖ ਦੇ 
ਰਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਿਾਨਵ ਰਹਤੈਸ਼ੀ) ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਰਜਹੇ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਜਆਂ ਤੇ 
ਪਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ; 

• ਲੌਂਗ ਟਰਿ ਿਰਰਵਿ (Long Term Service) – ਇਹ ਅਵਾਰਡ, 10 ਿਾਲ, 25 ਿਾਲ, 35 ਿਾਲ ਅਤੇ 50 ਿਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 
ਿਿਰਰਪਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਿ ਨੰੂ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਨੇ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿਪੋਰਟਿ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿੋਸ਼ਲ ਿਰਰਵਰਿਜ ਦ ੇ

ਰਵਕਾਿ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਤ ੇਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ; 

• ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਵੈਲਰ (Emergency Services Award of Valour) – ਇਹ ਅਵਾਰਡ, ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਿੇ ਦੂਜੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜੰ਼ਦਗੀ ਬ੍ਚਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ 

ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੀ ਰਜੰ਼ਦਗੀ/ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋਖਿ ਰਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ; 

• ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ (Citizens of the Year) – ਇਹ ਅਵਾਰਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਹਰ ਉਿਰ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਿ ਨੰੂ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਿ ਗਤੀਰਵਧੀ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਿਿੁਿੱ ਚੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਲਈ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦਰਿਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, 
ਬ੍ਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 

• ਕੇਨ ਗਾਈਲਿ ਐਿਚਰ ਐਥਲੀਟ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡ (Ken Giles Amateur Athlete of the Year Award) – ਇਹ ਅਵਾਰਡ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਰਡਅਨ ਰਨਊਜਪੇਪਰ (Brampton Guardian Newspaper) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱਚ, ਉਿ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਰਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਿਬੰ੍ਧਤ ਿਪੋਰਟ ਰਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤ ੇਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਿਧਾਰਨ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਨਾਿਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਿਿੀਰਖਆ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਿਲਰਿ (Brampton Councillors), ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਐਿ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. (Volunteer MBC), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ 

ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਪੋਰਟਿ ਅਲਾਈਿਂ (Brampton Sports Alliance), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਿੀਨੀਅਰਿ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton Seniors Council) ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ (Peel Regional Police) ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ 
ਰਵਿੱਚ ਰਵਸ਼ੇ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ ਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੇਟੀ (Citizens Awards Selection Committee) 

ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। 



 

  

 

2019 ਅਤੇ 2020 ਦ ੇਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ | ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ (City of Brampton | Citizens Awards) ਤ ੇ

ਜਾਓ। ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੰੂ ਿੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਰਜੰਗ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱਚ ਪੋਿਟਰਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ, ਲੌਂਗ-ਟਰਿ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਿਰਰਵਿ; ਬ੍ਹਾਦਰੀ ਦ ੇਕੰਿਾਂ; ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕੰਿਾਂ; ਅਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਦ ੇਇਲਾਵਾ, 
ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਪੋਰਟਿ ਅਤੇ ਆਰਟਿ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸ਼ੰਿਾਯੋਗ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਿਨਾਉਣ ਤੇ ਿਾਣ ਹੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣਾ 
ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਅਰਜਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਿਚਿੁਿੱ ਚ ਖਾਿ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬ੍ਕ ਆਪਣਾ ਿਿਾਂ ਰਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਟਿ ਅਤੇ ਿਪੋਰਟਿ ਰਵਿੱਚ ਰਨਿੱਜੀ 
ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਿੈਨੰੂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦ ੇਜੋਸ਼ ਤੇ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿੌਜੂਦ ਹੈ।” 

- ਿਾਰਰਟਨ ਿੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4, ਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡਿ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਕੋਰਵਡ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਰਿਟੀ, 2019 ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਿਨਿਾਰਨਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਕਰਿ ਆਯੋਰਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕੀ ਿੀ। ਇਿ ਿਾਲ, ਅਿੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਵਾਂਗੇ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2020 ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇ

ਿਿੇਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਿਰਿਆ। ਅਿੀਂ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ!” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ 

ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦ ੇਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ 

ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤ ੇ

Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

https://www.brampton.ca/EN/arts-culture-tourism/festivals-and-events/citizens-awards/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/arts-culture-tourism/festivals-and-events/citizens-awards/Pages/Welcome.aspx
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