
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫਮੇ ਰ ਿੱ ਚ ਛੇ ਨ ੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (30 ਮਾਰਚ, 2022) – ਹਰ ਸਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (ਬ੍ੀ.ਐਸ.ਐਚ.ਐਫ.) (Brampton Sports Hall of 

Fame) (BSHF) ਉਹਨਾਂ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਪਰੋਟਸ ਦੇ ਰ ਕਾਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 2022 ਰ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ, ਸਪੋਰਟਸ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ  ਾਲੇ ਛੇ ਨ ੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਫਰੈਂਕ ਫਾਸ਼ੀਆ (Frank Fascia) ਨ ੰ , ਬ੍ੇਸਬ੍ਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ  ਾਸਤੇ ਰਬ੍ਲਡਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1983 ਰ ਿੱ ਚ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਾਈਨਰ ਬ੍ੇਸਬ੍ਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਏ. (NCAA) ਰ ਿੱ ਚ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ, 1991 ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੀਨੀਅਰ 

ਟਰ ਨਸ (Brampton Senior Twins) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬ੍ਰ ਸਨ, 2007 ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਈਨਰ ਬ੍ੇਸਬ੍ਾਲ ਇੰਕ. (Brampton Minor 

Baseball Inc.) ਦੇ ਕੋਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਓ.ਬ੍ੀ.ਏ. (COBA) ਅਤੇ ਬ੍ੇਸਬ੍ਾਲ ਓਨਟੈਰੀਓ (Baseball Ontario) ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੇ ਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। 2022 ਰ ਿੱ ਚ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਰ ਖ ੇਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਬ੍ੇਸਬ੍ਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈੈੱਡ ਕੋਚ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। 

ਪਰਮੈਨੌਥ (ਪਰਮੈ) ਪਰਸਡੌ (Praimnauth (Praim) Persaud) ਨ ੰ , ਰਕਰਕੇਟ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਰਬ੍ਲਡਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਪ ਰ  ਰਕਰਕੇਟ ਰਖਡਾਰੀ ਅਤੇ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਨ ੰ , ਰਪਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, 10 ਸਾਲ 

ਤਿੱਕ ਰਕਊਬ੍ਕੇ (Quebec) ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧ ੇਅਤੇ ਰ ਕਾਸ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾਂ ਦੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 2020 ਰ ਿੱ ਚ ਯ ਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮੇਰਰਕਾ ਰਕਰਕੇਟ 

ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (United States of America Cricket Hall of Fame) ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਕਰਕੇਟ ਦੇ  ਾਧ ੇ

ਰ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਰਕਰਕੇਟ ਦਾ ਰ ਸਤਾਰ, ਰਸਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਹੀ 15 ਕਲਿੱ ਬ੍ਾਂ ਤੋਂ  ਧ ਕੇ 62 ਤਿੱਕ ਹੋ ਰਗਆ।  

ਪਟੈ ਓ’ ਟ ਲ (Pat O’Toole) ਨ ੰ , ਲੈਕਰੋਸ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਉਹ 1998 ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ 

ਰਰਹ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਈਨਰ, ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ, ਬ੍ਕੌਸ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਲੈਕਰੋਸ, ਦੋ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਖਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ  ਜੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਨਾਈਟਹੌਕਸ (Rochester Knighthawks) ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16 

ਸੀਜਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ 12 ਖੇਡੇ, ਰਜਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ  ਜੋਂ ਅਜੇ  ੀ ਐਕਰਟ  ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਈਨਰ ਲੈਕਰੋਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Brampton 

Minor Lacrosse Association) ਦੇ ਪ ਰ  ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ  ੀ ਹਨ।  

ਟਮਾਰਾ ਟਾਥਮ (Tamara Tatham) ਨ ੰ , ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 2007 ਰ ਿੱਚ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਕ,ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 164 ਗੇਮਸ, ਰਜਹਨਾਂ 
ਰ ਿੱ ਚੋਂ 157 ਸੀਨੀਅਰ ਲੈ ਲ ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਐਫ.ਆਈ.ਬ੍ੀ.ਏ. ਅਮੇਰਰਕਾ (2015 FIBA America) ਦੇ ਕ ਾਲੀਫਾਇੰਗ ਟ ਰਨਾਮੈਂਟ ਅਤੇ 

2015 ਪੈਨ ਐਮ ਗੇਮਸ (2015 Pan Am Games) ਰ ਿੱ ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਰਜਿੱ ਰਤਆ। ਉਹ 2012 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਓਲੰਰਪਕਸ (Olympics) ਰ ਿੱ ਚ  ੀ 
ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਰ ਦੇਸ਼ ਰ ਿੱ ਚ ਕਈ ਰਖਤਾਬ੍ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਰਟਾਇਰ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਕੋਚ  ਜੋਂ ਸੇ ਾ ਰਦਿੱ ਤੀ।    



 

 

ਦ ੇ ਸ਼ਰਮਾ (Dev Sharma) ਨ ੰ , ਟਰਕੈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ,  ੈਟਰਨ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ 

ਮੈਡਲ ਰਜਿੱ ਤੇ ਹਨ, 2015 ਰ ਿੱ ਚ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ  ੀ। 1988 ਤੋਂ 2016 ਤਿੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਮਾਸਟਰਸ ਐਥਲੈਰਟਕਸ ਇਨਡੋਰ ਐਡਂ 

ਆਊਟਡੋਰ ਚੈਂਰਪਅਨਰਸ਼ਪਸ (Canadian Masters Athletics Indoor and Outdoor Championships) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਮਾਸਟਰਸ 

ਐਥਲੈਰਟਕਸ ਇਨਡੋਰ ਐਡਂ ਆਊਟਡੋਰ ਚੈਂਰਪਅਨਰਸ਼ਪਸ (Ontario Masters Athletics Indoors and Outdoor Championships) ਰ ਿੱ ਚ 

ਮੈਡਲ ਰਜਿੱ ਤਣ ਸਮੇਤ, 203 ਮੈਡਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ 2016 ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਸ (Canada 55+ Games) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰਡਸਰਟਰਕਟ 55+ ਗੇਮਸ (Brampton District 55+ Games) ਰ ਿੱ ਚ, ਮੁਕਾਬ੍ਰਲਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਰਲਆ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਰਜਿੱ ਤੇ। 

 ਾਿੱਲੀ ਸਲੋਕੀ (Wally Slocki) ਨ ੰ , ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ,  ੈਟਰਨ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਉਹ ਬ੍ੈਲਕ ਬ੍ਲੈਟ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀ  ਜੋਂ ਕਈ ਟਰੌਫੀਆਂ ਰਜਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਮਰੀਕਾ (United States) ਰ ਿੱ ਚ ਹਰ ਜਗਹਾ, ਟ ਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਰ ਿੱ ਚ “ਲੈਜੈਂਡਰੀ 
ਕੈਨੇਰਡਅਨ” (“Legendary Canadian”)  ਜੋਂ ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 1967, 1968 ਅਤੇ 1970 ਰ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਚੈਂਰਪਅਨਰਸ਼ਪ 

ਅਤੇ 1972, 1973 ਅਤੇ 1974 ਰ ਿੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਚੈਂਰਪਅਨਰਸ਼ਪ ਰਜਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਸਲੋਕੀ ਨ ੰ  ਰਸਖਾਉਣ ਦਾ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਅੰਤ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਈਸਟਰਨ ਕਰਾਟੇ (Eastern Karate) ਖਹੋਰਲਆ ਸੀ, ਰਜਸਦਾ ਬ੍ਾਅਦ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਸਤਾਰ ਹੋ ਰਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨ ੰ  ਕੈਨੇਰਡਅਨ 

ਸਕ ਲ ਆਫ ਹਲੈਥ ਐਡਂ ਸੈਲਫ ਰਡਫੈਂਸ (Canadian School of Health and Self Defense)  ਜੋਂ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਕ ਰਲਤ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਸਖਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਹਇੋਆ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ  ਾਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.brampton.ca/bshf ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1979 ਰ ਿੱ ਚ, ਖੇਡ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਮਰਰਪਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ ਦੁਆਰਾ, ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 7575 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ (7575 Kennedy Road South) ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਸੈਂਟਰ (CAA 

Centre) ਰ ਿੱ ਚ ਸਰਥਤ ਹੈ।    

2022 ਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ 

41 ਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ, ਮੰਗਲ ਾਰ, 3 ਮਈ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 6  ਜ,ੇ ਦ ਰੋਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (The Rose 

Brampton) ਰ ਖ ੇਹੋ ੇਗਾ। ਇਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸਪੋਰਟਸਨੈੈੱਟ ਸੈਂਟਰਲ (Sportsnet Central) ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸਨੈੈੱਟ 590 ਦ ਫੈਨ (Sportsnet 590 The 

FAN) ਦੇ ਕੇਨ ਰੀਡ (Ken Reid) ਮੁਿੱ ਖ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਟਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 55 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  www.rosetheatre.ca ਤੇ ਖਰੀਰਦਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  

2023 ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ  

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਰ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਜਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਖੇਡਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ? 2022 ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ!ੋ ਨਾਮਾਂਕਣ 15 ਜ ਨ, 2022 ਤਿੱਕ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਹ ਾਲੇ 

http://www.brampton.ca/bshf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rosetheatre.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9e1fc4a0b91f4cf999ba08da11a0d6aa%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637841680150697884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1V%2BL13TNWmiBTCJCddeflLiARoT5Cw6tB72l36Ydc6k%3D&reserved=0


 

 

“2022 ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਲਾਸ ਨ ੰ   ਧਾਈ ਹ ੋੇ! ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ  ਾਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 

ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨ ੰ  ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਮੈਂਬ੍ਰ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਨ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਤੀਤ,  ਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰ ਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਨ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ 

ਮੈਂਬ੍ਰ ਖਾਸ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਅਤੇ ਪਰਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਰ ਿੱ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਰਕਸੇ ਨ ੰ  3 ਮਈ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਰਦੰਦਾ 
ਹਾਂ।” 

- ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਮੇਟੀ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਅਸੀਂ, 2022 ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਾਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਛੇ ਨ ੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਰਜਹੇ 
ਰ ਅਕਤੀ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਰਲਜਾਣ ਰ ਿੱ ਚ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਰਨਭਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹ ੇਰ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਜਸਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  2023 ਲਈ ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰੋ।” 

- ਡਗ ਰ ਹਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਮੇਟੀ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ 

ਐਥਲੈਰਟਕਸ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਈ ਰ ਿੱ ਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੋਅਤੇ 2023 ਲਈ ਰਕਸੇ ਨ ੰ  ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰੋ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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