
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      
             

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ ਅਿਧਾਰਨ ਰਨਵਾਿੀਆ ਂਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦ ੇਹਨ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (12 ਮਈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਹੀਰੋਜ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਰਵਿੱ ਚ ਅਿਧਾਰਨ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ (Brampton Citizens Awards), ਉਹਨਾਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਦੇ ਕਲੰੈਡਰ 

ਿਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਪ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਰਕਿੇ ਇਿੱਕ ਰਵਿੱ ਚ ਖਾਿ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

• ਿਪੋਰਟਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ (Sports Achievement Award), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਪੋਰਟਿ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਮਲੀ ਹੈ।  

• ਕੇਨ ਗਾਈਲਿ ਐਮਚਰ ਐਥਲੀਟ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡ (Ken Giles Amateur Athlete of the Year Award), ਉਿ ਅਿਧਾਰਨ 

ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਿਬੰ੍ਧਤ ਿਪੋਰਟ ਰਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਅਿਧਾਰਨ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

• ਆਰਟਿ ਅਕਲੇਮ ਅਵਾਰਡ (Arts Acclaim Award), ਕਲਾ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਧਤ ਰਵਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਰਜਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ, ਪਰਰੋਵੰਿੀਅਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿੰਦਰਭ ਰਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅਿਰ 

ਪਾਇਆ ਹੈ।  
• ਲੌਂ ਗ ਟਰਮ ਿਰਰਵਿ ਅਵਾਰਡ (Long Term Service Award), ਉਹਨਾਂ ਿਮਰਰਪਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੇ 

ਯਤਨਾਂ ਨੇ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿਪੋਰਟਿ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੋਸ਼ਲ ਿਰਰਵਰਿਜ ਦੇ ਰਵਕਾਿ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।  
• ਇੰਿਰਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ (Inspirational Award), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਰਹਿੱ ਤਾਂ ਲਈ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਮਾਨਵ ਰਹਤੈਸ਼ੀ) ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਰਜਹ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਰਜਆਂ ਤੇ ਪਰੇਰਨਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।  
• ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡਿ (Citizens of the Year Awards), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨ ੰ  

ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਰਵਿੱ ਚ, ਜੋਸ਼ੀਲੀ, ਿਮਰਰਪਤ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦਰਿਾਈ ਹੈ।  

ਿਾਰ ੇਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਿਮੀਰਖਆ, ਇਿੱਕ ਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (Selection Committee)  ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਰਜਿ ਰਵਿੱ ਚ, ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਸ਼ੇ 

ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿ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) ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 
 

2021 ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ , 25 ਮਈ ਨ ੰ  ਰਜੋ਼ ਰਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿਮਾਰੋਹ ਰਵਿੱ ਚ 

ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਾਰਡ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਰ ੇਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿ ਚੀ, brampton.ca/citizensawards ਤੇ ਵੇਖੋ।  
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ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ ਿਾਨ ੰ , ਅਿਧਾਰਨ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਹੀਰ ੋਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਿ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਜਿਨੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਾਰਡਿ 

ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਰਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਲ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਪ ਰਣ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ , 
ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।” 

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

“1974 ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ 
ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ, ਰਜੋ਼ ਰਥਏਟਰ ਰਵਖ ੇਉਹਨਾਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਰਵਿੱ ਚ ਖਾਿ ਅਿਰ ਪਾਇਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ brampton.ca/citizensawards ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ ਕਮੇਟੀ, 
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਾਅ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ ਿਾਨ ੰ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਡ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਰ ੇਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਪ ਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 

ਧੰਨਵਾਦ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਹੈ, ਜ ੋਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿਲੀ ਬ੍ਦਲਾਅ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਨ ੰ , ਿਾਡੇ 2021 ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀਜ਼ਨਿ ਅਵਾਰਡਿ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਅਿਧਾਰਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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