
ਜਿਭ ਏਯੀਜਆਨੀਸ ਟਯਾਂਟ ਜਸਟੀ ਏੌਂਸਰਯ , ਵਾਯਡ 43, ਸਏਾਯਫਯ -ਅਜਨਏਯਟ ਦੀਆਂ  2018 

ਜਭਊਂਸਰ ਚਣਾਂ ਜਵਚ ਇਏ ਉਭੀਦਵਾਯ ਹਨ. 

ਭਾਣਮ ਜਿਭ ਏਯੀਜਆਨੀਸ ਟਯਾਂਟ ਜਸਟੀ ਏੌਂਸਰ ਰਈ 27 ਅਏਤੂਫਯ, 2014 ਨੂੂੰ  ਚੁਣ  ਸਨ. 

 ਸ਼੍ਰੀ ਏਯੀਜਆਨੀਸ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਦਵੀਆਂ ਤ ਜਨਮੁਏਤ ਏੀਤਾ ਜਆ ਹ: 

 

 ਜਟਰਜਫਊਨਰ ਨਾਭਜ਼ਦ ਨਰ, ਚਅਯ; 

 ਵਾਈਸ ਚਅਯ ਦ ਤਯ ਤ ਰਾਈਸੈਂਜਸੂੰ  ਅਤ ਸਟੈਂਡਯਡਜ਼ ਏਭਟੀ ਜਵਚ ; 
 ਸਏਾਯਫਯ ਏਜਭਊਜਨਟੀ ਏੌਂਸਰ ਵਾਈਸ ਚਅਯ; ਅਤ 
 ਜਸਟੀ ਆਫ਼ ਟਯਾਂਟ ਦ ਨਵੇਂ ਏਨਯਾਂ ਰਈ ਡਵਏਟ 

 

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਉਹ ਸ਼੍ਾਜਭਰ ਹਨ : 

 ਵਯਨਯਾਂ ਦੀ ਏਸੀਫਹੀਸ਼੍ਨ ਰਸ ਫਯਡ; 

 ਹਾਯਫਯਪਯੂੰਟ ਸੈਂਟਯ ਫਯਡ ਆਪ ਡਾਇਯਏਟਯਜ਼; 

 ਰਾਂ’ ਸਸੀਸ਼ਨ ਪਯਨੈਸ ਡ ਜਭਉਂਸੀਜਰਟੀਜ਼ ਦੀ’ ਨਟਾਯੀ / ਸਸੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਯੈਂਏਪਨ 
ਜਭਉਂਸੀਜਰਟੀਜ਼ ਆਪ ਨਟਾਯੀ; 

 ਸਏਾਯਫਯ  ਏਜਭਊਜਨਟੀ ਯੀਸਯਵਵਸ਼੍ਨ ਨਰ; ਅਤ, 
 ਸਏਾਯਫਯ ਹਸਤਾਰ ਏਜਭਊਜਨਟੀ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਸਰਾਹਏਾਯ ਏੌਂਸਰ.  

 
 

ਸ਼ਰੀ ਏਯੀਜਆਨੀਸ ਸਏਾਯਫਯ-ਅਜਨਏਯਟ ਦ ਸਾਫਏਾ ਸੂੰ ਸਦ ਭੈਂਫਯ ਹ. ਉਹ ਸਏਾਯਫਯ-ਅਜਨਏਯਟ ਦ 

ਰਏਾਂ ਰਈ ਇੱਏ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਹ ਹਨ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਏਰ ਜਵਸ਼ਾਰ ਜਸਆਸੀ ਤਿਯਫਾ ਹ ਅਤ ਿਨਤਏ 

ਸਵਾ ਦਾ ਸਾਫਤ ਜਯਏਾਯਡ ਹ. 

ਸ਼੍ਰੀ  ਏਯੀਜਆਨੀਸ ਵਟਯਨਜ਼ ਅਪਅਯਜ਼ ਰਈ ਅਤ ਭਰਟੀਏਰਚਜਯਜ਼ਭ ਰਈ ਜਰਫਯਰ ਾਯਟੀ ਆਰਚਏ 

ਸਨ , ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਸਟਏਹਰਡਯ ਅਤ ਏਜਭਊਜਨਟੀ ਆਊਟਯੀਚ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਭਵਾਯੀ ਸ਼੍ਾਜਭਰ ਸੀ. ਉਹ ਨਾਂ ਨੇ  



ਭਨੱੁਐੀ ਵਸੀਜਰਆਂ ਅਤ ਹੁਨਯ ਜਵਏਾਸ ਦ ਸੂੰ ਸਦੀ ਸਏੱਤਯ ਦ ਤਯ ਤ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਹ. ਇਸ ਜਨਮੁਏਤੀ ਤੋਂ 

ਜਹਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਯਾਂਸਯਟ ਦ ਾਯਰੀਭੈਂਟਯੀ ਸਏੱਤਯ ਦ ਤਯ ਤ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਹ ਜਿਸ ਜਵਚ ਜਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਜ਼ਯ  

ਟਯਾਂਸਯਟ ਅਤ ਵਾਤਾਵਯਨ ਤ ਜਯਹਾ ਹ.  

ਆਣ ਏਾਯਿਏਾਰ ਦ ਦਯਾਨ , ਜਭਸਟਯ ਏਯੀਜਆਨੀਸ ਨੇ ਜਭਊਂਸਰ ਅਤ ਸੂਫਾਈ  ਅਤ ਸੂੰ ੀ ੱਧਯ ਦੀ 

ਸਯਏਾਯ ਦ ਆਣ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਰ ਵਧੀਆ ਏੂੰ ਭ ਏਾਿ ਵਾਰ ਜਯਸ਼ਤ ਫਣਾ. ਇਏੱਠੇ ਜਭਰ ਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭਾਿ 

ਦ ਭਹੱਤਵੂਯਣ ਭੁੱ ਜਦਆਂ ਤ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ , ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ  ਸਨ : ਸਥਾਨਾ, ਏਾਨੂੂੰ ਨ ਰਾੂ ਏਯਨ ਵਾਰੀਆਂ 

ਿੂੰਸੀਆਂ ਅਤ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਸਯਏਾਯੀ ਜਵਬਾਾਂ ਦ ਨਾਰ , ਭਾਜਯਿੁਆਨਾ ਉਾਉਣ ਵਾਜਰਆਂ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਰਈ 

ਇਏ ਟਾਸਏ ਪਯਸ ਫਣਾਉਣਾ; ਸਭਾਜਿਏ ਸੁਯੱਜਐਆ ਨੂੂੰ  ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨਾ ; ਅਤ ਸਏਾਯਫਯ-ਅਜਨਏਯਟ ਜਵੱਚ 

ਯੂਜਭੂੰ  ਹਾਉਸ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਯੱਜਐਆ ਨੂੂੰ  ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ. 

ਿਦੋਂ ਸਾਯਸ ਦੀ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨੇ ਟਯੋਂਟ ਅਤ ਏਨੇਡਾ ਨੂੂੰ  ਜਯਆ ਤਾਂ ਸਏਾਯਫਯ ਰਸ ਹਸਤਾਰ ਇਸਦ ਪਰਾਵ 

ਦਾ ਏੇਂਦਯ ਸੀ. ਟਵਾ ਜਵਚ ਆਣ ਸਜਹਏਯਭੀਆਂ ਨਾਰ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦ ਹ , ਜਿਭ ਰਬਾਜਵਤ ਰਏਾਂ ਰਈ ਅਤ 

ਪਰੂੰ ਟ ਰਾਈਨ ਤ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦ ਭੁਰਾਿਭਾਂ ਰਈ ਯੁਜ਼ਾਯ ਫੀਭਾ ਦ ਜ਼ਯੀ ਤਨਖਾਹ ਦ ਭਸਰ ਨੂੂੰ  ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ 

ਹੱਰ ਏਯ ਸਏ.  ਸਥਾਨਏ ਪਯੂੰ ਟ ਰਾਈਨ ਵਯਏਯਾਂ ਦੀਆਂ ਜਸਹਤ ਦਐਬਾਰ ਸਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਅਤ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਵਏਾਸ ਰਈ ਸਯਤ ਇਏੱਠੇ ਏੀਤ.  

ਵਾਯਡ 43 ਸਏਾਯਫਯ-ਅਜਨਏਯਟ ਜਸਟੀ ਆਪ ਟਯਾਂਟ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਨਸਰੀ ਜਵਜਬੂੰ ਨਤਾ ਵਾਰ 

ਇਰਾਜਏਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਏ ਹ. ਸ਼ਰੀ ਏਯੀਜਆਨੀਸ  ਨੇ ਇਹ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਏ ਟਯਾਂਟ , ਐਾਸ ਏਯਏ 

ਸਏਾਯਫਯ-ਅਜਨਏਯਟ ਜਵਐ ਸਾਡ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਜਰਆਂ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਸਟਰਭੈਂਟ ਸਵਾਵਾਂ 

ਰਈ ਪੂੰਡ ਰਾਤ ਹਣ. 

ਜਿਭ ਏਯੀਜਆਨੀਸ ਵਾਯਡ 43, ਸਏਾਯਫਯ-ਅਜਨਏਯਟ ਦ ਜਨਵਾਸੀ ਹਨ, ਿ  ਜਸਟੀ ਆਪ ਟਯਾਂਟ ਦ ਸਬ 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਰੀ ਜਵਜਬੂੰ ਨਤਾ ਵਾਰਾ ਇਰਾਏਾ ਹ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਨੱੁਐੀ ਅਜਧਏਾਯਾਂ ਦੀ ਸੁਯੱਜਐਆ ਦ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧ ਜਵੱਚ 

ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਫਹੁ-ਸਜਬਆਚਾਯਏ ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਏਨੇਡੀਅਨ ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਰ ਜਭਰ ਏ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਹ ਤ ਏਯਦ 

ਯਜਹਣ ; ਯਾਸ਼ਟਯ ਜਨਯਭਾਣ ਰਈ ਆਯਜਥਏ ਸਜਥਯਤਾ  ਰਈ ; ਅਤ ਸਭਾਿਏ ਜਨਆਂ ਦ ਭੁੱ ਦ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ 



ਏੁਦਯਤੀ ਅਤ ਭਨੱੁਐ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ ਹਈਆਂ ਆਪਤਾਂ ਦ ੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ  ਏਨੇਡੀਅਨ ਜਡਸਸਯਯਾ 

ਅਤ ਏਨੇਡਾ ਦੀ ਸਯਏਾਯ ਨਾਰ ਵੀ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਹ. 

ਏਈ ਬਾਈਚਾਜਯਆਂ ਦ ਨਾਰ ਜਭਰਏ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ ਰਈ, ਜਿੂੰ ਭ ਨੂੂੰ  ਸਨਭਾਜਨਤ ਵੀ ਏੀਤਾ ਜਆ ਹ , ਇਹਨਾਂ 

ਸਨਭਾਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਏੁਝ ਹਨ: 

 ਆਯਭੀਨੀਅਨ ਨਸਰਏੁਸ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਧਯ ਤ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਏਯਾਉਣ ਦ ਉਹਨਾਂ ਦ 

ਮਤਨਾਂ ਰਈ ਆਯਭੀਨੀਆ ਣਤੂੰਤਯ ਦੀ ਸਯਏਾਯ ਤੋਂ "ਭਜਐਤਾਯ ਸ਼ ਭਡਰ"; 

 ਨਾਯਨ -ਏਯਫਖ ਣਤੂੰਤਯ ਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਚਣਾਂ ਦਾ ਨੀਯੀਐਣ ਏਯਨ ਰਈ ਜਹਰ  

ਏਨੇਡੀਅਨ ਵਿੋਂ ਦਯਾ ਏਯਨ ਰਈ 'ਏਾਯਫਐ ਅੂੰ ਦਰਨ ਦ 25 ਸਾਰ' ਦਾ ਰਡ  ਭਡਰ; ਅਤ, 

 ਫਹੁਤ ਸਾਯੀਆਂ  ਿਨਤਏ ਸਵਾ ਦ ਮਦਾਨਾਂ ਏਯਏ ਹਰਨੀਏ ਣਯਾਿ ਦੁਆਯਾ ' ਆਯਡਯ ਆਫ਼ 

ਪੀਨੀਏਸ ਦਾ ਆਪੀਸਯ ਰਡ ਏਯਾਸ ' ਸਨਭਾਨ. 

ਜਿਭ ਦਾ ਿਨਭ 1955 ਜਵਚ ਮੂਨਾਨ ਦ  ਥਨਜ਼ ਜਵਚ ਹਇਆ ਸੀ. ਉਹ 1966 ਜਵਚ ਆਣ ਯਵਾਯ ਦ 

ਨਾਰ ਏਨੇਡਾ ਜਵਚ ਆ . ਜਿਭ ਨੇ 1978 ਜਵਚ ਮੂਨੀਵਯਜਸਟੀ ਆਪ ਟਯਾਂਟ ਤੋਂ ਫਚਰਯ ਆਫ਼ 

ਅਰਾਈਡ ਸਾਇੂੰ ਸ ਇੂੰ ਡਸਟਯੀਅਰ ਇੂੰਿੀਨੀਅਜਯੂੰ ਨਾਰ ਰਿੂਸ਼ਨ ਏੀਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਨੇਡੀਅਨ ਸਏੂਰ 

ਆਫ਼ ਭਨੇਿਭੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਜਫਜ਼ਨਸ ਡਜਭਜਨਸਟਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਜਸ਼ ਵੀ ਹਾਜਸਰ ਹ. ਜਿਭ 1988 ਤਏ 

ਜਯਵਾਯ ਦ ਏਾਯਫਾਯ ਜਵਚ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦ ਯਹ ਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੂੰ ਸਦ ਭੈਂਫਯ ਵਿੋਂ ਚੁਣ . 

ਜਿਭ ਏਯੀਜਆਨੀਸ ਜਵਆਹ ਹ ਹਨ ਅਤ ਉਹ ੂੰ ਿ ਰੜਏੀਆਂ ਅਤ ਚਾਯ ਿਵਾਈਆਂ ਦ ਜਤਾ ਹਨ. 


