
 

 

  

માચર્ 14, 2018                                                                              
                                                        
  

બર્ામ્પટનના સ્પોટ્સર્ હૉલ ઑફ ફમેમા ં(પર્ખ્યાત રમતવીરોની ટર્ોફીઓ દશાર્વતા હૉલમા)ં ચાર નવા સભ્યો 
ઉમરેવામા ંઆવશ ે

  

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો – બર્ામ્પટન સ્પોટ્સર્ હૉલ ઑફ ફેમ વષર્ 2018 માં ચાર નવા સભ્યોને સમાવશે.  

િબલ્ડર (બોડી િબલ્ડર - ખડતલ સ્નાયુબદ્ધ વ્યિક્તની) ેણીમાં, પાવર-િલફ્ટર હરનકે િસહ રાયે (Harnek Singh Rai) એક સ્પધર્ક, 
આયોજક, કૉચ અને રેફરી તરીકે રમતગમતમાં આપેલા ફાળા બદલ તેમને સમાવવામાં આવશે. રૉઝમરૅી િમલર (Rosemary Miller) ને 
પણ િબલ્ડર તરીકે બર્ામ્પટનમાં ટેિનસ પર્ત્યે તેણીએ સમિપત કરેલા પોતાના વષ  બદલ, અને 55+ રમતોને પર્ોત્સાહન આપવામાં તેણીની 
આગેવાનીની કદર કરવા માટે તેણીને સમાવવામાં આવશે. એથલીટ (રમતવીર) ેણીમાં, માઇક વીવર (Mike Weaver) NHL (નેશનલ 
હૉકી લીગ)માં િવતાવેલા 16 વષર્ સિહત, પોતાની હૉકી કારિકદ  માટે યશસ્વી થશે. િરચાડર્  સોસ (Richard Souce) ને એમેચ્યુર (અવેતન 
રમતવીર) અને પર્ોફેશનલ બોક્સર તરીકે તેમની સફળતાને િબરદાવવા હૉલ ઑફ ફેમમાં એક એથલીટ તરીકે જોડવામાં આવશે. 

38 મી એન્યુઅલ બર્ામ્પટન સ્પોટ્સર્ હૉલ ઑફ ફેમ ઇન્ડક્શન સેરેમની (સમાવેશ સમારંભ) મંગળવાર, મે 15 નાં રોજ રોઝ િથયેટર, 
બર્ામ્પટનમાં યોજાશે. કૉકટેલ િડનર સાંજે 6 વાગ્યે શરૂ થશે જેના પછી ઇન્ડક્શન સેરેમની અને િરસેપ્શન (સત્કાર સમારંભ) યોજવામાં આવશે. 
આ વષર્ના પર્સંગમાં મુખ્ય વક્તા ભૂતપૂવર્ CFL ક્વાટર્રબૅક અને ચાર-વખત ગેર્ કપ ચેિમ્પયન, ડેમોન ઍલને (Damon Allen) રહેશે.   

િટિકટો હવે વેચાણ માટે રોઝ િથયેટર બોક્સ ઓિફસ પરથી િટિકટ દીઠ $55 નાં દરે ઉપલબ્ધ છે. 12 વષર્ અને ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે 
િટિકટનો દર $27.50 છે, અને બે વષર્થી ઓછી ઉંમરના બાળકોને પર્વેશ મફતમાં આપવામાં આવે છે. િટિકટ ખરીદવા, વેબસાઇટ 
www.rosetheatre.ca જુઓ અથવા 905.874.2800 નંબર પર ફોન કૉલ કરો. 

બર્ામ્પટન સ્પોટ્સર્ હૉલ ઑફ ફેમ અને આ વષર્માં સમાવાના સભ્યો િવશે વધુ માિહતી મેળવવા, બર્ામ્પટન સ્પોટ્સર્ હૉલ ઑફ ફેમની વેબસાઇટ 
www.brampton.ca/bshf જુઓ. 

શું તમે આપણાં શહેરમાં રમતગમતમાં ઉત્કૃષ્ટ ફાળો આપનાર કોઇ વ્યિક્તથી માિહતગાર છો? વષર્ 2019 માટેનું નોિમનેશન ફોમર્ ડાઉનલોડ 
કરો! આગામી વષ હૉલ ઑફ ફેમમાં સમાવાના સભ્યો માટેના નામાંકનો જૂન 15, 2018 સુધીમાં સ્વીકારવામાં આવશે. 

બર્ામ્પટન સ્પોટ્સર્ હૉલ ઑફ ફેમની સ્થાપના વષર્ 1979 માં સીટી ઑફ બર્ામ્પટન સાથે સંયુક્તપણે, રમતો માટે ઉત્સાિહતોના એક સમિપત 
સમૂહ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તે પાવરૅડ સેન્ટરમાં, કેનેડી રોડ પર, સ્ટીલ્સ એવન્યુની દિક્ષણે િસ્થત છે.  
 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“બર્ામ્પટન આ વષ સમાવવાના સ્પોટ્સર્ હૉલ ઑફ ફેમ સભ્યોમાં ગૌરવ લઇ શકે છે. આ સભ્યોએ પોતપોતાને સંબંિધત રમતોમાં દરેકે આપેલા 
ફાળાને આ શહેર અને દુિનયાભરમાં અનુભવવામાં આવે છે. કાઉિન્સલ અને બર્ામ્પટન સ્પોટ્સર્ હૉલ ઑફ ફેમ કિમટી વતી, અમને તેઓની 
ઉપલિબ્ધઓને ઓળખ અપાવવામાં ખુશી થાય છે.” 

-       મયેર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 



 

 

  

“જેમ કે દરેક વ્યિક્ત જોઇ શકે છે, વષર્ 2018 ની ેણી રમતોની િવશાળ હારમાળાને પર્િતિબિબત કરે છે અને તેઓ સૌ આ પર્િતિષ્ઠત આદર 
મેળવવાને બહુ લાયક છે. આ નવા સમાવેલા સભ્યોને આવકારવા એ અમારા માટે ખુશીની વાત રહેશે જ્યારે તેઓ ભૂતકાળમાં સમાવેલા તમામ 
સભ્યોની સાથે સાથે પોતાનું સ્થાન લેશે.” 

-       ડીન મૅક્લૉડ (Dean McLeod), અધ્યક્ષ - બર્ામ્પટન સ્પોટ્સર્ હૉલ ઑફ ફેમ કિમટી 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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