
 

 

 

માર્ચ 7, 2019  
 

બ્રામ્પટનના સ્પોર્ટ્ચ હૉલ ઑફ ફમેમાાં (પ્રખ્યાત રમતવીરોની ટ્રોફીઓ દર્ાચવતા હૉલમાાં) પાાંર્ નવા ્ભ્યોનો 

્માવરે્ થર્ ે

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – બ્રામ્પટન ઘણાાં ઉદ્યોગોમાાં પ્રતતભાર્ાળી વ્યતતતઓથી ભરપૂર છે, અન ેહવે, પાાંર્ શે્રષ્ઠ બ્રામ્પટનવા્ીઓ આપણાાં 

ર્હેરમાાં રમતો માટે પોતે આપેલા ફાળા બદલ ્ન્માન પામવાને યોગ્ય બન્યા છે. 

આ વર્ષ,ે આ પાાંર્ વ્યતતતઓને બ્રામ્પટન સ્પોર્ટ્ચ હૉલ ઑફ ફેમમાાં ્માવવામાાં આવર્:ે 

 બ્રામ્પટન માઇનર બેઝબૉલ ઇન્કોપોરેટેડ ્ાથ ેતવતાવેલા 23 વર્ષચ ્તહત, બ્રામ્પટનમાાં બઝેબૉલ ્મુદાયને પોતાના ્મપચણ બદલ 

તબલ્ડર (બોડી તબલ્ડર - ખડતલ સ્નાયુબદ્ધ વ્યતતતની) શે્રણીમાાં, ડવે ડોહટી (Dave Doherty) ન ે્માવવામાાં આવર્.ે 

 

 ્ગવડોની જોગવાઇ માટે વકાલત કરવી અને ્ાંખ્યાબાંધ જુવાનો અને પુખ્ત ઉંમરના ્ામદુાતયક રમતોના ્મૂહને એક ્લાહકાર 

તરીક ેપોતાની ્હાયતા કરવી ્તહત, ડોન ડોઆન (Don Doan) ને પણ, એક તબલ્ડર તરીક ેઆપણાાં ર્હેરમાાં રમતોના ્મદુાયન ે

ફેલાવવામાાં તેમણ ેઆપેલા ફાળા બદલ ્માવવામાાં આવર્.ે 

 

 એથલીટ શે્રણીમાાં, માઇકલ હા્ને (Michael Hasen) ન ેએક લેક્રો્ ખેલાડી અન ેકોર્ તરીક ેપોતાની ્ફળતા બદલ 

તબરદાવવામાાં આવર્.ે 

 

 માઇકલ મીત્ (Michael Meeks) બાસ્કટેબૉલમાાં પોતાની ્ફળતાને તબરદાવવા હૉલ ઑફ ફેમમાાં એક એથલીટ તરીક ેજોડાર્.ે 

 

 રોબી ટલેર (Robbie Taylor) પણ સ્વીમમાંગમાાં પોતાની ઉપલતધધઓ માટ ેએથલીટ શે્રણીમાાં ઓળખ મેળવર્ે. 

39મી એન્યુઅલ બ્રામ્પટન સ્પોર્ટ્ચ હૉલ ઑફ ફેમ ઇન્ડતર્ન ્ેરમેની (્માવેર્ ્મારાંભ) માંગળવાર, મ ે14 નાાં રોજ રોઝ તથયેટર, બ્રામ્પટનમાાં 

યોજાર્ે. કૉકટેલ રડનર ્ાાંજે 6 વાગ્યે ર્રૂ થર્,ે જેના પછી ઇન્ડતર્ન ્ેરેમની અને રર્પે્ર્ન (્ત્કાર ્મારાંભ) યોજવામાાં આવર્ે. આ વર્ષચના 

મુખ્ય વતતા ઇવાન્કા ઓસ્માક (Evanka Osmak) છે, જેઓ સ્પોર્ટ્ચનટે ્ેન્ટ્રલના કો-એન્કર છે. 

રટરકટો હવ ેવેર્ાણ માટે રોઝ તથયેટર બોત્ ઓરફ્ પરથી રટરકટ દીઠ $55 નાાં દરે ઉપલધધ છે. 12 વર્ષચ અન ેઓછી ઉંમરના બાળકો માટે 

રટરકટનો દર $27.50 છે, અને બ ેવર્ષચથી ઓછી ઉંમરના બાળકોન ેપ્રવેર્ મફતમાાં આપવામાાં આવ ેછે. તમારી રટરકટો ખરીદવા, 

વેબ્ાઇટ www.rosetheatre.ca જુઓ અથવા 905.874.2800 નાંબર પર ફોન કૉલ કરો. 

બ્રામ્પટન સ્પોર્ટ્ચ હૉલ ઑફ ફેમ અન ેઆ વર્ષે ્ામેલ થનારા ્ભ્યો તવર્ ેવધુ માતહતી મેળવવા, બ્રામ્પટન સ્પોર્ટ્ચ હૉલ ઑફ ફમેની 

વેબ્ાઇટ www.brampton.ca/bshf જુઓ. 

ર્ુાં તમ ેઆપણાાં ર્હેરમાાં રમતગમતમાાં ઉત્કૃષ્ટ ફાળો આપનાર કોઇ વ્યતતતથી માતહતગાર છો? વર્ષચ 2020 માટેનુાં નોતમનેર્ન ફોમચ ડાઉનલોડ 

કરો! નામાાંકનો જૂન 15, 2019 ્ુધીમાાં સ્વીકારવામાાં આવર્.ે 

બ્રામ્પટન સ્પોર્ટ્ચ હૉલ ઑફ ફેમની સ્થાપના વર્ષચ 1979 માાં ્ીટી ઑફ બ્રામ્પટન ્ાથ ે્ાંયુતતપણ ેરમતો માટ ેઉત્્ાતહતોના એક ્મર્પચત 

્મૂહ દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. તે ્ીએએ ્ને્ટરમાાં (CAA Centre) 7575 કેનેડી રોડ - દતિણ (Kennedy Road South) પર 

તસ્થત છે. 

http://www.rosetheatre.ca/
http://www.brampton.ca/bshf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx


 

 

  

અવતરણો (તવૉર્ટ્): 

“કાઉતન્્લ અન ેબ્રામ્પટન સ્પોર્ટ્ચ હૉલ ઑફ ફેમ ્તમતત વતી, આ વર્ષ ેસ્પોર્ટ્ચ હૉલ ઑફ ફેમમાાં ્માવેર્ થનારા રમતવીરોને અતભનાંદન! 

બ્રામ્પટનમાાં ઘણી રમતો રમાય છે અન ેઆ રમતવીરો દ્વારા આપણાાં ્મુદાયને આગળ આવતુાં જોવુાં રોમાાંર્ક છે.” 

 -        મેયર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

“બ્રામ્પટન સ્પોર્ટ્ચ હૉલ ઑફ ફમે ્તમતત વતી, આપણી હૉલ ઑફ ફેમમાાં વર્ષચ 2019 માટે ્માવેલ વ્યતતતઓની ઘોર્ષણા કરતા મન ેફરી 

એકવાર બેહદ ખુર્ી થાય છે. આ વર્ષચની શે્રણી ભૂતપવૂચ પ્રત્દ્ધ રમતવીરોની યાદીમાાં ઉમેરો કરર્ ેજ્યારે તેઓ મ ેમતહનામાાં પોતાની પ્રતતષ્ઠા 

મેળવર્.ે તમામ નવા રમતવીરોને બ્રામ્પટનમાાં રમતોમાાં પોતાનો વ્યતતતગત ફાળો આપવા બદલ અતભનાંદન.” 

  -        ડીન મતૅલૉડ (Dean McLeod), અધ્યિ - બ્રામ્પટન સ્પોર્ટ્ચ હૉલ ઑફ ફેમ કતમટી 

  

-30- 

બ્રમૅ્પટન તવર્ાળ આયોજનો તવર્ષ ેતવર્ાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોક્ ધરાવતા ભતવષ્ય માટે તૈયાર ા્ંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા ્મુદાયની વૃતદ્ધ, યુવાની અને વૈતવધ્ય આપણને અલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવરે્ન ્ૂપર કૉરરડોર ખાતે તસ્થત છીએ જ્યાાં રોકાણોન ેપ્રોત્્ાતહત કરીએ છીએ અન ેવૈતવવક સ્તરે અમારી ્ફળતામાાં વૃતદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગતતર્ીલ ર્હેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ર્ાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો ા્ંર્ાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવતુાં ર્હેર બન ેજે પ્રવતચનાત્મક, વ્યાપક અન ે્ાહત્ક હોય. અમન ેTwitter, Facebook, અને Instagramપર અનુ્રો. અહીં વધુ જાણકારી મળેવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 
 

તમરડયા ્ાંપકચ: 

મોતનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટર, તમરડયા એન્ડ કમ્યુતનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક ા્ંવાદ   

્ીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

