
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફેમમાાં પાાંચ નવા ્ભ્યો ્માવવામાાં આવ્યા 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મ ે13, 2021) – દિ વર્ષે, બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફમે (BSHF) બ્રેમ્પટનમાાં સ્પોટસ (િમત) વવક્ાવવા ઉત્કષૃ્ટ 

ફાળો આપનાિ લોકોની ઉપલવધિઓને ઉજવ ેછે. વર્ષસ 2021 માાં, બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફેમ સ્પોટસમાાં ઉત્કૃષ્ટતા બદલ પાાંચ નવા ્ભ્યોન ે

આવકાિ ેછે. 

 

ઓલાસન્ડો બોવને (Orlando Bowen) ન ેફૂટબૉલમાાં પોતાની ્ફળતા માટે એથલીટ શે્રણી હેઠળ ્માવવામાાં આવશે. બ્રમે્પટનમાાં ઉછેિ 

દિવમયાન ઘણી િમતોમાાં એક સ્ટાિ િમતવીિ, બોવેન ેNCAA માાં િમવા માટ ેફૂટબૉલ સ્કોલિવશપ જીતી અને કનેેરડયન ફૂટબૉલ લીગમાાં 

વ્યવ્ાવયક િોિણ ેિમ્યો. 

 

કનેથે કાન્ડી (Kenneth Condie) ને હો્સશૂઝ િમતમાાં પોતાના ્મપસણ માટ ેવબલ્ડિ શ્રેણીમાાં ્માવવામાાં આવશે. કાન્ડી બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ 

હૉલ ઓફ ફમેમાાં પ્રવેશ મેળવનાિ હો્સશૂ રડવ્વલલનના પ્રથમ ્ભ્ય છે. તેઓ બ્રેમ્પટન મેન્્ ક્લબમાાં 1994 માાં જોડાયા ત્યાિથી ક્લબના 

ચાલક બળ િહ્ાાં છે અન ે1997 માાં તમેની વનમણૂક કવમટીમાાં કિવામાાં આવી હતી.  

 

રટમોથી રિમ્પિ (Timothy Trimper) ન ેબ્રમે્પટનમાાં હૉકીન ેપોતાના ્મપસણ માટે એથલીટ શે્રણી હેઠળ ્માવવામાાં આવશે. રિમ્પિ ે

બ્રેમ્પટન માઇનિ હૉકી એ્ોવ્એશન (BMHA) માટે ઇવતહા્ ત્યાિ ેિચ્યો જ્યાિે તેઓ ્ાંસ્થા તિફથી NHL માાં જોડાનાિ પ્રથમ િમતવીિ 

બન્યા, તેમણે 1979 માાં વશકાગો ધલેકહૉક્્માાં િમાકેદાિ પ્રવેશ મેળવ્યો. 

 

ઝેની વલવપન્સ્કી (Zeny Lipinski) લેક્રોઝ િમતને ફાળો આપવા માટ ેપીઢ (વેટિન) શે્રણી હેઠળ ્માવવામાાં આવશ.ે વલવપન્સ્કીએ િમત 

િમવાથી માાંડીન ેએવક્ઝક્યુરટવ બનવા ્િુી, લેક્રોઝના બિાાં પહેલુઓમાાં ફાળો આલયો છે. 

 

િોબટસ ્ને્ડિ્ન (Robert Sanderson) ન ેલેક્રોઝન ે્મપસણ માટે વબલ્ડિ શ્રણેી હેઠળ ્માવવામાાં આવશે. ્ને્ડિ્ન બ્રમે્પટન 

એક્્ેવલ્્અ્સ ્ાથ ે1969 માાં ્ામેલ થયા. તમેણ ેમજેિ એક્્ેવલ્્અ્સનુાં ્ાંચાલન કયુું છે, અન ેકનેેરડયન બોક્્ લેક્રોઝ ટીમનુાં જ્યાાં તઓેએ 

તેમના ્ાંચાલન હેઠળ રફલાડેવલ્ફયા, પેવન્્લ્વેવનયામાાં વલ્ડસ ગેમ્્માાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. 

 

બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફેમ અન ેતેઓના ્ભ્યો વવશે વિ ુમાવહતી મેળવવા, વેબ્ાઇટ www.brampton.ca/bshf જુઓ.  

 

બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફેમની સ્થાપના વર્ષસ 1979 માાં ્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ્ાથ ેિમતો માટે ઉત્્ાવહતોના એક ્મર્પસત ્મહૂ દ્વાિા 

્ાંયુક્તપણે કિવામાાં આવી હતી. તે 7575 કનેેડી િોડ - દવિણ (Kennedy Road South) પિ ્ીએએ ્ેન્ટિમાાં (CAA Centre) વસ્થત 

છે. 

 

http://www.brampton.ca/bshf


 

 

2022 માટ ેનામાાંકનો (નોવમનશેન્્) 

શુાં તમ ેઆપણાાં શહેિમાાં િમતગમતમાાં ઉત્કૃષ્ટ ફાળો આપનાિ કોઇ ચોક્ક્ વ્યવક્તથી માવહતગાિ છો? વર્ષસ 2022 માટનેુાં નોવમનેશન ફોમસ 

ડાઉનલોડ કિો! નામાાંકનો જૂન 15, 2021 ્ુિી સ્વીકાિવામાાં આવશ.ે 

 

અવતિણો (ક્વૉર્ટ્): 

 

“વર્ષસ 2021 માાં બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફમેમાાં પ્રવેશનાિ ્ૌન ેઅવિનાંદન! બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફમે બ્રેમ્પટનમાાં સ્પોટસમાાં ઇવતહા્ 

બનાવનાિ અને આપણાાં ્મુદાયમાાં સ્પોટસમાાં ઉત્કષૃ્ટ ફાળો આપનાિ અન ેઉપલવધિઓ મેળવનાિ ્ૌનુાં ્ન્માન કિ ેછે. આ વર્ષે પ્રવેશ 

મેળવનાિાઓએ પોતાના િતે્રોમાાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદશસન કયુું છે, અને બ્રેમ્પટનમાાં સ્પોટસન ેઆગળ લઇ ગયા છે.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, ્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“આ વર્ષે બ્રમે્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફેમમાાં પ્રવેશ મેળવનાિ ્ભ્યોની ઘોર્ષણા કિવામાાં અમ ેિોમાાંચ અનિુવીએ છીએ! આ પાાંચ પ્રવતવિત 

્ભ્યોએ પોતાને અગ્રણીઓ તિીક ેદિિોજ ્ાવબત કિીન,ે આપણાાં ્મુદાયમાાં સ્પોટસન ેમોટો ફાળો આલયો છે. અમ ેતેઓની ઉપલવધિઓને 

ઓળખ આપીએ છીએ અન ે2022 માટેના નામાાંકનોન ેપ્રોત્્ાવહત કિીએ છીએ.” 

- જૅફ બૉવમેન (Jeff Bowman), ્ીટી કાઉવન્્લિ, વોર્ડ્સ 3 અન ે4; ્ભ્ય, બ્રમે્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફેમ કવમટી, ્ીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

 

“2021 બ્રમે્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફેમમાાં પ્રવેશ મેળવનાિ ્ભ્યોએ પોતાની સ્પોર્ટ્સ કાિરકદીઓ માિફત ેબ્રમે્પટનન ે્ન્માન અપાવ્યુાં છે. 

અમ ેતમામ સ્તિ ેકામગીિી અને િમતા દશાસવનાિ લોકોના 2022 માટેના નામાાંકનો આવકાિીએ છીએ. બ્રેમ્પટનમાાં ઉત્કૃષ્ટ એથલીર્ટ્, વબલ્ડ્સ, 

વેટિન્્ (પીઢ લોકો), અને ટીમોન ેઓળખ મળવી જોઇએ – આવી ચોક્ક્ વ્યવક્તનુાં નામાાંકન આજે જ કિો.” 

- ડગ વવ્હલન્્ (Doug Whillans), ્ીટી કાઉવન્્લિ, વોર્ડ્સ 2 અન ે6, ્ભ્ય, બ્રમે્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઓફ ફમે કવમટી, ્ીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“પ્રવતસમાન મહામાિીન ેલીિ ે2020 અને 2021 માટે ્ભ્યોનો ્માવેશ ્માિોહ મુલતવી િહ્ો છે ત્યાિ,ે દિેક વ્યવક્ત આ ્ભ્યોન ેપોતાના 

અવિનાંદન પાઠવ ેતે માટ ેહુાં દિેક વ્યવક્તને પ્રોત્્ાવહત કરાં છુાં. 2022 માટે નવા ્ભ્યો પિ વવચાિ કિવા નોવમનેશન ફોમસ ડાઉનલોડ કિો.” 

- ડેવવડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફ્િ, ્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

  

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

