
 

 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફમે છ નવા ્ભ્યોન ે્માવે છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (માર્સ 29, 2022) – દિ વરે્ષ, બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમ (BSHF) બ્રેમ્પટનમાાં સ્પોટસના વવકા્માાં ઉત્કૃષ્ટ ફાળો 

આપનાિ લોકોની ઉપલવધિઓની ઉજવણી કિે છે. બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમ વર્ષસ 2022 માાં, સ્પોટસમાાં ઉત્કૃષ્ટતા બદલ છ નવા ્ભ્યોને 

આવકાિે છે. 

ફ્રને્ક ફાવ્યા (Frank Fascia) ને બેઝબૉલમાાં પોતાના ્મપસણ બદલ વબલ્ડિ શ્રણેીમાાં ્માવવામાાં આવશે. તેમણે વર્ષસ 1983 માાં 

બ્રેમ્પટનમાાં ્ગીિ વયે બેઝબૉલ િમવાન ાં શરૂ કય ું, અને NCAA માાં િમવાન ાં ર્ાલ  કય ું. તેઓ વર્ષસ 1991 માાં બ્રેમ્પટન ્ીવનયિ વર્ટવન્્ના 

્ાંસ્થાપક ્ભ્ય હતા, તેમણે 2007 માાં બ્રેમ્પટન માઇનિ બેઝબૉલ ઇન્ક.ને કોચર્ાંગ આપય ાં હત ાં અને તેમણે COBA અને બેઝબૉલ ઓન્ટેરિયો 

્ાથે વવવવિ પદોએ ્ેવા આપી છે. વર્ષસ 2022 માાં, તેમની વનય વતત શેરિડેન કૉલેજમાાં ઉદ્ઘાટક બેઝબૉલ ટીમના મ ખ્ય કોર્ તિીક ેથઈ હતી. 

પ્રઇેમ્નૌથ (પ્રઇેમ) પિ્ૌદ (Praimnauth (Praim) Persaud) ને રિકટેમાાં પોતાના ્મપસણ બદલ વબલ્ડિ શ્રણેીમાાં ્માવવામાાં આવશે. 

ગત 35 વર્ષસ ્ િી આ ભતૂપૂવસ રિકેટ ખેલાડી અન ેવહીવટકતાસનાની ઓન્ટેરિયોમાાં ્ામેલગીિી પહેલાાં તેમની 10 વર્ષસ ્ િી તય બકૅમાાં વવૃદ્િ અને 

વવકા્ માટે 2020 માાં 45 વર્ષસની ્ેવા બદલ તેમને ય નાઇટડે સ્ટેર્ટ્ ઑફ અમેરિકાના રિકેટ હૉલ ઑફ ફેમમાાં ્માવવામાાં આવ્યા હતા. તેમણે 

બ્રેમ્પટનમાાં રિકેટના વવકા્માાં મોટી ભૂવમકા ભજવી છે, જેનાથી રિકટેન ાં વવસ્તિણ માત્ર પાાંર્ વર્ષોમાાં 15 તલધ્થી 62 તલધ્માાં થય ાં છે. 

પાટ ઑ’ટલૂ (Pat O’Toole) ને લેિોઝમાાં પોતાના ્મપસણ બદલ એથલીટ શ્રેણીમાાં ્માવવામાાં આવશે. તેઓ બ્રેમ્પટનમાાં વર્ષસ 1998 થી 

િહે છે, અને તેઓને બોત્ અને ફીલ્ડ લેિોઝ બાંનેમાાં ખેલાડી અને કોર્ તિીકે નાના, મોટા અને આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિોએ પોતાની ઉપલવધિઓ 

માટે ્ન્માન આપવામાાં આવ્ય ાં છે. તેઓ િોર્સે્ટિ નાઇટહૉત્ ્ાથે પોતાની 16 માાંથી 12 ્ીઝન્્ િમ્યા, જેઓ ્ાથે તેઓ હજ  પણ 

આવ્સ્ટન્ટ કોર્ તિીકે ્રિય છે. તેઓ બ્રેમ્પટન માઇનિ લેિોઝ એ્ોવ્એશનના ભૂતપૂવસ પ્રમ ખ પણ છે. 

તમાિા તાથમ (Tamara Tatham) ને બાસ્કેટબૉલમાાં પોતાના ્મપસણ બદલ એથલીટ શ્રેણીમાાં ્માવવામાાં આવશે. તેણીની આાંતિિાષ્ટ્રીય 

િમત કાિરકદીમાાં 2007 થી શરૂ કિીને કેનડેાન ાં પ્રવતવનવિત્વ કિીન ે164 િમતો, વરિષ્ઠ સ્તિે 157 િમતો ્ામેલ છે. તેણીએ 2015 FIBA 

અમેરિકાની તવૉવલફાઇંગ ટ નાસમેન્ટમાાં અને 2015 પૅન ઍમ ગેમ્્માાં ગોલ્ડ જીત્યો હતો. તેણી 2012 અને 2016 ઓવલવમ્પત્માાં પણ િમી 

છે, અન ેતેણીએ વવદેશમાાં ઘણાાં ટાઇટલ્્ જીત્યા છે. તેણીએ વનવૃવિ પછી, કોર્ તિીકે ઘણી ટીમોને ્ેવા આપી છે. 

દવે શમાસ (Dev Sharma) ને ટ્રેક ઍન્ડ ફીલ્ડમાાં પોતાના ્મપસણ બદલ વેટિન (પીઢ) શ્રેણીમાાં ્માવવામાાં આવશે. તેમણે વર્ષસ 2015 માાં 

80 વર્ષસની ઉંમિે પહોંચ્યા પછી પણ, ઘણાાં મેડલ્્ જીત્યા છે. વર્ષસ 1988 થી 2016 ્ િી, તેમણ ે203 મેડલ્્ એકઠા કયાસ, જેમાાં કનેેરડયન 

માસ્ટ્સ એથલેરટત્ ઇનડોિ ઍન્ડ આઉટડોિ ર્વેમ્પયનવશપ્ અને ઓન્ટેરિયો માસ્ટ્સ એથલેરટત્ ઇનડો્સ ઍન્ડ આઉટડોિ ર્ેવમ્પયનવશપ્ 

્ામેલ છે. તેમણ ેબ્રેમ્પટનમાાં 2016 કનેેડા 55+ ગેમ્્ અને બ્રેમ્પટન રડવસ્ટ્રતટ 55+ ગેમ્્માાં સ્પિાસમાાં િહીન ેમેડલ્્ જીત્યા છે. 

વોલી સ્લોકી (Wally Slocki) ને માશસલ આર્ટ્સમાાં પોતાના ્મપસણ બદલ વેટિન (પીઢ) શ્રેણીમાાં ્માવવામાાં આવશે. તેઓ ધલેક બેલ્ટ 

િિાવે છે જેમણે સ્પિસક તિીકે ઘણી ટ્રોફીઓ જીતી છે અન ેતેમન ેય નાઇટેડ સ્ટેર્ટ્માાંની બિી ટ નાસમેન્ર્ટ્માાં “લેજેન્ડિી કનેેરડયન” તિીકે ઓળખ 

મળી હતી. તેઓ વર્ષસ 1967, 1968 અને 1970 માાં કનેેરડયન ર્વેમ્પયનવશપ, અને 1972, 1973 અને 1974 માાં ઓન્ટરેિયો ર્ેવમ્પયનવશપ 

જીત્યા હતા. સ્લોકીને શીખવવાનો શોખ છે અને 1960 નાાં દાયકાના અાંતે ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાાં ઇસ્ટનસ કિાટે ખોલી, જે મોડેથી વવસ્તિણ 



 

 

થઇને કેનેરડયન સ્કૂલ ઑફ હેલ્થ ઍન્ડ ્ેલ્ફ રડફેન્્ તિીકે જાણીતી બની. તેમણે ગ્રાહકલક્ષી કોપોિટે મેનેજમેન્ટ ્ેવમના્સમાાં તાલીમ આપવાન ાં 

અને શીખવવાન ાં ર્ાલ  િાખ્ય ાં છે. 

બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમ અને તઓે ્ાથે ્માવાના ્ભ્યો વવશે વિ  માવહતી મેળવવા, વબે્ાઇટ www.brampton.ca/bshf 

જ ઓ. 

બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમની સ્થાપના વર્ષસ 1979 માાં ્ીટી ઑફ બ્રેમ્પટન ્ાથે ્ાંય તતપણે િમતો માટે ઉત્્ાવહતોના એક ્મર્પસત 

્મૂહ દ્વાિા કિવામાાં આવી હતી. ત ે્ીએએ ્ેન્ટિમાાં (CAA Centre) 7575 કેનડેી િોડ - દવક્ષણ (Kennedy Road South) પિ 

વસ્થત છે. 

2022 ઇન્ડતશન ્ેિેમની (્માવેશ ્માિાંભ) 

41મો વાર્ર્ષસક બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમ ઇન્ડતશન ્ેિેમની માંગળવાિ, મે 3 નાાં િોજ ્ાાંજે 6 વાગ્ય ેિી િોઝ બ્રેમ્પટનમાાં યોજાશે, જેમાાં 

સ્પોર્ટ્સનેટ ્ેન્ટ્રલ ઍન્ડ સ્પોર્ટ્સનેટ 590 િી ફને (The FAN) નાાં મ ખ્ય વતતા કેન િીડ (Ken Reid) િહેશે. રટરકર્ટ્ $55 ની છે અને 

વેબ્ાઇટ www.rosetheatre.ca પિથી ખિીદી શકાય છે.  

2023 માટે નામાાંકનો 

શ ાં તમે આપણાાં શહેિમાાં િમતગમતમાાં ઉત્કૃષ્ટ ફાળો આપનાિ કોઇ વ્યવતતથી માવહતગાિ છો? વર્ષસ 2023 માટને ાં નોવમનેશન ફોમસ ડાઉનલોડ 

કિો! નામાાંકનો જૂન 15, 2022 ્ િી સ્વીકાિવામાાં આવશ.ે 

અવતિણો (તવૉર્ટ્): 

“વર્ષસ 2022 નાાં બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમ તલા્ને અવભનાંદન! આ વરે્ષ ્માવેલા ્ૌએ આગેવાની દખેાડીને અને ્ાથે િહીને આપણાાં 

્મ દાયમાાં િમતમાાં ઉત્કૃષ્ટ ફાળો આપયો છે અને ઉપલવધિઓ મેળવી છે. અમને એટલ ાં બિ ાં ગૌિવ થાય છે કે આ ્માવેલી વ્યવતતઓ બ્રેમ્પટનને 

ઘિ કહે છે.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, ્ીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમ આપણાાં શહેિમાાં િમતના ભતૂકાળ, વતસમાન અન ેભવવષ્યન ાં ્ન્માન કિ ેછે. 2022 માાં ્માવેલી વ્યવતતઓ 

પ્રવતવષ્ઠત આગવેાનો છે જેઓ બ્રેમ્પટનમાાં પોતાની ્મગ્ર િમત કાિરકદીઓમાાં ગૌિવ અને પે્રિણા લાવ્યા છે. હ ાં આપણાાં ્મ દાયમાાં િમતોની 

ઉજવણી કિવા મે 3 નાાં િોજ આ વરે્ષ રૂબરૂમાાં યોજાનાિા ઇન્ડતશન ્િેેમનીમાાં હાજિ િહેવા દિેક વ્યવતતને આમાંત્રણ આપ ાં છ ાં.” 

- જૅફ બૉમેન (Jeff Bowman), ્ીટી કાઉવન્્લિ, વોર્ડ્સ 3 અને 4; ્ભ્ય, બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમ કવમટી, ્ીટી ઑફ 

બ્રેમ્પટન 

“વર્ષસ 2022 બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમમાાં પ્રવેશ મેળવનાિ ્ભ્યોની ઘોર્ષણા કિવામાાં અમે િોમાાંર્ અન ભવીએ છીએ! છ નવી ્માવલેી 

વ્યવતતઓ એ છે જેઓ આપણાાં ્મ દાયમાાં િમતોને આગળ િપાવવા ્મર્પસત િહી છે. જો તમે બ્રેમ્પટનમાાં િમતગમતમાાં ઉત્કૃષ્ટ ફાળો આપનાિ 

કોઇ વ્યવતતથી માવહતગાિ હો તો 2023 માટે તેઓન ાં નામાાંકન કિાવો.” 

- ડગ વવ્હલન્્ (Doug Whillans), ્ીટી કાઉવન્્લિ, વોર્ડ્સ 2 અને 6, ્ભ્ય, બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમ કવમટી, ્ીટી 

ઑફ બ્રેમ્પટન 

http://www.brampton.ca/bshf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.rosetheatre.ca/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9e1fc4a0b91f4cf999ba08da11a0d6aa%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637841680150697884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI


 

 

“બ્રેમ્પટન સ્પોર્ટ્સ હૉલ ઑફ ફેમ આપણાાં ્મ દાયમાાં િમતોની અને બ્રેમ્પટન અન ેઆ્પા્માાં એથલેરટત્ને આગળ િપાવતી ઉત્કૃષ્ટ 

વ્યવતતઓની ઉજવણી કિ ેછે. ઇન્ડતશન ્ેિેમની માટે અમાિી ્ાથે મે મવહનામાાં જોડાઇ જાવ, અન ે2023 માટે કોઇન ાં નામાાંકન કિાવો.” 

- પૉલ મોરિ્ન (Paul Morrison), વર્ગાળાના મ ખ્ય વહીવટી અવિકાિી (ઇન્ટિીમ ર્ીફ એડવમવનસ્ટ્રરેટવ ઓરફ્િ), ્ીટી ઑફ 

બ્રેમ્પટન 
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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 તેનો 

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

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

અને Instagramપિ જોડાવ. વધ ુજાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

