
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் ெிளளயாட்டுப் ப ாட்டிகளுக்கான புகழரங்கத்திற்கு (Brampton 

Sports Hall of Fame) ஐந்து புதிய உறுப் ினர்கள் பேர்க்கப் ட்டுள்ளனர்   

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பே 13, 2021) – ஒவ்வொரு ெருடமும் ப்ராம்ப்ட்டன் ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளுக்கான 

புகழரங்கம் ( Brampton Sports Hall of Fame (BSHF)) ஆனது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 

ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளின் ெளர்ச்ேிக்கு தனித்துெோன  ங்களிப்புக்களளச் வேய்த தனி ந ர்களின் 

ோதளனகளளப் ப ாற்றிக் வகாண்டாடுகிறது. 

 

ஆர்லாண்படா வ ாவென் (Orlando Bowen) அெர்கள் கால் ந்து ப ாட்டிகளில் அெர் வ ற்ற 

வெற்றிகளுக்காக தடகள ெளகயின் கீழாக பேர்க்கப் டுகிறார். ப்ராம்ப்ட்டனில் அெர் ெளர்ந்து 

ெருளகயில்   ல ெிளளயாட்டுப் ப ாட்டிகளில் நட்ேத்திர அந்தஸ்து வ ற்ற இெர், NCAA யில் 

ெிளளயாடுெதற்காக கால் ந்து ெளகயில் ெிளளயாட்டு உதெித்வதாளக வ ற்று கனடியன் கால் ந்து 

லீக்-இல் அந்த ெிளளயாட்டுக்பக உாிய நிபுணத்துெத்துடன் ெிளளயாடியெர் ஆொர். 

 

வகன்னத் காண்டீ (Kenneth Condie) அெர்கள், குதிளரலாடம் வீசும் ெிளளயாட்டில் அெருளடய 

அர்ப் ணிப்புக்காக கட்டுோனம் அளேப் ெர் எனும் ெளகயில்   பேர்க்கப் டுகிறார். குதிளரலாடம் வீசும் 

ெிளளயாட்டு ெளகயில் ப்ராம்ப்ட்டன் ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளுக்கான புகழரங்கத்தில் (  Brampton 

Sports Hall of Fame (BSHF))  முதன்முதலாக பேர்க்கப் டு ெர் இெபரயாொர். 1994 இல் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர ஆண்களுக்கான குதிளரலாடம் வீசும் ெிளளயாட்டு கிளப் ில் இெர் பேர்ந்ததில் இருந்து அந்த 

கிளப் ிற்கு இெபர உந்து ேக்தியாக இருந்து ெருகிறார் ேற்றும் 1997 இல் இதற்கான குழுெில் 

அேர்த்தப் ட்டார். 

 

டிபோத்தி ட்ாிம்ப் ர் (Timothy Trimper) அெர்கள் தடகள ெிளளயாட்டு ெளகயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

ஹாக்கி ெிளளயாட்டில் தனது அர்ப் ணிப்புக்காக பேர்க்கப் ட்டிருக்கிறார். 1979 ஆம் ஆண்டில் 

ேிக்காபகா ப்ளாக்ஹாக்ஸ் (Chicago Blackhawks) இல் முதன்முதலாக ெிளளயாடத் துெங்கிய ட்ாிம்ப் ர் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ளேனர் ஹாக்கி ேங்கத்திற்காக (Brampton Minor Hockey Association (BMHA)), ோித்திரம் 

 ளடத்தார்; அப்ப ாதுதான் அெர் இந்த அளேப் ிலிருந்து NHL க்கு ஒப் ந்தம் வேய்துவகாண்டார்.. 

 

வெனி லிப் ின்ஸ்கி (Zeny Lipinski) அெர்கள் லாக்பராஸ் எனும் ெிளளயாட்டுக்கு,  தான் அளித்த 

 ங்களிப்புக்காக மூத்த வீரர் எனும் ெளகயில் பேர்க்கப் டுகிறார். லாக்பராஸ் ெிளளயாட்டின் அளனத்து 

ெளகயிலும் லிப் ின்ஸ்கி  ங்களிப்பு வேய்திருக்கிறார்; 1957 இல் அெர் ெிளளயாடத் துெங்கியதில் 



 

 

இருந்து இப்ப ாது வேயலதிகாாியாக இருக்கும் ெளர லாக்பராஸ் ெிளளயாட்டின் அளனத்து 

அம்ேங்களிலும்  ங்களிப்பு வேய்திருக்கிறார். 

 

ரா ர்ட் ோண்டர்ென் (Robert Sanderson) அெர்கள் லாக்பராஸ் ெிளளயாட்டில்  கட்டுோன அளேப்பு 

ெளகயில் உள் பேர்க்கப் டுகிறார். ோன்டர்ென் அெர்களின்,  ப்ராம்ப்ட்டன் எக்வெல்ேியர்ஸ் (Brampton 

Excelsiors ) உடனான ஈடு ாடானது 1969 இல் துெங்கியது. இெர் பேஜர் எக்வெல்ேியர்ஸ்  (Major 

Excelsiors), ேற்றும்  கனடியன்  ாக்ஸ் லாக்பராஸ் (Canadian Box Lacrosse) குழுெினளர 

ேோளித்திருக்கிறார்; தன்னுளடய பேலாளுளேயின் கீழாக இந்த அணி வ ன்ேில்பெனியாெில் உள்ள 

ஃ ிலவடல்ஃ ியாெில் உலக ெிளளயாட்டுக்களில் தங்கப் தக்கம் வென்றது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளுக்கான புகழரங்கம் ( Brampton Sports Hall of Fame (BSHF)) 

 ற்றி பேலும் வதாிந்துவகாள்ள ெருளக புாியவும் brampton.ca/bshf.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளுக்கான புகழரங்கம் ( Brampton Sports Hall of Fame (BSHF))  

ஆனது 1979 ஆம் ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்துடன் இளணந்து, ெிளளயாட்டுக்களில் 

அர்ப் ணிப்பு வகாண்ட ஊக்குெிப் ாளர்களால் நிறுெப்வ ற்றது. இது, வகன்வனடி பராட் ேவுத் இல் 7575 

என்ற எண்ணில் அளேந்திருக்கும் CAA ளேயத்தில் வேயல் டுகிறது. 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் நியேனங்கள்  

நேது நகாில், ெிளளயாட்டுக்களில் தனித்துெோன  ங்களிப்பு வேய்த எெளரபயனும் உங்களுக்குத் 

வதாியுோ? 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நியேனப்  டிெத்ளத  திெிறக்குங்கள்! நியேனப்  டிெங்கள் ஜூன் 

15, 2021 ெளர ஏற்றுக்வகாள்ளப் டும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“2021 ஆம் ஆண்டின் ப்ராம்ப்ட்டன் ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளுக்கான புகழரங்கத்தில் ( Brampton Sports 

Hall of Fame (BSHF))   பேர்க்கப் டு ெர்களுக்கு  ொழ்த்துக்கள்! ப்ராம்ப்ட்டனில் நிகழ்ந்த 

ெிளளயாட்டுக்களுக்கான ெரலாற்ளறயும், எங்கள் ேமூகத்தில் இருந்த டி, ெிளளயாட்டுக்களில் 

ேிறப் ான  ங்களிப்புகளளயும் ோதளனகளளயும் வேய்தெர்களள ப்ராம்ப்ட்டன் 

ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளுக்கான புகழரங்கத்தில் ( Brampton Sports Hall of Fame (BSHF))   பேர்த்து 

கவுரெிக்கப் டுகிறார்கள். இந்த ஆண்டில் உள் பேர்க்கப் ட்டெர்கள் அெரெர் துளறகளில் ேிறந்து 

ெிளங்குகின்றெர்களாெர் என் துடன், ப்ராம்ப்ட்டனில் ெிளளயாட்டுக்களள முன்பனாக்கி எடுத்துச் 

வேல்கின்றனர். ” 

- ப ட்ாிக் ப்ரவுன் , பேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

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


 

 

“இந்த ஆண்டின் ப்ராம்ப்ட்டன் ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளுக்கான புகழரங்கத்தில் ( Brampton Sports Hall 

of Fame (BSHF)) நியேனதாரர்களள  உள் பேர்ப் தாக அறிெிப் தில் நாங்கள் ேகிழ்ச்ேியளடகிபறாம்! 

இந்த ஐந்து புகழ்வ ற்ற நியேனம் வ ற்றெர்களும் எங்கள் ேமூகத்தில் ெிளளயாட்டுக்கு வ ரும் 

 ங்களிப்புகளளச் வேய்துள்ளனர்; ஒவ்வொரு நாளும் தங்களள தளலெர்கள் என நிரூ ித்துள்ளனர். 

அெர்களின் ோதளனகளள நாங்கள் அங்கீகாிப் துடன் 2022 ஆம் ஆண்டின்  நியேனத்திற்கான 

 ாிந்துளரகளளயும் ஊக்குெிக்கிபறாம். ” 

- வஜஃப் வ ௌேன், நகர கவுன்ேிலர் ொர்டுகள் 3 & 4; உறுப் ினர், ப்ராம்ப்ட்டன் 

ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளுக்கான புகழரங்க ( Brampton Sports Hall of Fame (BSHF))  குழு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“2021 ஆம் ஆண்டின்  ப்ராம்ப்ட்டன் ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளுக்கான புகழரங்கத்தில் ( Brampton Sports 

Hall of Fame (BSHF)) நியேனதாரர்கள்  தங்கள் ெிளளயாட்டு ெல்லளே மூலோக ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு 

கவுரெம் பேர்த்துள்ளனர். வேயல்திறன் ேற்றும் திறன் வகாண்ட அளனத்து ேட்ட ேக்களுக்கும் 2022 

க்கான நியேன  ாிந்துளரகளள நாங்கள் ெரபெற்கிபறாம். ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ேிறந்த ெிளளயாட்டு 

வீரர்கள், அளேப் ாளர்கள், மூத்த ெிளளயாட்டு வீர்ர்கள் ேற்றும் அணிகள் அங்கீகாிக்கப் ட பெண்டும் - 

இன்பற ஒருெளர  ாிந்துளரக்கவும். ” 

- டக் ெில்லன்ஸ், நகர கவுன்ேிலர் ொர்டுகள் 2 & 6; உறுப் ினர், ப்ராம்ப்ட்டன் 

ெிளளயாட்டுப்ப ாட்டிகளுக்கான புகழரங்க ( Brampton Sports Hall of Fame (BSHF))  குழு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“வதாற்றுபநாய் காரணோக 2020 ேற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான உள்பேர்ப்பு வகாண்டாட்ட 

ெிழாக்கள் ஒத்திளெக்கப் ட பெண்டியிருந்தது என்றாலும், இப்ப ாளதய உள்பேர்ப்புக்கு அளனெரும் 

தங்கள் ொழ்த்துக்களளத் வதாிெிக்க ஊக்குெிக்கிபறன். புதிதாக  பேர்க்கப் ட பெண்டியெர்களளப்  ற்றி 

 ாிேீலிக்க 2022 க்கான நியேன  டிெத்ளத  திெிறக்கிக் வகாள்ளவும். ” 

- படெிட் ப ர்ாிக், தளலளே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

-30- 

 

கனடா நாட்டில் ேிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெேத்தில் 700,000 ேக்களளயும் 75,000 ெணிக 

அளேப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுேக்களள ேனத்தில் ளெத்பத வேய்கின்பறாம். 

 லதரப் ட்ட ேமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பேர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், வதாழில்நுட் ாீதியில் ேற்றும்,  

சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளேப்  ளடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் வேன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம்.  ாதுகாப் ான, 

நிளலத்து நிற்கெல்ல ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆபராக்கியேிக்க ஒரு நகளரக் கட்டளேப் தற்கான ெளர்ச்ேிப் ாளதயில் நாங்கள்  ங்கு 

ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் 

வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ஊடகத் வதாடர்பு 

போனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப் ாளர், ஊடகம் & ேமூக ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

