
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

 برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم میں پانچ نئے اراکین کو شامل کیا جا رہا ہے 
 

( ایسے مایہ ناز کھالڑیوں کی کامیابیوں کا اعتراف کرتا ہے  BSHFہر سال برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم )  – (2021مئی  13برامپٹن، آن ) 
میں کھیلوں کے میدان میں شاندار   2021اور خوشیاں مناتا ہے جو برامپٹن میں کھیلوں کے فروغ میں اپنا منفرد کردار ادا کرتے ہیں۔ 

 خیرمقدم کیا جا رہا ہے۔ کارکردگی دکھانے والے پانچ نئے افراد کی برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم میں شمولیت کا  
 

کو فٹ بال کے کھیل میں شاندار کامیابیوں کے حصول پر اتھیلیٹ کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا۔ برامپٹن میں پروان   اورلینڈو بووین 
میں کھیلنے کے لیے فٹ بال اسکالرشپ حاصل کیا تھا اور کینیڈین فٹ   NCAAچڑھنے اور کئی کھیلوں کے ایک اسٹار ایتھلیٹ بوون نے 

 بال لیگ میں پیشہ ورانہ کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔
 

کو ہارس شوز میں قابل فخر خدمات پیش کرنے پر بلڈر کیٹیگری کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ہارس شو کے زمرے میں   کنیتھ کونڈی
میں کمیٹی  1997میں شمولیت اختیار کرنے اور  1994رٹس ہال آف فیم کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ کونڈی کو پہلی مرتبہ برامپٹن سپو 

( میں شاندار اور ترغیبی کردار  Men’s Horseshoe Clubکا رکن منتخب ہونے کے بعد سے اب تک وہ برامپٹن مینز ہارس شو کلب ) 
 ادا کرتے رہے ہیں۔

 
ی کے کھیل میں شاندار کامیابیوں کے حصول پر اتھیلیٹ کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا۔ ٹرمپر نے  کو برامپٹن میں ہاک ٹیموتھی ٹِرمپر 

میں شکاگو بلیک ہاکس کے ساتھ  1979( میں ایک شاندار تاریخ رقم کی تھی، جب انہوں نے BMHAبرامپٹن مائنر ہاکی ایسوسی ایشن )
NHL از حاصل کیا تھا۔میں دستخط کرنے والی تنظیم کے پہلے کھالڑی کا اعز 

 
میں  1957کو لیکروس کے فروغ میں خدمات سر انجام دینے پر ویٹرن کیٹیگری میں منتخب کیا جا رہا ہے۔ لیپنسکی نے  زینی لیپنسکی

جب سے برامپٹن میں کھیلنا شروع کیا تھا، تو تب سے وہ کھیلنے  سے لے کر ایگزیکٹو حیثیت تک لیکروس کے فروغ کے تمام پہلؤوں کے  
 والے سے شاندار خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ح

 
کو لیکروس کے فروغ میں خدمات سر انجام دینے پر بلڈر کیٹیگری میں منتخب کیا جا رہا ہے۔ برامپٹن ایکسیلسیئرز میں  رابرٹ سینڈرسن

میں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں بڑی نوعیت کے ایکسیلسیئرز اور کینیڈین باکس لیکروس ٹیم  1969سینڈرسن کی شمولیت کا آغاز 
 کیا۔کو منتظم کیا اور یہیں سے انہوں نے فالڈلفیا، پینسیلووینیا میں منعقد ہونے والی ورلڈ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے کا اعزاز بھی حاصل 

 
پر   brampton.ca/bshfسال کی مقرر شدہ شخصیات کے متعلق مزید جاننے کے لیے، آن الئن برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم اور اس  

 مالحظہ کریں۔
 

میں کھیلوں کے فروغ کے لیے باعزم اور جوشیلے افراد نے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ مل کر بنایا  1979برامپٹن اسپورٹس ہال آف فیم کو   
 سنٹر میں واقع ہے۔  CAAکینیڈی روڈ سأوتھ پر  7575تھا۔ یہ 

 
 کی نامزدگیاں  2022

  2022 کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں، جس نے ہمارے شہر میں کھیلوں کے حوالے سے کوئی غیر معمولی کردار ادا کیا ہو؟  
 تک قبول کی جائیں گی۔ 2021جون  15زدگیاں نام !کے لیے نامزدگی فارم ڈأون لوڈ کریں

 
 اقتباسات 

 
برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم کے لیے منتخب کیے جانے والی تمام معزز شخصیات کو میری جانب سے مبارک باد! برامپٹن  2021"

ہماری کمیونٹی میں کھیلوں کے میدان میں اسپورٹس ہال آف فیم میں برامپٹن میں کھیلوں کی تاریخ کے نمایاں کرداروں اور ان لوگوں کو جو 
نمایاں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس سال کے لیے مقرر کی جانے والی شخصیات نے اپنے شعبوں 

 میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اور برامپٹن میں کھیلوں کو فروغ دیا ہے۔" 
 آف برامپٹن پیٹرک برأون، میئر، سٹی  -

ہم اس سال کے برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم میں شامل کیے جانے والی شخصیات کے ناموں کا اعالن کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ ان میں "
شامل پانچوں ممتاز شخصیات نے ہماری کمیونٹی میں کھیلوں کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے ہر روز اپنی قائدانہ  

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


 

 

کے لیے نامزدگیوں کی حوصلہ افزائی کرتے   2022یتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم ان کے کارناموں کا برمال اعتراف کرتے ہیں اور صالح
 ہیں۔"

 ؛ ممبر، برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم، سٹی آف برامپٹن 4اور  3جیف بومین، سٹی کونسلر، وارڈز   -
 

برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم کے لیے نامزدگان کی کھیلوں کے لیے پیش کی جانے والی بیش بہا خدمات برامپٹن کے لیے فخر کا  2021"
کی نامزدگیوں کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ برامپٹن سے   2022باعث بنی ہیں۔ ہم ہر سطح کی کارکردگی اور قابلیت کے حامل لوگوں کے لیے 

آج ہی کسی   -رکردگی کے حامل اتھیلیٹس، بلڈرز، سابقہ فوجیوں اور ٹیموں کی خدمات کا ہم اعتراف کریں گےتعلق رکھنے والے شاندار کا
 کو نامزد کریں۔" 

 ؛ ممبر، برامپٹن سپورٹس ہال آف فیم، سٹی آف برامپٹن 6اور  2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر، وارڈز   -
 

کے لیے نامزدگیوں کی تقریبات کو عالمی وباء کی وجہ سے ہمیں ملتوی کرنا پڑے گا، مگر میں تمام لوگوں کی   2021اور  2020"اگرچہ 
کے دوران نئے نامزدگان کے لیے نامزدگی کا فارم ڈأون لوڈ   2022حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ نامزدگان کو مبارک باد ضرور دیں۔  

 کریں۔"
 سر، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفی  -

 
-30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ

ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ط ہوں۔پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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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
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