உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் (Brampton Sports Hall of Fame) ஆறு புதிய
உறுப்ேினர்களள உட்புகுத்துகிறது
ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 29, 2022) – ஒவ்வொரு ெருடமும் ப்ராம்ப்ட்டன் ஹால் ஆஃப் ஃபேம்
(Brampton Sports Hall of Fame (BSHF)) ஆனது ப்ராம்ப்ட்டனில் தனிச்சிறப்பு ொய்ந்த
ேங்களிப்புகளளச் வசய்த தனிநேர்களின் சாதளனகளளக் வகாண்டாடுகிறது. 2022 இல்,
ெிளளயாட்டு துளறயில் தாங்கள் வசய்த அருளம வேருளமகளுக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் ஹால் ஆஃப்
ஃபேம் ஆறு புதியெர்களள உட்புகுத்துகிறது.
ஃப்ரான்க் ஃோஸ்சியா (Frank Fascia) என்ேெர் பேஸ் ோல் ெளகயில் அெர் காட்டிய
அர்ப்ேணிப்புக்காக கட்டிவயழுப்புதல் ெளகப்ோட்டில் உட்புகுத்தப்ேடுகிறார். அெர்
சிறார்களுக்கான பேஸ்ோல் ெிளளயாட்ளட ப்ராம்ப்ட்டனில் 1983 இல், ெிளளயாடத்
துெங்கினார்; மற்றும் NCAA ெிலும் ெிளளயாடினார். ப்ராம்ப்ட்டன் சீனியர் ட்ெின்ஸ்
(Brampton Senior Twins) இல் 1991 இல் நிறுென உறுப்ேினர் இெபரயாொர்; 2007 இல்
ப்ராம்ப்ட்டன் ளமனர் பேஸ்ோல் இன்க் (Brampton Minor Baseball Inc., இல்
ேயிற்றுெிப்ோளராக இருந்து, COBA மற்றும் பேஸ்ோல் ஒன்ட்டாாிபயா (Baseball Ontario)
ஆகியெற்றில் ேல ேதெிகளள ெகித்தார் மற்றும் பசளெ புாிந்தார். 2022 இல், வெடாிடான்
கல்லூாி (Sheridan College)யின் முதலாெது அணிக்கான தளலளம ேயிற்றுெிப்ோளராக பதர்வு
வசய்யப்ேட்டார்.
ப்பரய்ம்நாத் (ப்பரய்ம்) வேர்சாத் (Praimnauth (Praim) Persaud) என்ேெர் கிாிக்வகட் ெளகயில்
அெர் காட்டிய அர்ப்ேணிப்புக்காக கட்டிவயழுப்புதல் ெளகப்ோட்டில் உட்புகுத்தப்ேடுொர்.
இெர் முன்னாள் கிாிக்வகட் ெிளளயாட்டு வீரர் மற்றும் நிர்ொகி ஆொர்; கியூவேக்-இல் ெளர்ச்சி
மற்றும் பமம்ோட்டிற்கு இெருளடய 45 ஆண்டுக்கால பசளெக்காக அவமாிக்க ஐக்கிய
நாடுகளின் ஹால் ஆஃப் ஃபேம்-இல் 2020 ஆம் ஆண்டில் உட்புகுத்தப்ேட்டார்; இது
ஒன்ட்படாிபயாெில் இெருளடய கடந்த 35 ஆண்டு கால ஈடுோட்டுக்காக 10 ஆண்டுகளுக்கு

முன்பு நிகழ்ந்தது. ப்ராம்ப்ட்டனில் கிாிக்வகட் ெளர்ச்சிக்காக இெர் வேரும் ேங்காற்றினார்;
இதனால் வெறும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 15 கிாிக்வகட் கிளப்புகளாக மட்டுமம என்பதிலிருந்து 62
கிளப்புகள் என்று உயர்ந்தது.
பேட் ஓ டூல் (Pat O’Toole) லாக்படாஸ் ெிளளயாட்டு ெளகயில் அெர் காட்டிய
அர்ப்ேணிப்புக்காக தடகளம் கட்டிவயழுப்புதல் ெளகப்ோட்டில் உட்புகுத்தப்ேடுொர். அெர்
1998ஆம் ஆண்டிலிருந்து ப்ராம்ப்ட்டனில் ெசிக்கிறார்; ஒரு வீரராக இருந்தேடி ோக்ஸ் மற்றும்
களம் ஆகிய இரு தரப்பிலுமான லாக்பராஸ் ெிளளயாட்டில், சிறிய வோிய மற்றும் சர்ெபதச
அளெில் அெர் சாதித்த சாதளனகளுக்காக கவுரெிக்கப் ேடுகிறார். அெர் பராச்சஸ்ட்டர்
ளநட்ொக்ஸ் (Rochester Knighthawks) உடன் நடடபபற்ற 16 சீஸன்களில் 12 இல்
ெிளளயாடினார்; இன்னமும் அெர் அதில் ஒரு துளண ேயிற்றுெிப்ோளராக வசயல்ோட்டுடன்
இருக்கிறார். இெர் ப்ராம்ப்ட்டன் ளமனர் லாக்பராஸ் சங்கத்தின் (Brampton Minor Lacrosse
Association) முன்னாள் தளலெரும் ஆொர்.
டயானா தத்தம் (Tamara Tatham) எனும் வேண் கூளடப்ேந்து ெிளளயாட்டு ெளகயில் அெர்
காட்டிய அர்ப்ேணிப்புக்காக தடகளம் கட்டிவயழுப்புதல் ெளகப்ோட்டில் உட்புகுத்தப்ேடுொர்.
சர்ெபதச அளெில் அெர் ெிளளயாடிய ெளகயில் கனடாவுக்கு ேிரதிநிதித்துெம் வசய்து 164
ஆட்டங்களில் கலந்து வகாண்டிருக்கிறார்; 2007 இல் துெங்கி முதுநிளல அளெில் 157
ஆட்டங்களில் கலந்து வகாண்டிருக்கிறார். 2015 FIBA அவமாிக்க தகுதி வேறுதல் போட்டியில்,
மற்றும் 2015 பேன் ஆம் பகம்ஸ் இல் (Pan Am Games), தங்கம் வென்றிருக்கிறார். 2012
மற்றும் 2016 ஒலிம்ேிக்ஸ் போட்டிகளில் ெிளளயாடி இருக்கிறார்; ேல வெளிநாடுகளிலும் வேயர்
வேற்றிருக்கிறார். ஓய்வு வேற்ற ேிறகும் கூட ேல அணிகளுக்காக ேயிற்றுெிப்ோளராக
பசளெயாற்றி ெருகிறார்.
மதவ் ஷர்மா, இவர் தடகளம் மற்றும் டமதானம் ெளகயில் அெர் காட்டிய அர்ப்ேணிப்புக்காக
பழுத்த அனுபவசாலி என்ற முடறயில் உட்புகுத்தப்ேடுொர். 2015 இல் 80 வயடத எட்டிய
பிறகும்கூட அவர் பல பதக்கங்கடளப் பபற்றுள்ளார். 1988 முதல் 2016 வடர, கனடியன்
மாஸ்டர்ஸ் அத்பலட்டிக்ஸ் இன்மடார் மற்றும் அவுட்மடார் சாம்பியன்ஷிப்கள் மற்றும்
ஒன்ட்டாாிமயா மாஸ்டர்ஸ் அத்பலட்டிக்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்கள் ஆகியவற்றில் உட்பட 203
பதக்கங்கடளச் மசகாித்துவிட்டார். 2016இல், ப்ராம்ப்ட்டனில், கனடா 55+ விடளயாட்டுக்கள்

மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் டிஸ்ட்ாிக்ட் 55+ விடளயாட்டுக்கள் ஆகியவற்றிலும் பங்மகற்று
பதக்கங்கடள பவன்றுள்ளார்.
வால்லி ஸ்லாக்கி (Wally Slocki), மார்ஷியன் தற்காப்புக் கடலகளில் இவர் காட்டிய
அர்ப்பணிப்புக்காக பழுத்த அனுபவசாலி பிாிவில் உள்மசர்க்கப்படுவார். இதன் வடகயில் அவர்
கருப்பு பபல்ட் பவன்றவர் ஆவார்; அவர் ஒரு மபாட்டியாளராக பல மகாப்டபகடள
பவன்றுள்ளார் மற்றும் அபமாிக்கா முழுவதும் உள்ள மபாட்டிகளில் "தி பலஜண்டாி கனடியன்"
என்று அங்கீகாிக்கப்பட்டார். 1967, 1968 மற்றும் 1970 இல் அவர் கனடிய
சாம்பியன்ஷிப்டபயும், 1972, 1973 மற்றும் 1974 இல் ஒன்ட்டாாிமயா சாம்பியன்ஷிப்டபயும்
பவன்றார். ஸ்மலாக்கிக்கு கற்பிப்பதில் மபரார்வம் இருந்தது; 1960களின் பிற்பகுதியில்
ஈச்ட்டர்ன் கராத்மத (Eastern Karate) அடமப்டப ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நிறுவினார்; இதுமவ
பின்னர் கனடியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பெல்த் அண்ட் பசல்ஃப் டிஃபபன்ஸ் (Canadian School of
Health and Self Defense) என்று அடைக்கப்பட்டது. உடல்நலம் மற்றும் தற்காப்பு பள்ளி.
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கார்ப்பமரட் மமலாண்டம கருத்தரங்குகளுக்கு அவர் பதாடர்ந்து பயிற்சி
அளித்து கற்பித்து வருகிறார்.
ப்ராம்ப்ட்டன் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் உட்புகுத்தப்ேடுேெர்கள் ேற்றி பமலும் அறிய ெருளக
புாியவும்: www.brampton.ca/bshf.
ப்ராம்ப்ட்டன் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் என்ேது 1979 ஆம் ஆண்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர
நிர்ொகத்துடன் இளணந்து ெிளளயாட்டுத் துளறக்வகன அர்ப்ேணிப்பு வகாண்ட ஒரு
குழுெினால் துெக்கப்ேட்டது. இது 7575, வதற்கு வகன்னடி சாளல-யில் உள்ள CAA ளமயத்தில்
(CAA Centre) அளமந்துள்ளது.
2022 ஆண்டுக்கான ஆள்பசர்ப்பு ளெேெம்
41ஆெது ெருடாந்திர ப்ராம்ப்ட்டன் ஹால் ஆஃப் ஃபேம்-க்காக புதியெர்கள் பசர்க்கப்ேடும்
ளெேெம், பம 3 ஆம் பததி மாளல 6 மணிக்கு பராஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் கட்டிடத்தில் நளடவேறும்;
இதில் முக்கியமான பேச்சாளராக இருப்ேெர் ஸ்போர்ட்ஸ் வநட் வசன்ட்ரல் அண்ட்
ஸ்போர்ட்ஸ் வநட் 590 தி ஃபேன் (Sportsnet Central and Sportsnet 590 The FAN) ஐச் பசர்ந்த
வகன் ாீட் (Ken Reid) ஆொர். $55 கட்டணம் வகாண்ட டிக்வகட்டுகளள இங்கு
வேற்றுக்வகாள்ளலாம்: www.rosetheatre.ca.

2023 வேயர் நியமனம் வசய்தல்
நமது நகாில் ெிளளயாட்டுத் துளறக்கு என சிறப்ோக தனித்துெமாக ேங்காற்றியெர்கள் என
உங்களுக்குத் வதாிந்தெர் யாபரனும் உள்ளனரா? 2023 ஆண்டுக்கு என வேயர் நியமனம்
வசய்யப்ேடுெதற்கான ேடிெத்ளத ேதிெிறக்கம் வசய்யவும்! வேயர் நியமனம் வசய்ெது என்ேது,
ஜூன் 15, 2022 ெளர ஏற்றுக்வகாள்ளப்ேடும்.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் ெகுப்ேிற்கு ொழ்த்துக்கள்! இந்த
ஆண்டிற்காக உட்புகுத்தப்ேட இருப்ேெர்கள் சமூகத்தில் ெிளளயாட்டுகளுக்கு தனித்பதாங்கிய
ேங்களிப்புக்கள் மற்றும் சாதளனகளள வசய்தெர்கள் ஆெர்; இெர்கள் தங்கள்
ெிளளயாட்டுத்துளற ோளதயில் தளலளமத்துெம் மற்றும் உந்து சக்தி வகாடுத்தெர்கள் ஆெர்.
இெர்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகளர தங்கள் வசாந்த ஊராக வகாண்டெர்கள் என்று கூறுெதில்
நாங்கள் வேருளமப்ேடுகிபறாம்.”
-

பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் குழுொனது நமது கடந்த காலத்தில், தற்போது மற்றும்
எதிர்கால ெிளளயாட்டுக்களள வகௌரெிக்கிறது. இதில் 2022 ஆம் ஆண்டுக்காக பசர்க்கப்ேட
இருப்ேெர்கள் தங்கள் ெிளளயாட்டுத்துளற காலம் முழுெதுமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில்
இருப்ேெர்களுக்கு வேருளமடயயும் புத்துணர்ச்சிளயயும் வகாடுத்தெர்கள் ஆெர். மம மாதம்
3ஆம் பததி நளடவேற உள்ள இந்த ஆண்டுக்கான பநாில் இருந்தேடி உட்புகுத்தப்ேடும்
ளெேெத்தில் கலந்து வகாள்ளவும், வகாண்டாடவும், அளனெளரயும் நான் அளைக்கிபறன்.”
-

வஜஃப் ேவ்மன், கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 3 & 4; உறுப்ேினர் ப்ராம்ப்ட்டன் ஹால் ஆஃப்
ஃபேம் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹால் ஆஃப் ஃபேம்-க்காக பசர்க்கப்ேடும் நேர்களளப் ேற்றி
அறிெிப்ேதில் ேரெசம் வகாள்கிபறாம். புதிதாக பசர்க்கப்ேடும் இந்த ஆறு நேர்களும் நமது
சமூகத்தில் ெிளளயாட்டுத் துளறளய முன்பனாக்கி வகாண்டு வசல்ெதற்கு அர்ப்ேணிப்பு

வகாண்டெர்களாக இருப்ோர்கள். ப்ராம்ப்ட்டனில் ெிளளயாட்டுகளுக்காக இப்ேடி ஒருெர்
இருப்ேது உங்களுக்குத் வதாிந்தால் அெர் வேயளர நியமனம் வசய்யுங்கள்.”
-

டக் வில்லான்ஸ், நகர கவுன்சிலர் ொர்டுகள், 2 & 6; உறுப்ேினர் ப்ராம்ப்ட்டன் ஹால்
ஆஃப் ஃபேம் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ட்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹால் ஆஃப் ஃபேமஸ் ஆனது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாிலும் அதற்கு
அப்ோலும் உள்ள நமது சமூகத்தில் இருக்கும் ெிளளயாட்டுகடள முன்பனாக்கி உந்திச்
வசல்ெதற்கு உதவுகின்ற தனித்பதாங்கி நிற்கும் வீரர்களளக் வகாண்டாடி ெருகிறது. மம
மாதத்தில் நடக்கெிருக்கும் உட்புகுதல் ளெேெத்தில் எங்களுடன் பசர்ந்து 2023 ஆம்
ஆண்டிற்காக யாபரனும் ஒருெளர நியமனம் வசய்யுங்கள்.”
-

ோல் பமார்ாிஸன், இளடக்கால தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் மிக விடரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கடளயும் 75,000
வணிக அடமப்புக்கடளயும் பகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் பசய்யும் ஒவ்பவாரு காாியத்திலும் பபாதுமக்கடள மனத்தில் டவத்மத
பசய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம்,
பதாைில்நுட்பாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூைல்ாீதியிலான புதுடமப் படடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள்
பசன்றுபகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிடலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் பவற்றிகரமான ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகடரக்
கட்டடமப்பதற்கான வளர்ச்சிப்பாடதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிமறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இடணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் பதாிந்துபகாள்ளுங்கள்.

ஊடக பதாடர்பு
ப்ராம்ப்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

