
 

 

  

ફેબર્ુઆરી 13, 2018 

એ જ ચિડયાતું બજાર, એ જ મહાન સ્થળ 

ડાઉનટાઉન બર્ામ્પટન ફામર્સર્ માકટ 2018 મા ંમઇેન સ્ટર્ીટ પર િનધાર્િરત 

  

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - 2018 નું ડાઉનટાઉન બર્ામ્પટન ફામર્સર્ માકટ શિનવાર, જૂન 16 નાં રોજ ખુલવાનું િનધાર્િરત થયું છે, અને શિનવાર, 
સપ્ટેમ્બર 1 નાં રોજ, લેબર ડે સુધી, સવારના 7 વાગ્યાથી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી ડાઉનટાઉન બર્ામ્પટનમાં મેઇન સ્ટર્ીટ પર ચાલુ રહેશે.  

ફામર્સર્ માકટ પછી 2018 નું હાવસ્ટ માકટ (લણણી બજાર) શરૂ થશે જેની ઋતુ મુજબ વહેલી શરૂઆત શિનવાર, સપ્ટેમ્બર 8 નાં રોજ - લેબર 
ડેની લાંબી અઠવાિડક રજા પછી એક અઠવાિડયાના સમયમાં થશે. હાવસ્ટ માકટ આ વષ નવા સ્થળે - રોઝાલી પાકર્ (કેન િવ્હલન્સ ડર્ાઇવ અને 
ચચર્ સ્ટર્ીટ ઇસ્ટ પર) - અને શિનવાર, નવેમ્બર 3, 2018 સુધી સવારના 8 વાગ્યાથી બપોરના 1 વાગ્યા સુધી કાયર્રત રહેશે. 

આ ફેરફારો પાછળનું કારણ ડાઉનટાઉન િરઇમેજીન્ડ પર્ોજેક્ટ છે જે રીજીયન ઓફ પીલ સાથેના સહયોગમાં શરૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ 
પર્ોજેક્ટ વોટરમેઇન્સ (પાણીની મુખ્ય લાઇનો) અને સીવસર્ (ગટરો) જેવી વષ  જૂની માળખાગત સગવડો બદલી નાખશે, અને ડાઉનટાઉન 
સ્ટર્ીટસ્કૅપનો પુનરોદ્ધાર કરશે. આ પર્ોજેક્ટનું બાંધકામ 2018 ની પાનખર ઋતુમાં શરૂ થાય તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. સુધારેલી 
શરૂઆત તારીખથી આ વષ ફામર્સર્ માકટ - મેઇન સ્ટર્ીટ નોથર્ અને સાઉથમાં સપ્ટેમ્બર 1 સુધી ચાલુ રાખવાનું શક્ય બનશે. 

તમામ ધંધાદારી િવકર્ેતાઓ 

શું તમે બર્ામ્પટન માકટમાં વેચાણ કરવામાં રસ ધરાવનાર કોઇ ખેડુત કે િવકેર્તા છો? બર્ામ્પટન શહેરના બજારો માટેની અરજીઓ સ્વીકારવાનું 
સોમવાર, ફેબર્ુઆરી 12 નાં રોજ શરૂ થશે. કૃપા કરી નીચે યાદીબદ્ધ બજાર િવકલ્પોની સમીક્ષા કરો અને િવકેર્તા અરજીઓ માટે વેબસાઇટ 
જુઓઃ www.brampton.ca 

ડાઉનટાઉન બર્ામ્પટન ફામર્સર્ માકટ અને આિટસ્ટ માકટ · દર શિનવાર ે· જૂન 16 થી સપ્ટમે્બર 1, 2018 સુધી 

· ખેડુતો (પરંપરાગત અને સેિન્દર્ય સિહત) 
· ખાદ્ય પદાથર્ ઉત્પાદકો 
· કુશળ કારીગરો-ધંધાદારીઓ 
· હસ્તકળા વસ્તુઓ 
· દુલર્ભ ચીજવસ્તુઓ 

  

માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ િવલેજ માકટ · દર ગુરુવાર ે· જૂન 21 થી ઓક્ટોબર 4, 2018 સુધી 

· ખેડુતો (પરંપરાગત અને સેિન્દર્ય સિહત) 
· ખાદ્ય પદાથર્ ઉત્પાદકો (હલાલ સિહતના)  
· કુશળ કારીગરો-ધંધાદારીઓ 



 

 

 

ખેડુતોના બજારને લગતી અદ્યતન માિહતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/events. ડાઉનટાઉન િરઇમેજીન્ડને સંબંિધત 
માિહતી આ વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાય છે, brampton.ca/downtownreimagined.   
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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નાટાલી સ્ટોગિડલ (Natalie Stogdill) 
મીિડયા કોિડનેટર (Media Coordinator) 
સીટી ઓફ બર્ામ્પટન (City of Brampton) 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca  


