
 

 

  

જૂન 12, 2018 

બ્રામ્પટન માર્કટે્સ – રસેસપી ફોર એ ગડુ ટાઇમ (એર્ક સારો સમય સિતાિિાની તર્ક) 

  

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – બહુ રાહ જોિડાિતા બ્રામ્પટન માર્કટે્સ આ જૂન મસહનામાાં ફરી શરૂ થિાના છે અને એર્ક સારો સમય સિતાિિા 

માટનેી પરરપરૂ્ણ તર્ક આપિાનુાં િચન આપ ેછે. 

ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટન ફામણસણ માર્કટે 

75 થી િધારે ઉત્પાદર્કો, તૈયાર માલ િેચનારાઓ, અન ેસ્થાસનર્ક ર્કુશળ ર્કારીગરો-ધાંધાદારીઓ દ્િારા શસનિાર, જૂન 16 થી શરૂ થતુાં, 2018 નુાં 

ફામણસણ માર્કેટ ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાાં નલે્સન સ્રીટથી િૅલલાંગ્ટન સ્રીટ સધુીની મેઇન સ્રીટ પર ફેલાશે. 

અસલમાાં લેબર ડે પછી રોઝાલી પાર્કણમાાં ખસેડિાના આયોજન પ્રમાર્ે, ડાઉનટાઉન ફામણસણ માર્કટે હિે મેઇન સ્રીટમાાં થને્્સસગલિાંગ અઠિારડર્ક 

રજાઓ સુધી ચાલુ રહેશે.  

2018 માર્કટે, ગાડણન સ્્િેરમાાં 25 ઉપરાાંત નિા સિક્રતેાઓ (િને્ડસણ) અન ે7 નિા ર્કળાર્કારોને તર્ક આપશે, જેમાાં 20 જેટલા બ્રામ્પટનના 

સ્થાસનર્ક ધાંધાઓ હશ.ે સિક્રેતાઓની સાંપરૂ્ણ યાદી ઓનલાઇન જોઇ શર્કાય છે.   

ડાઉનટાઉન ફામણસણ માર્કેટ તાજા સ્થાસનર્ક ઉત્પાદો, માાંસ, સિશેષ ચીજિસ્તુઓ અને તૈયાર ખાદ્ય પદાથો એર્ક જગ્યાએ ઉપલબ્ધ ર્કરાિતી િન-

સ્ટોપ શૉપ છે. આયોજનન ેલગતી િધુ માસહતી માટ,ે િેબસાઇટ www.brampton.ca/bramptonfarmersmarket જુઓ. 

ડાઉનટાઉન માર્કટેની સિગતો: 

 દર શસનિાર,ે સિાર ે7 િાગ્યાથી બપોર ે1 સુધી, િરસાદ ર્ક ેઉજાશ ગમ ેતે હોય, ઓ્ટોબર 6 સુધી 

 માર્કેટ હિામાન ર્કઠોર (બહુ ખરાબ) થિાના રર્કસ્સામાાં ર્કાયણરત રહેશે નહીં 

 મેઇન સ્રીટ દર શસનિાર ેસિારે 5:45 િાગ્યાથી બપોર ે2 સધુી સથયેટર લૅનથી િૅલલાંગ્ટન સ્રીટ સુધી બાંધ રહેશે 

 માર્કેટની ઋતુના સમયગાળા માટ ેસીટી હૉલની અાંદર સસ્થત, સર્િણસ બ્રામ્પટનના ર્કામર્કાજના ર્કલાર્કો દર શસનિારે સિાર ે9 િાગ્યાથી 

બપોર ે1 સધુી લાંબાિિામાાં આિશ ે

 સાિણજસનર્ક મફત પાર્ર્કિંગ પાાંચ મ્યુસનસસપલ પાર્ર્કિંગ ગેરેજીસમાાં ડાઉનટાઉનના આ હાદણસમા સિસ્તારમાાં ઉપલબ્ધ થશ:ે સીટી હૉલ, 

િેસ્ટ ટાિર, જોહ્ન સ્રીટ, નેલ્સન સ્્િેર અને માર્કેટ સ્્િેર 

 િૉશરૂમ્સ સીટી હૉલમાાં ખલુ્લા રહશે ે

માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ સિલજે માર્કટે 

ગુરુિાર, જૂન 21 નાાં રોજ, 100 ર્કમ્યુટર ડ્રાઇિ સસ્થત અઠિારડર્ક ર્કામર્કાજના રદિસોમાાં સાાંજે માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ સિલેજ સ્્િેરમાાં ર્કાયણરત 

સિલેજ માર્કટે આ ઋતુમાાં ખુલ્લુાં રહે છે અન ેતેમાાં ખેડૂતો અને તૈયાર ખાદ્ય પદાથણ સિક્રેતાઓ મુખ્યત્િે હાજર રહેશ.ે આ િષે નિી બાબતમાાં 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Farmers-Markets/Pages/Downtown-Farmers&apos;-Market.aspx
http://www.brampton.ca/bramptonfarmersmarket
http://www.brampton.ca/bramptonfarmersmarket


 

 

િધારાની બેઠર્કો અને ફૂડ રર્કોનો ફેરો જોિા મળશ ેજે સ્્િેરન ેઉનાળામાાં ગુરુિારની રાત્રોએ નિુાં અને રોમાાંચર્ક સામુદાસયર્ક હળિા-મળિાનુાં 

સ્થળ બનાિશ.ે 

  

માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ સિલજે માર્કટેની સિગતોોઃ 

 દર ગુરુિાર,ે સાાંજે 4 િાગ્યાથી રાત્રે 8 સુધી, િરસાદ ર્કે ઉજાશ ગમ ેતે હોય, ઓ્ટોબર 4 સધુી 

 માર્કેટ હિામાન ર્કઠોર (બહુ ખરાબ) થિાના રર્કસ્સામાાં ર્કાયણરત રહેશે નહીં 

 માર્કેટ માટેનુાં પાર્ર્કિંગ ઉનાળુ ઋતુ માટે માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ સિલેજ સ્ર્કૂલના પાર્ર્કિંગ લૉટમાાં ઉપલબ્ધ છે. િધારાનુાં સ્રીટ પાર્ર્કિંગ મહત્તમ 

ત્રર્ ર્કલાર્ક સધુી ઉપલબ્ધ રહે છે. 

 િૉશરૂમ માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ સિલેજ લાઇબ્રેરી અને ર્કમ્યુસનટી સને્ટરમાાં ખુલ્લુાં રહેશે 

  

અિતરર્ (્િૉટ): 

“અમ ેબ્રામ્પટનમાાં માર્કટે ઋતુના સ્થળો, સગુાંધો અને શોરબર્કોરન ે(ધ્િસનન)ે આિર્કારિા બહુ રોમાાંસચત છીએ. સમગ્ર ઓન્ટેરરયોના લોર્કોન ે

ડાઉનટાઉનમાાં આિિા અન ેમાઉન્ટ પ્લીઝન્ટ સિલેજ માર્કેટ્સ જે આપિાની તૈયારી બતાિે છે તે તમામ ઓફરો શોધિા સનમાંસત્રત ર્કરીએ છીએ. 

તમામ ઉંમરના લોર્કો માટે મોજમજા ર્કરિા સ્થાસનર્ક ખાદ્યપદાથો અને પ્રિૃસત્તઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. આ માર્કેટ ઋતુમાાં આપને બ્રામ્પટનમાાં જોિા 

આશાિાદી છીએ!” 

-        મેયર સલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ેિૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


