
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

બ્રામ્પટન તમામ વવક્રતેાઓન ે(વને્ડર્સન)ે આ શહિેમાાં ધાંધો કિવા આવકાિ ેછે 

  

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરિયો (એવિલ 2, 2019) - ર્ીટી ઓફ બ્રામ્પટન ેવવક્રેતાઓન ેઆ શહેિમાાં ધાંધો કિવા માટે લોકો, ર્ાધનો અને િરક્રયાઓ 

ર્ાથે જોડવામાાં મદદ મળી િહે તે માટ ેપોતાના 2જા વાર્ષસક રિવર્સ વને્ડિ ટ્રેડ-શો અન ેર્ેવમનાર્સન ાં આયોજન ગ રુવાિ, મે 2, 2019 નાાં િોજ 

ર્વાિે 9:30 થી બપોિ ે12:30 વાગ્યા ર્ ધી ર્ીટી હૉલમાાં કય ું છે.  

 

જો વવક્રેતાઓ પાર્ ેતેઓ ર્ીટી ઓફ બ્રામ્પટનમાાં વેચવા માગતા હોય તેવો માલર્ામાન ક ેર્વેાઓ હોય, પિાંત  તે કિવાની િીત અાંગ ેતઓે 

અચોક્કર્ હોય તો, પછી તેઓના કેલેન્ડર્સમાાં આગામી મ ે2 એક નોંધવાલાયક તાિીખ છે. હાજિ િહેવા ઇચ્છ ક વવક્રેતાઓએ ઓનલાઇન 

નોંધણી અહીં અચકૂ કિાવવી, www.brampton.ca/ReverseVendorTradeshow. 

ટ્રેડ-શોમાાં, શહેિી વવભાગોમાાંથી િવતવનવધઓ િશ્નોના જવાબ આપવા અન ેશહેિમાાં ધાંધો કિવા અાંગે માવહતી પૂિી પાડવા હાજિ િહેશે. 

વવક્રેતાઓ પાર્ ેશહેિી કમસચાિીગણ ર્ાથ ેજોડાવાની અન ેતેઓ બોલી લગાવી શક ેતેવા ખિીદીના િકાિો વવશ ેશીખવાની તક િહેશ.ે  

ટ્રેડ-શોની ર્ાથે ર્ાથે ચાલનાિા ટૂાંકા ર્ેવમનાર્સ શહેિમાાં ધાંધો કિવાની િીત પિ ધ્યાન કેવન્િત કિશ.ે 

ગયા વષ ેબ્રામ્પટનમાાં રિવર્સ વેન્ડિ ટ્રેડ-શો યોજાયો ત્યાિથી શહેિ ર્ાથે 120 કિતા વધાિ ેનવા વવક્રેતાઓએ નોંધણી કિાવી છે. 

 

ઝાાંખીઓ 

 રિવર્સ વને્ડિ ટ્રેડ-શો ગ રુવાિ, મે 2 નાાં િોજ ર્વાિ ે9:30 થી બપોિ ે12:30 વાગ્યા ર્ ધીના ર્મયમાાં આ ર્િનામ ેયોજાશેેઃ The 

Conservatory, City Hall, 2 Wellington Street West. (ધી કન્ઝવટેિી, ર્ીટી હૉલ, 2 વલેલાંગ્ટન સ્ટ્ટ્રીટ વેસ્ટ્ટ.) 

 ર્ીટી ઓફ બ્રામ્પટનના રડવવઝનોમાાંથી િવતવનવધઓ વાતચીત કિવા ઉપલબ્ધ િહેશે. 

 30 વમવનટનો ર્ેવમનાિ ર્વાિ ે10 થી 10:30 વાગ્યા ર્ ધી અને પછી ર્વાિ ે11:30 થી બપોિ ર્ ધી West Tower (WT) 

Training Room 2A (વેસ્ટ્ટ ટાવિ ટ્રેઇલનાંગ રૂમ 2A) માાં યોજાશ.ે આ શહેિમાાં ધાંધો કિવાની િીત પિ ધ્યાન કેવન્િત કિશ.ે 

 કમસચાિીગણ વવક્રેતાઓન ેઆ વબેર્ાઇટ પિ નોંધણી કિવામાાં મદદરૂપ થવા ઉપલબ્ધ િહેશે, BidsandTenders.ca. 

 અન્ડિગ્રાઉન્ડ પાર્કુંગ અહીં ઉપલબ્ધ છેેઃ 2 Wellington Street West અને 41 George Street South. 

અવતિણ (ક્વૉટ): 

“બ્રામ્પટન તમામ ધાંધાઓ, મોટા અન ેનાના, ર્ૌને આ શહેિમાાં તઓે કવેી િીતે વેચાણ કિી શક ેછે તે વવશ ેશીખવા માટે આ આયોજનમાાં 

આવવા આવકાિ ેછે. દિ વષ,ે આ શહેિ $250 વમવલયન ઉપિાાંતનો માલર્ામાન, ર્ર્વસર્ીર્ અને બાાંધકામની ખિીદી કિ ેછે. રિવર્સ વને્ડિ ટ્રેડ-

શો વવક્રેતાઓ માટે શહેિી વવભાગોમાાંથી કમસચાિીગણ ર્ાથ ેવાતાસલાપ કિવાની અને પોતાના િશ્નોના જવાબ મેળવવાની એક આદશસ તક છે. 

અમ ેસ્ટ્થાવનક ધાંધાઓને ર્હાયતા કિવા અન ેવનષ્પક્ષ અન ેપાિદશસક ખિીદી વ્યવહાિો અન ર્િવા કરટબદ્ધ છીએ.”  

-        મેયિ પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

-30- 

ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વવશે વવષે વધ  માવહતી માટે અહીં મ લાકાત લો www.brampton.ca અમને ફોલો કિો Twitterપિ, Facebook પિ, અન ેInstagram પિ. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/ReverseVendorTradeshow&data=02%7C01%7C%7C4f12fbb149fd40d0048c08d6b7a79ecf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636898328557495236&sdata=n+58XStHy+tIMlfFJRUsfRjPe9LuxD1svR9/PHAxbpw=
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bidsandtenders.ca/&data=02%7C01%7C%7C4f12fbb149fd40d0048c08d6b7a79ecf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636898328557495236&sdata=SB9FYrWqjMz0vSp+WnjXhMFQVq2RwZNQVjSuOvsbVmg=&reserved=0
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

 

  

 
 
 
 
  

વમરડયા ર્ાંપકસ: 

મોવનકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્ડસનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક ર્ાંવાદ   

ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

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