
 

 

 
ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

બ્રમે્પટનન ું ફામમર્મ માર્કટે ખ લવાનો રિવર્ અગાઉ ક્યાિયે ર્કિતા વધાિ ેમોટી ઉજવણીભયો હશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 13, 2019) – તાજા ઉત્પાિો, સ્વારિષ્ટ ખાદ્ય પિાર્થો, ર્ક શળ ર્કળા અને ઘણું બધ ું – જેની બહ  િાહ જોવામાું આવી 

િહી છે તે બ્રેમ્પટનન ું ફામમર્મ માર્કેટ બીજી એર્ક ઋત  માટે ખ લી િહ્ ું છે. 

 

િહેવાર્ીઓ અન ેમ લાર્કાતીઓ ઇચ્છશે ર્ક ેતેઓ ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાું મેઇન સ્રીટ પિ બ્રેમ્પટન ફામમર્મ માર્કટે ખ લવાનો રિવર્ શનનવાિ, જૂન 

15, 2019 નાું િોજ ર્વાિ ે7 ર્થી બપોિે 1 વાગ્યા ર્ ધી ચૂર્કી ન જાય. માર્કટેનો પહેલો રિવર્ જીવુંત મનોિુંજન, ખાર્ મહમેાન ફ્રને્ર્કી ફ્લાવર્મ 

તિફર્થી બગીચાર્કામ ર્ુંબુંનધત માનહતી, ર્કૌટ ુંનબર્ક-અન ર્કૂળ પ્રવૃનિઓ, પ ષ્ર્કળ તાજા ઉત્પાિો અને ર્વાાંગી ર્ામ િાનયર્ક મોજમજાર્થી શરૂ ર્થશ.ે 

 

આ વર્ષ,ે આપણું શહેિ ર્મગ્ર ઋત  િિનમયાન ખાર્ પ્રર્ુંગો, પ્રવૃનિઓ, અન ે70 ઉપિાુંત નવક્રેતાઓન ેર્માવવા માર્કેટ અન ભવ નવસ્તાિી િહ્ ું 

છે. ઝાુંખીઓમાું ર્કળાર્કાિોના માર્કેટપ્લેર્માું ર્કળા, ઉદ્યોગ અને હસ્ત બનાવટની વસ્ત ઓ વેચાણ માટ ેર્ામેલ છે. હાજિ િહનેાિા મ લાર્કાતીઓ 

િિ અઠવારડયે ગાડમન સ્ક્વૅિમાું ર્વાિે 10 ર્થી બપોિ ે12 વાગ્યા ર્ ધી માર્કેટના ર્કાયમક્રમોનો આનુંિ પણ માણી શર્ક ેછે, જેમાું િર્ોઇર્કળાર્થી માુંડીને, 

બગીચાર્કામ, જીવુંત મનોિુંજન જેવી િિેર્ક બાબતો નવશ ેપ્રિશમનો ર્ામેલ હશ.ે ગાડમન સ્ક્વૅિ ર્કાયમક્રમોન ેગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયો ભુંડોળ પૂરું 

પાડશે. ર્ુંપણૂમ ર્મયપત્રર્ક માટે ગાડમન સ્ક્વૅિ વેબપજે વાુંચો. 

 

બેમ્પટન ફામમર્મ માર્કેટ ખ લવાના રિવર્ ેબ્રેમ્પટનવાર્ીઓ માટે બ ેઅજોડ પ્રર્ુંગોન ું આયોજન પણ ર્થશ:ે 

 

1. પૉપ-અપ ર્ીવીલ મિેજે ર્િેમેની (ઉતાવળ ેિીવાની લગ્ન ર્માિોહ) 

 

િહેવાર્ીઓ અન ેમ લાર્કાતીઓન ેર્વાિે 10 ર્થી બપોિ ે1 વાગ્યા ર્ ધી બ્રેમ્પટન ર્ીટી હૉલમાું પહેલી વાિ યોજાનાિ પૉપ-અપ ર્ીવીલ મેિજે 

ર્ેિેમની નનહાળવા હાર્િમર્ક નનમુંત્રણ આપવામાું આવ ેછે. નવ પહેલેર્થી નોંધાયેલી જોડીઓ સ્ર્થળ પિ લગ્નના બુંધનમાું બુંધાશ.ે  

 

2. #FairDealForBrampton (બ્રમે્પટન માટ ેફિૅ-નનષ્પક્ષ ડીલ-ર્ોિો) શરૂઆત 

 

#FairDealForBrampton આિોગ્ય ર્ુંભાળ ઝ ુંબેશ બ્રેમ્પટન ફામમર્મ માર્કેટ ખ લવાના રિવર્ે શરૂ ર્થશે, જેમાું આપણું શહેિ પ્રાુંતમાુંર્થી 

બ્રેમ્પટનના આિોગ્ય ર્ુંભાળ તુંત્ર માટ ેભુંડોળ માગી િહ્ ું છે. વધ  માનહતી મેળવવા અન ેિિખાસ્ત પિ ર્હી ર્કિવા નબગ હાટમ શોધી ર્કાઢો. 

 

બ્રેમ્પટન ફામમર્મ માર્કેટ પ્લેર્ જૂન 15 ર્થી ઓક્ટોબિ 12, 2019 ર્ ધી િિ શનનવાિે ર્વાિ ે7 ર્થી બપોિ ે1 વાગ્યા વચ્ચ ેયોજાશ.ે  

 

માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ નવલજે નાઇટ માર્કટે 

 

બ્રેમ્પટનમાું ઉનાળ  ઋત  િિનમયાન િાત્રી બજાિની ર્ગવડ પણ ઉપલબ્ધ છે. માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ નવલેજ નાઇટ માર્કેટ પ્લેર્ જૂન 20 ર્થી ઓક્ટોબિ 

12, 2019 ર્ ધી િિ ગ રવાિ ેર્ાુંજે 4 ર્થી િાત્ર ે8 વાગ્યા વચ્ચ ેયોજાશ.ે નવક્રેતાઓમાું ખેડૂતો, તૈયાિ ખાદ્ય પિાર્થમ નવક્રેતાઓ અને ર્કળાર્કાિોની 

ર્ાર્થે ર્ાર્થે, અઠવારડર્ક પ્રર્ુંગો અન ેપ્રવૃનિઓ ર્ામેલ છે.  

બ્રેમ્પટનના માર્કટે્ર્ પિ વધ  માનહતી મેળવવા, અહીં નક્લર્ક ર્કિો. 

 

 

http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/7922/ed=20190615/st=0700/et=1300
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-AttheMarket
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Pop-up-Civil-Wedding-Ceremonies.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Pop-up-Civil-Wedding-Ceremonies.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

અવતિણ (ક્વૉટ): 

“બ્રેમ્પટન ફામમર્મ માર્કટેમાું િિ ર્વાિર્થી માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ નવલેજ નાઇટ માર્કેટમાું િોજ ર્ાુંજ ર્ ધી, બ્રેમ્પટન અનવવતીય આઉટડોિ બજાિ 

અન ભવ ર્કિાવે છે. મન ેબીજી એર્ક િોમાુંચર્ક ઋત  માટ ેબ્રેમ્પટનના બજાિોન ેફિી આવર્કાિવામાું ખ શી ર્થાય છે. હ ું જાણું છ ું ર્ક ેમાિી પત્ની અને મન ે

િિ શનનવાિ ેફામમર્મ માર્કટેની મ લાર્કાત લેવાન ું ગમ ેછે, અને હ ું આ વર્ષ ેિિેર્ક વ્યનક્તને આવવા અને તનેે અન ભવવા પ્રોત્ર્ાનહત ર્કરું છ ું. બજાિ 

નવક્રેતા પાર્ેર્થી ર્કુંઇર્ક ચટાર્કો ર્કિી જ ઓ, જીવુંત મનોિુંજન માટ ેગાડમન સ્ક્વૅિ ચાલ્યા આવો, અને દૃશ્યો અને અવાજોનો આનુંિ માણો!” 

- મેયિ પૅરરર્ક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagram પર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

 

 

 
 

નમરડયા ર્ુંપર્કમ: 

મોનનર્કા િ ગ્ગલ  

ર્કોઓર્ડમનેટિ, નમરડયા એન્ડ ર્કમ્ય નનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ક ર્ુંવાિ   

ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

