ત્વરિત જાહેિાત માટે

બ્રેમ્પટનનું ફામમર્મ માર્કેટ ખલવાનો રિવર્ અગાઉ ક્યાિેય ર્કિતા વધાિે મોટી ઉજવણીભયો હશે
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂ ન 13, 2019) – તાજા ઉત્પાિો, સ્વારિષ્ટ ખાદ્ય પિાર્થો, ર્કશળ ર્કળા અને ઘણું બધું – જે ની બહ િાહ જોવામાું આવી
િહી છે તે બ્રેમ્પટનનું ફામમર્મ માર્કેટ બીજી એર્ક ઋત માટે ખલી િહ્ું છે .

િહેવાર્ીઓ અને મલાર્કાતીઓ ઇચ્છશે ર્કે તેઓ ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાું મેઇન સ્રીટ પિ બ્રેમ્પટન ફામમર્મ માર્કેટ ખલવાનો રિવર્ શનનવાિ, જૂ ન
15, 2019 નાું િોજ ર્વાિે 7 ર્થી બપોિે 1 વાગ્યા ર્ધી ચૂર્કી ન જાય. માર્કેટનો પહેલો રિવર્ જીવુંત મનોિુંજન, ખાર્ મહેમાન ફ્રેન્ર્કી ફ્લાવર્મ
તિફર્થી બગીચાર્કામ ર્ુંબુંનધત માનહતી, ર્કૌટુંનબર્ક-અનર્કૂળ પ્રવૃનિઓ, પષ્ર્કળ તાજા ઉત્પાિો અને ર્વાાંગી ર્ામિાનયર્ક મોજમજાર્થી શરૂ ર્થશે.
આ વર્ષે, આપણું શહેિ ર્મગ્ર ઋત િિનમયાન ખાર્ પ્રર્ુંગો, પ્રવૃનિઓ, અને 70 ઉપિાુંત નવક્રેતાઓને ર્માવવા માર્કેટ અનભવ નવસ્તાિી િહ્ું
છે . ઝાુંખીઓમાું ર્કળાર્કાિોના માર્કેટપ્લેર્માું ર્કળા, ઉદ્યોગ અને હસ્ત બનાવટની વસ્તઓ વેચાણ માટે ર્ામેલ છે . હાજિ િહેનાિા મલાર્કાતીઓ
િિ અઠવારડયે ગાડમન સ્ક્વૅિમાું ર્વાિે 10 ર્થી બપોિે 12 વાગ્યા ર્ધી માર્કેટના ર્કાયમક્રમોનો આનુંિ પણ માણી શર્કે છે , જે માું િર્ોઇર્કળાર્થી માુંડીને,
બગીચાર્કામ, જીવુંત મનોિુંજન જે વી િિેર્ક બાબતો નવશે પ્રિશમનો ર્ામેલ હશે. ગાડમન સ્ક્વૅિ ર્કાયમક્રમોને ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયો ભુંડોળ પૂરું
પાડશે. ર્ુંપણ
ૂ મ ર્મયપત્રર્ક માટે ગાડમન સ્ક્વૅિ વેબપેજ વાુંચો.
બેમ્પટન ફામમર્મ માર્કેટ ખલવાના રિવર્ે બ્રેમ્પટનવાર્ીઓ માટે બે અજોડ પ્રર્ુંગોનું આયોજન પણ ર્થશે:
1. પૉપ-અપ ર્ીવીલ મેિજ
ે ર્ેિમ
ે ની (ઉતાવળે િીવાની લગ્ન ર્માિોહ)
િહેવાર્ીઓ અને મલાર્કાતીઓને ર્વાિે 10 ર્થી બપોિે 1 વાગ્યા ર્ધી બ્રેમ્પટન ર્ીટી હૉલમાું પહેલી વાિ યોજાનાિ પૉપ-અપ ર્ીવીલ મેિજ
ે
ર્ેિેમની નનહાળવા હાર્િમર્ક નનમુંત્રણ આપવામાું આવે છે . નવ પહેલર્થ
ે ી નોંધાયેલી જોડીઓ સ્ર્થળ પિ લગ્નના બુંધનમાું બુંધાશે.
2. #FairDealForBrampton (બ્રેમ્પટન માટે ફૅિ-નનષ્પક્ષ ડીલ-ર્ોિો) શરૂઆત
#FairDealForBrampton આિોગ્ય ર્ુંભાળ ઝું બેશ બ્રેમ્પટન ફામમર્મ માર્કેટ ખલવાના રિવર્ે શરૂ ર્થશે, જે માું આપણું શહેિ પ્રાુંતમાુંર્થી
બ્રેમ્પટનના આિોગ્ય ર્ુંભાળ તુંત્ર માટે ભુંડોળ માગી િહ્ું છે . વધ માનહતી મેળવવા અને િિખાસ્ત પિ ર્હી ર્કિવા નબગ હાટમ શોધી ર્કાઢો.
બ્રેમ્પટન ફામમર્મ માર્કેટ પ્લેર્ જૂ ન 15 ર્થી ઓક્ટોબિ 12, 2019 ર્ધી િિ શનનવાિે ર્વાિે 7 ર્થી બપોિે 1 વાગ્યા વચ્ચે યોજાશે.
માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ નવલેજ નાઇટ માર્કેટ
બ્રેમ્પટનમાું ઉનાળ ઋત િિનમયાન િાત્રી બજાિની ર્ગવડ પણ ઉપલબ્ધ છે . માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ નવલેજ નાઇટ માર્કેટ પ્લેર્ જૂ ન 20 ર્થી ઓક્ટોબિ
12, 2019 ર્ધી િિ ગરવાિે ર્ાુંજે 4 ર્થી િાત્રે 8 વાગ્યા વચ્ચે યોજાશે. નવક્રેતાઓમાું ખેડૂતો, તૈયાિ ખાદ્ય પિાર્થમ નવક્રેતાઓ અને ર્કળાર્કાિોની
ર્ાર્થે ર્ાર્થે, અઠવારડર્ક પ્રર્ુંગો અને પ્રવૃનિઓ ર્ામેલ છે .
બ્રેમ્પટનના માર્કેટ્ર્ પિ વધ માનહતી મેળવવા, અહીં નક્લર્ક ર્કિો.

અવતિણ (ક્વૉટ):
“બ્રેમ્પટન ફામમર્મ માર્કેટમાું િિ ર્વાિર્થી માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ નવલેજ નાઇટ માર્કેટમાું િોજ ર્ાુંજ ર્ધી, બ્રેમ્પટન અનવવતીય આઉટડોિ બજાિ
અનભવ ર્કિાવે છે . મને બીજી એર્ક િોમાુંચર્ક ઋત માટે બ્રેમ્પટનના બજાિોને ફિી આવર્કાિવામાું ખશી ર્થાય છે . હું જાણું છું ર્કે માિી પત્ની અને મને
િિ શનનવાિે ફામમર્મ માર્કેટની મલાર્કાત લેવાનું ગમે છે , અને હું આ વર્ષે િિેર્ક વ્યનક્તને આવવા અને તેને અનભવવા પ્રોત્ર્ાનહત ર્કરું છું . બજાિ
નવક્રેતા પાર્ેર્થી ર્કુંઇર્ક ચટાર્કો ર્કિી જઓ, જીવુંત મનોિુંજન માટે ગાડમન સ્ક્વૅિ ચાલ્યા આવો, અને દૃશ્યો અને અવાજોનો આનુંિ માણો!”
-

મેયિ પૅરરર્ક બ્રાઉન (Patrick Brown)
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કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો.
અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસનાં નેતત્ૃ િ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સરવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagram પર
જોડાિ. અહીં િધ ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca.

નમરડયા ર્ુંપર્કમ:
મોનનર્કા િગ્ગલ
ર્કોઓર્ડમનેટિ, નમરડયા એન્ડ ર્કમ્યનનટી એંગેજમેન્ટ
વ્યૂહાત્મર્ક ર્ુંવાિ
ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

