
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

જુન 27 ના િોજથી ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનમાાં બ્રમૅ્પટન ફામમર્મ માર્કટે ર્િુક્ષાના ઉપાયો ર્હ શરૂ થશ.ે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (19 જૂન 2020) – જેની આતુિતાથી િાહ જોવાતી હતી તે બ્રમૅ્પટન ફામમર્મ માર્કેટ ફિી આ ૠતુ માટે COVID-19 

ર્ામે ર્ુિક્ષાના ઉપાયો ર્હહત આવી િહી છે.  

 

માર્કેટ દિ શહનવાિ ેજુન 27 થી 24 ઑક્ટોબિ 2020 ર્ધુી ર્વાિ ે8 વાગ્યાથી બપોિે 1 વાગ્યા ર્ધુી ચાલુ િહેશે. માર્કટે શરૂ થવાના નવા 

ર્મયથી ખિીદી માટ ેશેિીને ર્ુિહક્ષત ર્કિવાની વ્યવસ્થા ર્કિી શર્કાશ.ે 

 

તાજા સ્થાહનર્ક ઉત્પાદો અને તૈયાિ ર્કિાયેલ પેર્કજે ર્કિેલ ખાદ્ય પદાથો વચેવા માટ ેતમાિા અનેર્ક ચાહીતા ખેડુતો અને હવક્રેતાઓ ફિી આવશ.ે 

ર્કાિીગિો દ્વાિા તૈયાિ થયેલ હસ્તર્કલાની વસ્તુઓ તેમજ સ્થળ પિ બનાવાતા ખાદ્ય પદાથો ઉપલબ્ધ િહશે ેનહીં. COVID-19 ના િોગચાળા 

દિહમયાન ર્માજનુાં આિોગ્ય અન ેર્ુિક્ષા હર્ટી માટ ેઅગ્રીમ હોવાથી ર્ુિક્ષાની વ્યવસ્થા િખાશ.ે 

 

પીલ પહબ્લર્ક હલે્થના માગમદશમન હઠેળ હર્ટી ઓફ બ્રમૅ્પટન નીચેના ર્ુિક્ષા ઉપાયોનો અમલ ર્કિશ:ે 

 

• તમામ હવક્રેતાઓ અને ગ્રાહર્કો માટ ેમાર્કટેમાાં હોય ત્યાિ ેહબન-તબીબી માસ્ર્ક પહેિવા અથવા ચહેિો ઢાાંર્કવો જરૂિી છે 

• આખા માર્કેટમાાં હનૅ્ડ ર્ૅટાઇઝિના સ્ટેશનો ઉપલબ્ધ ર્કિવામાાં આવશ ે

• એર્ક ર્મયે માર્કેટમાાં મુલાર્કાતીઓની હનયત ર્કિેલ ર્ાંખ્યાને જ દાખલ થવા દેવામાાં આવશ ે

• માર્કેટના હવસ્તાિમાાં પ્રવેશ દ્વાિ અન ેહનગમમન માત્ર એર્ક એર્ક જ હશ ે

 

હર્ટી ભલામણ ર્કિ ેછે ર્ક ેઆ હર્ઝનમાાં દિેર્ક ઘિ દીઠ એર્ક જ વ્યહક્ત માર્કેટમાાં હાજિ િહે. 

 

માર્કેટમાાં હોવ ત્યાિ ેહર્ટી ભાિપવૂમર્ક હવનાંતી ર્કિ ેછે ર્કે ગ્રાહર્કો એર્કબીજાથી ભૌહતર્ક અાંતિ જાળવી િાખે. આનો અથમ ર્કે પ્રોહવન્ર્ના ર્કટોર્કટીના હુર્કમો 

હેઠળ તમામ ર્મયે અન્ય લોર્કોથી બે મીટિ (છ ફીટ) દૂિ િહવેુાં હર્વાયર્કે તેઓ તમાિા દર્ લોર્કોના ર્ાંબાંધીઓના જૂથના હોય. પ્રોહવન્ર્ના 

ર્કટોર્કટીના હુર્કમો હેઠળ દર્ ર્કિતા વધ ુલોર્કો ભેગા થાય તનેા પિ પ્રહતબાંધ છે. ગ્રાહર્કોન ેતે પણ યાદ અપાવીએ ર્કે તઓેએ પોતાનુાં અાંગત 

રડર્ઈન્ફેક્ટન્ટ ર્ાથે િાખવુાં જેમર્કે હૅન્ડ ર્ૅહનટાઇઝિ અથવા વાઇપ્ર્, વાિાંવાિ હાથ ધોવા અન ેપોતાના ચહેિાને સ્પશમ ર્કિવાથી દૂિ િહવેુાં. 

 

શોપપાંગને શક્ય એટલુાં ર્કાયમક્ષમ બનાવવા માટે હવક્રેતાઓનો નક્શો ઓનલાઇન www.brampton.ca/markets પિ અન ેર્ાઇટ પિ 

માર્કેટના રદવર્ોમાાં ઉપલબ્ધ િહેશ.ે 

 

http://www.brampton.ca/markets


 

 

આ વર્ષ ેબ્રૅમ્પટન ફામમર્મ માર્કટેન ેઅલ્ગોમા યુહનવર્ર્મટી (Algoma University) દ્વાિા પ્રાયોજીત ર્કિવામાાં આવ્યુાં છે. 

 

ર્ીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પીલ પહબ્લર્ક હેલ્થ અને બ્રમૅ્પ્ટન ઇમજમન્ર્ી મેનજેમને્ટ ખાતેના તમેના ભાહગદાિો ર્ાથે મળીન ેજોખમો પિ દેખિેખ 

િાખવાનુાં ર્કાયમ ચાલુ િાખ્યુાં છે. હનયહમત અપડટે્ર્ માટે www.brampton.ca/covid19 ની મુલાર્કાત લો. 

 

અવતિણો 

"આપણા શહેિના ડાઉનટાઉન ર્કોટ હવસ્તાિમાાં લાાંબા ર્મયથી જેનુાં આયોજન થતુાં આવ્યુાં છે તવેુાં બ્રૅમ્પટન ફામમર્મ માર્કેટ આ હર્ઝન માટે જુનની 

27 મીના િોજથી પ્રાિાંભ થશ ેતે જાહેિ ર્કિતા અમને આનાંદ થાય છે! હુાં આપને ખિીદીનો આનાંદ માસ્ર્ક પહેિીન ેલેવા પ્રોત્ર્ાહહત ર્કરાં છુાં તેમજ 

હવનાંતી ર્કરાં છુાં ર્ક ેભૌહતર્ક અાંતિ અને સ્વચ્છતા જાળવી િાખશો. આ વર્ષ ેહુાં આપનુાં ફિી માર્કેટમાાં સ્વાગત ર્કિવા ઉત્ર્ુર્ક છુાં." 

- પૅરિર્ક બ્રાઉન, મેયિ, ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન ફામમર્મ માર્કટે આપણા ર્માજની પિાંપિા છે અન ેતે આ વર્ષ ેપણ યોજાય તે માટે હુાં ઉત્ર્ુર્ક છુાં. ર્ાઇટ પિ અનરે્ક બનેમૂન હવક્રેતાઓ 

હશ ેઅને હુાં બધાાંન ેહવનાંતી ર્કરાં છુાં ર્કે આ વ્યવર્ાયોન ેતેઓ ટેર્કો આપે. ર્ુિક્ષાના જે ઉપાયો લેવામાાં આવ્યા છે તેનુાં પાલન જરૂિથી ર્કિશો જેથી 

બધાાંન ેશક્ય એટલો શે્રષ્ઠ અનભુવ માણવા મળે." 

- ગૂિપ્રીત હધલ્લોન, રિજનલ ર્કાઉહન્ર્લિ, વૉડમ 9 & 10, ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન; ઉપ-પ્રમુખ, ઇર્કોનોહમર્ક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ ર્કલ્ચિ 

"હર્ઝનની બ્રમૅ્પટન ફામમર્મ માર્કેટ ખુલે ત્યાિે અમાિ ેમાટ ેર્માજની ર્ુિક્ષા અન ેસ્વાસ્્ય ટોચની અગ્રીમતા ધિાવ ેછે. માર્કટેન ેમાણશો, દીલ 

ખોલીને ખિીદી ર્કિશો અને ર્લામતીના પગલાાંનુાં પાલન ર્કિશો. આખી માર્કટે હર્ઝનમાાં બધાાં ર્ાથે મળી આપણે સ્વસ્થ, ર્લામત અન ેખુશ 

િહી શર્કીશુાં."     

- પૉલ હવર્ેન્ટ, રિજનલ ર્કાઉહન્ર્લિ, વૉડમ 1 & 5, ર્ીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન; ઉપ-પ્રમુખ, ઇર્કોનોહમર્ક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ ર્કલ્ચિ 

"ખાર્ ર્કિીન ેCOVID-19 દિહમયાન તો હર્ટી ર્ામાહજર્ક આિોગ્ય અન ેર્ુિક્ષા અને સ્વાસ્્યન ેઅહત ગાંભીિતાથી લે છે. અ બ્રમૅ્પટન ફામમર્મ 

માર્કેટ પીલ પહબ્લર્ક હેલ્થના માગમદશમન હેઠળ ખોલી િહ્યા છીએ અને અમ ેભાિપવૂમર્ક હવનાંતી ર્કિીએ છીએ ર્ક ેદિેર્ક જણ િાખવામાાં આવેલ ર્ુિક્ષા 

પગલાાંન ેઅનુર્િ.ે" 

- ડેહવડ બારિર્ક, ચીફ એડહમહનસ્િેરટવ ઓરફર્િ (David Barrick, Chief Administrative Officer), હર્ટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન ફામમર્મ માર્કટે ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન માટ ેહનત્ય થનાિો પ્રર્ાંગ છે અન ેમન ેઆ જબિદસ્ત ર્માચાિ ર્ાાંભળીને ખૂબ આનાંદની લાગણી 

થાય છે. આ વર્ષ ેડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનના શે્રણીબદ્ધ વ્યવર્ાયો હવક્રેતાઓમાાં ર્ામેલ છે અને હુાં િહવેાર્ીઓને તેમજ મુલાર્કાતીઓને હવનાંતી ર્કરાં 

છુાં ર્ક ેતેઓ લોર્કલ ખિીદી ર્કિ,ે ર્ુિહક્ષત િહે અને આપણા આ મહાન શહેિ અને ડાઉનટાઉનન ેટેર્કો આપતા િહે."    

- ર્ુઝી ગોડફ્રોય, એહગ્ઝક્યુરટવ રડિેક્ટિ, ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન BIA 

http://www.brampton.ca/covid19


 

 

“બ્રૅમ્પટન ફામમર્મ માર્કટે એર્ક એવી પિાંપિા છે જેનો ભાગ બનવુાં માિા વ્યવર્ાય માટ ેગૌિવની વાત છે. લોર્કલ ખિીદી ર્કિવાનુાં મહત્ત્વ તો હવે તો 

ક્યાિેય ન હતુાં એટલુાં છે. આ વર્ષે, હુાં પેસ્િી, બ્રેડ અને હનનટઝેલ ર્ેન્ડહવચ ર્ાથે માર્કેટમાાં ભાગ લઈશ. મહેિબાની ર્કિીને ભૌહતર્ક અાંતિ અને 

સ્વચ્છતા જાળવશો જેથી આપણ ેર્હુ ર્ુિહક્ષત િહીને માર્કટેન ેમાણી શર્કીએ." 

-       વેિા ક્રર્ાવૅર્ક, માહલર્ક, હક્વન હજપ્ર્ી (Queen Gypsy) 

-30- 

ર્કનૅડેાના ર્ૌથી ઝડપી હવર્કાર્ ર્કિતા શહિેો પરૈ્કી એર્ક તિીર્ક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોર્કો વર્ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવર્ાયો છે. અમે જે ર્કઈ ર્કિીએ છીએ તેનો હાદમ છે લોર્કો. 

અમને ઊજામ મળ ેછે અમાિા હવહવધ ર્માજોમાાંથી, અમે િોર્કાણ માટે આર્કર્ષમણનુાં ર્કેન્ર છીએ અન ેઅમે તર્કહનર્કી અન ેપયામવિણીય નહવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ ર્કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા હનિોગી શહેિના હવર્કાર્ માટે છે જે ર્ુિહક્ષત, ટર્કાઉ અન ેર્ફળ હોય. અમાિી ર્ાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણર્કાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

હમરડયા ર્ાંપર્કમ : 

મોહનર્કા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્કોઓર્ડમનેટિ, હમરડયા એન્ડ ર્કમ્યુહનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ક ર્ાંવાદ   

ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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