
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

બ્રમે્પટન ફાર્મર્મ ર્ાર્કટે આ ઉનાળાર્ાાં નવા સ્થળ ેફરી ર્કાર્મરત થશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરર્ો (ર્ ે28, 2021) – ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ાં ફાર્મર્મ ર્ાર્કટે 2021 વર્મની આ ર્ીઝન ર્ાટે જૂન 19 નાાં રોજ ડાઉનટાઉનર્ાાં 

નવા સ્થળે ર્કાર્મરત થશ.ે 

ર્ાર્કેટની આ ર્ીઝન દરમર્ર્ાન ડાઉનટાઉનર્ાાં પ નઃમવર્કાર્ ર્કાર્ગીરી થવાની અપેક્ષા હોવાન ેલીધ,ે આ ર્ાર્કેટ Ken Whillans Square (ર્કનૅ 

મહહલન્ર્ સ્્વૅર), Wellington Street West (વેલલાંગ્ટન સ્રીટ વેસ્ટ) અન ેGage Park (ગજે પાર્કમ)ર્ાાં સ્થળાાંતર ર્કરી રહ્ ાં છે. આ ર્ાર્કટે 

દર શમનવાર,ે ર્વાર ે8 થી બપોર ે1 વાગ્ર્ા ર્ ધી, વરર્ાદ ર્ક ેઉજાશ ગર્ે તે હોર્, ઓ્ટોબર 23 ર્ ધી ચાલ  રહેશે. ઘણાાં ર્નપર્ાંદ ખેડૂતો અને 

સ્થામનર્ક ર્ક શળ ર્કારીગરો-ધાંધાદારીઓ તાજી ચૂાંટેલી ઋત લક્ષી ઉપજ; તૈર્ાર ખાદ્ય પદાથો અન ેઅજોડ હસ્તર્કળાના ર્ાર્ાનો વેચવા પરત આવશ!ે 

COVID-19 આરોગ્ર્ અન ેર્ રક્ષા ઉપાર્ો 

આ ર્ાર્કેટ પ્રોમવન્ર્ના અને રીજીર્ન ઓફ પીલના જાહેર આરોગ્ર્ COVID-19 મનદેશો અન ેર્ાગમરેખાઓ અન ર્ાર ર્ાંચાલન ર્કરત ાં હોવાની 

ખાતરી ર્ીટી ર્કર્મચારીઓ ર્કરશ.ે બધાાં ર્ાર્કેટ મવક્રેતાઓ અને દ ર્કાનદારોએ ચહેરા પર ફેર્ ર્ાસ્ર્ક પહરેવો અમનવાર્મ બનશ.ે હર્મ્તઓ વચ્ચ ે

ર્ાર્ામજર્ક અાંતર જાળવવ ાં અને ધાંધાર્ાાં હર્મ્તની ર્હત્તર્ પરવાનગી ર્ોગ્ર્ ર્ાંખ્ર્ાઓ પણ લાગ  રહેશે.   

આ ર્ાર્કટેર્ાાં પહોંચવ ાં 

આ ર્ાર્કેટ હજ  પણ બ્રેમ્પટનના ડાઉનટાઉન મવસ્તારના ર્કેન્રર્ાાં મસ્થત છે અને તર્ાાં બ્રેમ્પટન રામન્ઝટ ર્ક ેર્ાર્ર્કલથી પહોંચી શર્કાર્ છે. ર્ાર્કટે ર્ ધી 

ર્કાર ડ્રાઇવ ર્કરીને પહોંચનારા લોર્કો ર્ાટ,ે ર્ફત પાર્ર્કિંગ બ્રેમ્પટન ર્ીટી હૉલર્ાાં ઉપલબ્ધ છે.  

પ્રાર્ોજર્ક 

વર્મ 2021 ર્ાટ ેબ્રેમ્પટન ફાર્મર્મ ર્ાર્કેટની રજૂઆત ર્ેરરરડર્ન ક્રેરડટ ર્ મનર્ન ર્કરશ.ે બ્રેમ્પટન ફાર્મર્મ ર્ાર્કટેના ર્કોપોરટે પ્રાર્ોજર્ક નીચે જણાહર્ા 

ર્ જબ છે: અલ્ગોર્ા ર્ મનવર્ર્મટી, ઓલસ્ટેટ એન્ડ મસ્પરરટ ઓફ ર્ેથ બ્રેમ્પટન. 

આ વર્મના ર્ાર્કેટ મવશ ેઅદ્યતન ર્ામહતી ર્ેળવવા વેબર્ાઇટ જ ઓ, www.brampton.ca/markets  

અવતરણો (્વૉટ્ર્): 

“બધાાં ર્ક ટ ાંબો ર્ાટ ેબ્રેમ્પટન ફાર્મર્મ ર્ાર્કેટર્ાાં ભાગ લેવો એ ગત વર્મ 1986 થી ચાલી આવતી એર્ક પરાંપરા છે અને હ ાં ર્ારી પોતાની દર શમનવાર ે

ર્વારે તેનો આનાંદ ર્ાણાં છ ાં. હવે તે એર્ક નવ ાં સ્થળ હોવા છતાાં, આપણાાં ઘણાાં ર્નપર્ાંદ ખેડૂતો અને ર્ક શળ ર્કારીગરો-ધાંધાદારીઓ ધરાવત ાં એર્ક 

ર્રર્ બજાર બની રહેશે! હ ાં લોર્કોન ેઆપણાાં ર્ાર્કેટન ેફાંફોળવા અને સ્થામનર્ક લોર્કોન ેર્હાર્રૂપ થવા પ્રોતર્ામહત ર્કરાં છ ાં.” 

- પૅરરર્ક બ્રાઉન (Patrick Brown), ર્ેર્ર, ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

“ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટન COVID-19 ર્હાર્ારીર્ાાંથી રરર્કવર થવાની શરૂઆત ર્કરી રહ્ ાં છે તર્ાર,ે બ્રેમ્પટન ફાર્મર્મ ર્ાર્કટે રહવેાર્ીઓ અન ે

ર્ લાર્કાતીઓન ેસ્થામનર્ક આર્કર્મણની ર્ લાર્કાત લેવા અને સ્થામનર્ક મવક્રતેાઓન ેર્હાર્રૂપ થવાની તર્ક આપે છે!” 

- હરરર્કરત લર્ાંહ (Harkirat Singh), ર્ીટી ર્કાઉમન્ર્લર, વોર્ડર્મ 9 અન ે10; પ્રર્ ખ, ર્કોપોરેટ ર્ર્વમર્ીર્, ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“બ્રેમ્પટન ફાર્મર્મ ર્ાર્કટેન ાં નવા સ્થળે સ્થળાાંતર થવાથી ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન  ઇનોવેશન રડમસ્ર્ટને ર્જબૂત બનાવવા; અલ્ગોર્ા ર્ મનવર્ર્મટીન ે

પોતાનો ફેલાવો મવસ્તારવાર્ાાં ર્દદ ર્કરવા; અન,ે હ્ રોન્ટેરરર્ો લાઇટ રઇેલ રામન્ઝટ (LRT) પ્રોજે્ટન ેર્હાર્તા ર્કરવા ડાઉનટાઉન મવસ્તારર્ાાં 

પ નઃમવર્કાર્ન ેર્હાર્રૂપ થવા ર્ર્ારર્કાર્ ર્કાર્ગીરી ર્કરવાર્ાાં આગળ વધી શર્કશે.” 

- ડેમવડ બારરર્ક (David Barrick), ચીફ એડમર્મનસ્રેરટવ ઓરફર્ર, ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
વમરડયા સાંપકદ: 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

