
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

બ્રૅમ્પટન ફામમર્મ માર્કટેનો પ્રાિભં જુન 11ના િોજથી થશે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (26 મે 2022) – ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની વાર્ષમર્ક ફામમર્મ માર્કેટ 2022ની સર્ઝન માટે ફિી જુન 11ના િોજથી ભિાશ ે

જેને િજૂ ર્કિે છે મેરિરિયન ક્રરેિટ યસુનયન. આ ર્ાપ્તાસહર્ક ઇવને્ટ ઓક્ટોબિ 8 ર્ુધી તિર્કો હોય ર્ક ેવિર્ાદ દિ શસનવાિ ેર્વાિે 8 વાગ્યાથી બપોિે 

1 વાગ્યા ર્ધુી હાથ ધિાશ.ે આ વષે આપણો માનીતો પ્રર્ંગ જ્યોજમ સ્ટ્રીટ અન ેમેઇન સ્ટ્રીટ ર્ાઉથની વચ્ચે વેલ ંગ્ટન સ્ટ્રીટ પિ અને ગેજ 

પાર્કમમાં થશે. 

 

આ સર્ઝનમ ાં આ ઇવેન્ટમા ંચોક્ર્કર્ જ બધા  ોર્કોને જરૂિથી ગમી જાય એવી બાબતો ર્ામે  છે: 

• માર્કેટના મનપર્દં ખેિતુો, વચેાણર્કતામઓ અન ેસ્ટ્થાસનર્ક ર્ક ાર્કાિો જેઓ તાજો પાર્ક અન ેહાથ બનાવટની વસ્ટ્તુઓ વચેશે. 

• બ્રૅમ્પટન ફોર્ક ક્ બ, B-Jazzed, િીજે જોનાથન શૉ અન ેબીજા ઘણા બધા બેન્િસ્ટ્ટેન્િ પિથી  ાઇવ મનોિંજન પૂર ંપાિશે; 

• ઓન-ર્ાઇટ આટમ એસક્ટવેશનો ર્કિશ ેસર્ટી ઓફ બ્રૅમ્પટન  આર્ટર્મ, ર્કલ્ચિ એન્િ રક્રએરટવ ઇન્િસ્ટ્રી રિવ પમેન્ટ એજન્ર્ી 

(ACCIDA); અન ે

• બીજંુ ઘણં બધું! 

  

િાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન પરિવતમનના પથં ે

િાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન ખાતે પરિવતમન થઈ િહંુ્ છે રિજન ઓફ પી  એર્ક પરિયોજના ચ ાવી િહ્ા છેજેમાં વોટિમેઇન અને સવસ્ટ્તાિની ગટિની 

 ાઇનો બદ વામાં આવી િહી છે. તેના પરિણામે ઘણા બધા માગો બધં છે. માર્કેટ તિફ દોટ મુર્કતા પહે ા મહેિબાની ર્કિીન ેબિાબિ પ્ ાન 

ર્કિશો. 

 

નગિપાસ ર્કાના પાર્ર્કિંગ અપિેટ અહીં મળશે brampton.ca અથવા ત્યાં પહોંચવા માટે બ્રૅમ્પટન રાસન્ઝટનો ઉપયોગ ર્કિશો. આની મદદ 

 ઈન ેપહે ેથી તમાિી ર્ફિનું આયોજન ર્કિશો રરપલ ંક્ર્ (Triplinx). 

 

2022 બ્રૅમ્પટન ફામમર્મ માર્કેટના ઉદિા પ્રાયોજર્કો છે અ ગોમા યસુનવર્ર્મટી, બોિમવૉર્ક, ફ્ ેટો રિવ પમેન્ર્ટર્, િવેિા અને ટોિોન્ટો સપઅિર્ન. 

 

આ સર્ઝનના વેન્િિો અને પ્રોગ્રાલમંગ અંગે વધુ માસહતી માટે અહીં મુ ાર્કાત  ો brampton.ca/markets. 

  

ર્વુાક્યો 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

"બ્રૅમ્પટન ફામમર્મ માર્કેર્ટનું વાર્ષમર્ક ધોિણ ેપાછંુ ફિવું એટ ે સબનર્ત્તાવાિ િીત ેઉનાળાની શરૂઆત થઈ એમ ર્કહી શર્કાય! બ્રૅમ્પટનમા ંઆ મનપર્ંદ 

પ્રર્ંગ આખા ર્માજન ેભેગો  ાવે છે અન ેહંુ આ પિંપિાને દિ વષે જોવા ઉત્ર્ુર્કતાથી િાહ જોઉ છંુ. જુન 11 ની તાિીખ તમાિા ર્કે ેન્િિોમાં 

 ખી િાખશો. તો મળીએ ત્યાં જ!" 

- પૅરરર્ક બ્રાઉન, મેયિ, ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

બ્રૅમ્પટન ફામમર્મ માર્કટેને ફિી જોતા મને આનંદ થાય છે અન ેહંુ ર્માજ અને સ્ટ્થાસનર્ક વ્યવર્ાયોને આનદં  ેતા જોવા ઉત્ર્ુર્ક છંુ. અમાિા ઉદાિ 

પ્રાયોજર્કોનો ખબૂ આભાિ ર્કે તેમણ ેઆ સર્ઝનના મનપર્દં પ્રર્ંગન ેચા ુ િાખ્યો!" 

 - હિરર્કિત લર્ઘં ઉપ-પ્રમુખ, વૉિમ 9અને 10, પ્રમુખ, ર્કોપોિેટ ર્ર્વમસર્ર્, ર્ીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"િાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન જ્યાિ ેિોમાચંર્ક પરિવતમનના દોિમાંથી પર્ાિ થઈ િહંુ્ છે ત્યાિ ેત ેઅગત્યનું છે ર્કે આપણ ેઆપણા સ્ટ્થાસનર્ક વ્યવર્ાયોને 

અને સવક્રેતાઓન ેઆપણં ર્મથમન આપીએ. સર્ટી ઓફ બ્રૅમ્પટને આ સર્ઝનનું એર્ક ર્િર્ આયોજન ર્કિી  ીધુ ંછે જેમા ંસવસવધ વસ્ટ્તુઓ અને 

મનોિંજનને ર્માવી  ીધું છે જેથી ર્મસ્ટ્ત બ્રૅમ્પટનનો ર્માજ તનેે માણી શર્કે." 

- પૉ  મોરિર્ન (Paul Morrison), ચીફ એિસમસનસ્ટ્રેરટવ ઓરફર્િ , સર્ટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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ર્કનૅિેાના ર્ૌથી ઝિપી સવર્કાર્ ર્કિતા શહિેો પરૈ્કી એર્ક તિીર્ક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000  ોર્કો વર્ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવર્ાયો છે. અમ ેજે ર્કઈ ર્કિીએ છીએ તેનો હાદમ છે 

 ોર્કો. અમને ઊજામ મળે છે અમાિા સવસવધ ર્માજોમાંથી, અમે િોર્કાણ માટે આર્કષમણનંુ ર્કને્ર છીએ અને અમે તર્કસનર્કી અને પયામવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનંુ નેતૃત્વ 

ર્કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવર્કાર્ માટે છે જે રુ્િસિત, ટર્કાઉ અને ર્ફળ હોય. અમાિી ર્ાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોિાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરિયા ર્પંર્કમ (MEDIA CONTACT): 

ર્ીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટર્કલ્ચિ  સમરિયા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

