
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

બ્રૅમ્પટન સમિ આર્ટિસ્ટ માર્કટેમાાં 

સ્થાનનર્ક લોર્કો પાસ ેખિીદી ર્કિો અન ેબ્રમૅ્પટનના ર્કલા સમદુાયન ેસમથિન આપો 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (12 જુલાઈ 2022) – નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આર્ટસિ, ર્કલ્ચિ એન્ડ રિએરટવ ઇન્ડસ્રી રડવલપમેન્ટ એજન્સી 

(ACCIDA) િહેવાસીઓને તેમના સહુ પ્રથમ સમિ આર્ટિસ્ટ માર્કટે ખાતે સ્થાનનર્ક ર્કલાર્કાિોને સમથિન આપવા અને બ્રૅમ્પટનના ર્કલા સમુદાય 

સાથે પરિચય ર્કેળવવા આમાંત્રણ પાઠવે છે. શનનવાિના િોજ, જુલાઇ 16ના રદને સવાિ ે11 થી સાાંજે 5 વાગ્યે સમિ આર્ટિસ્ટ માર્કેટમાાં 25  

જેટલા બ્રૅમ્પટનના ર્કલાર્કાિો તેમજ સ્થાનનર્ક ર્કલા સાંસ્થાનો દ િોઝ બ્રૅમ્પટન ખાત ેભાગ લેશ ેજેમાાં સામેલ છે: 

• 905ink 

• અનિઓલા ઇડોવુ (Abiola Idowu) 

• અરદનત ગનીવ સાાંગવાન (Aditi Ganeev 

Sangwan) 

• ઍનમેરિ ક્લૉડટે આટિ (Annemarie Claudette 

Art) 

• આટિ િાય અનનતા નપત્રાસ (Art By Anita 

Pietras) 

• અટિ ઓન નમલ સ્રીટ (Art on Mill Street) 

• આર્ટિસનવક્સિ (ArtisanWorks) 

• બ્રૅમ્પટન નક્વલ્ટસિ નગલ્ડ (Brampton Quilters 

Guild) 

• બ્રોડનનાંગ હોિાઇઝન્સ (Broadening Horizons) 

• ર્કાલેના ઝૉ (Carlena Jean) 

• એમ્મિેનલશ્ડ (Emmmbellished) 

• ગૅલેિી 22 ર્કલેનક્ટવ (Gallery 22 Collective) 

• હનીન અશિદ (Haneen Arshad) 

• HJEM Co 

• જુનલઆ લૂઇ પિેિા (Julia Louise Pereira) 

• લ સાજિ રિએશન્સ (Le Sarge Creations) 

• લક્સ િાય નોની (Luxe by Nonie) 

• મીગન લીમ (Meegan Lim) 

• મેનલસાઝ.હેન્ડમેડ્સ (melissas.handmades) 

• રિરર્ક નલમા (Ricky Lima) 

• સાગવા (sagwa) 

• દ ઇનનપ્રન્ટ ર્કલેનક્ટવ (The inPrint Collective) 

• દ પેપિ નિવ્હાલ (The Paper Narwhal) 

• નવરર્ક રુપી લેનપ (Vicki Ruple Lepe) 

• નવઝ્યુઅલ આર્ટસિ બ્રૅમ્પટન (Visual Arts 

Brampton) 

  



 

 

 ડી જે િોશની દ્વાિા નપિસાયેલ લાઇવ મ્યુનઝર્ક માણતા અને અિસપિસ પરિચય વધાિતા વધાિતા પેઇનન્ટાંગ્સ, નપ્રન્ર્ટસ, નસિાનમક્સ, ઘિેણાાં 

અને િીજી ઘણી વસ્તુઓ સનહત નવનવધ ર્કલાર્કૃનતઓ ખિીદો. સમિ આર્ટિસ્ટ માર્કટેમાાં હોવ ત્યાિે બ્રૅમ્પટન ફામિસિ માર્કટેની પણ મુલાર્કાત લો 

જેનુાં આયોજન મેરિરડયન િેરડટ યુનનયને સવાિે 8 થી િપોિ ે1 વાગ્યા સુધી ર્કયુું છે જે જ્યોજિ સ્રીટ અને મેઇન સ્રીટ સાઉથની વચ્ચે વનેલાંગ્ટન 

સ્રીટ પિ અન ેગેજ પાર્કિમાાં નસ્થત છે. 

ACCIDA નવશે વધુ અહીં જાણો અને ઇવેન્ટની સાંપણૂિ નવગતો અહીં મેળવો. 

Transformation underway in Downtown Brampton 

Downtown Brampton is undergoing a transformation. રિજન ઓફ પીલ એર્ક પરિયોજના ચલાવી િહ્યા છેજેમાાં વોટિમેઇન 

અને નવસ્તાિની ગટિની લાઇનો િદલવામાાં આવી િહી છે. તનેા પરિણામે ઘણા િધા માગો િાંધ છે. સમિ આર્ટિસ્ટ માર્કેટ તિફ જતા પહલેા 

મહેિિાની ર્કિીને યોગ્ય આયોજન ર્કિશો. 

 

નગિપાનલર્કાના પાર્ર્કુંગ અપડેટ અહીં મળશે brampton.ca અથવા ત્યાાં પહોંચવા માટે બ્રૅમ્પટન રાનન્ઝટનો ઉપયોગ ર્કિશો. આની 

મદદ લઈને પહેલેથી તમાિી સફિનુાં આયોજન ર્કિશો રરપનલાંક્સ (Triplinx) 

માર્કટે સ્ક્વિે પાર્ર્કુંગ ગિેજે  

માર્કેટ સ્ક્વેિ પાર્ર્કુંગ ગેિેજની જાળવણીના ઇિાદ ેનસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન તેનુાં સમાિર્કામ ર્કિી િહ્યા છે જેના પરિણામે ત ેહાંગામી ધોિણે જુન 27 થી 

જુલાઇ 22, 2022 સુધી િાંધ િહેશે. 

 

નીચ ેઆપેલ નગિપાનલર્કાના પાર્ર્કુંગ લોર્ટસ અને ગ્રેજોમાાં વ્યવસાયો અને મુલાર્કાતીઓને ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં પાર્ર્કુંગ મળવાનુાં ચાલુ િહેશ.ે 

 

• જૉહ્ન સ્રીટ પાર્ર્કુંગ ગેિેજ, 16 જૉહ્ન સ્રીટ 

• નસટી હૉલ પાર્ર્કુંગ ગેિેજ, 2 વનેલાંગ્ટન સ્રીટ વેસ્ટ 

• વેસ્ટ ટાવિ પાર્ર્કુંગ ગેિેજ, 41 જ્યોજિ સ્રીટ 

• નેલસન સ્ક્વેિ પાર્ર્કુંગ ગેિેજ, 9 રડપલોર્ક લેન 

• જ્યોજિ સ્રીટ નોથિ સફેસ પાર્ર્કુંગ લોટ, 20 જ્યોજિ સ્રીટ નોથિ 

ACCIDA નવષયર્ક 

આટિસ, ર્કલ્ચિ એન્ડ રિએરટવ ઇન્ડસ્રી ડેવલપમેન્ટ એજન્સી એર્ક અનન્ય સાંસ્થા છે જે નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાાં નવર્કસી છે જેનુાં ધ્યાન આ 

સેક્ટિની નહમાયત ર્કિવા પિ, તનેે ર્કેવી િીત ેપ્રોત્સાનહત ર્કિવી તેના પિ અને નવનવધ પ્રોગ્રામ, સવેા અને સાંસાધનોના માધ્યમથી અિસપિસ 

જોડાણો ર્કિવા પિ ર્કેનન્િત છે. ACCIDA નસટીના મહત્ત્વર્કાક્ષી ર્કલા, સાંસ્ર્કનૃત અન ેસજિનાત્મર્ક ઉદ્યોગોનુાં સ્વપ્ન સાર્કાિ ર્કિવા માટ ેતેના 

ચાવીરૂપ ભાગીદાિ છે જેની રૂપિખેા નસટીના સ્રેટનેજર્ક નવઝન એન્ડ ર્કલ્ચિ માસ્ટિ પ્લાનમાાં દશાિવાઇ છે. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Market.aspx
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


 

 

સવુાક્યો 

"આટિસ, ર્કલ્ચિ એન્ડ રિએરટવ ઇન્ડસ્રી ડેવલપમેન્ટ એજન્સી બ્રૅમ્પટનના ર્કલા સમુદાયન ેએર્કમેર્ક સાથે જોડવાનુાં ર્કાયિ જોશભેિ ર્કિી િહ્યા છે. હુાં 

સમિ આર્ટિસ્ટ માર્કેટપ્લેસ ખાતે જુલાઇ 16ના િોજ અમાિી સાથે િધાાં િહેવાસીઓને જોડાવા પ્રોત્સાનહત ર્કરુાં છુાં જેથી બ્રૅમ્પટનના ર્કલાર્કાિો 

સાથે અને ર્કલા સાંસ્થાનો સાથે પરિચય થઈ શર્કે અન ેસ્થાનનર્ક લોર્કોને સમથિન આપીન ેખિીદી ર્કિી શર્કાય." 

- પૅરરર્ક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“સમિ આર્ટિસ્ટ માર્કેટપ્લેસ માટે અમાિી સાથે જુલાઇ 16ના િોજ દ િોઝ ખાતે જોડાઓ! 25 સ્થાનનર્ક આર્ટિસ્ટ નવિતેાઓ અન ેસાંસ્થાઓ 

સાથે દિેર્ક વ્યનક્ત માટે ર્કાંઇર્કને ર્કાંઇર્ક િસ પડે એવુાં હશ.ે આપણી સ્થાનનર્ક આર્ટસિ ર્કમ્યુનનટીને મદદરૂપ થાઓ અને સ્થાનનર્ક નવિેતાઓ પાસેથી 

માલ ખિીદો. અમે આપને ત્યાાં જોવા માટે ઉત્સુર્ક છીએ!* 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ ર્કાઉનન્સલિ, વૉડિ 1અને 5; પ્રમુખ, ર્કમ્યુનનટી સર્વિનસસ, નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન; ર્કાઉનન્સલ પેનલ સભ્ય, આર્ટસિ 

ર્કલ્ચિ એન્ડ રિએરટવ ઇન્ડસ્રી ડેવેલપમેન્ટ એજન્સી 

નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આપણા શહિેમાાં ર્કલા અન ેસાંસ્ર્કૃનતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રનતિદ્ધ છે, સ્થાનનર્કને ટેર્કો આપે છે અને આપણા 

સમુદાયના િધા જ માટે ઉનાળામાાં જોિદાિ ઇવેન્ર્ટસની લહાણી ર્કિ ેછે – ACCIDA નુાં સમિ માર્કેટપ્લેસમાાં આ ત્રણે વસ્તુઓ એર્કસાથે જોવા 

મળશ.ે સ્થાનનર્ક ર્કલાર્કાિો અન ેઆર્ટસિ સાંસ્થાઓ સાથે જોડાઓ અને 16 જુલાઈએ સ્થાનનર્ક વસ્તુઓ અન ેલોર્કો પાસેથી ખિીદી ર્કિો.” 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ચીફ એડનમનનસ્રેરટવ ઓરફસિ , નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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ર્કનૅડેાના સૌથી ઝડપી નવર્કાસ ર્કિતા શહિેો પરૈ્કી એર્ક તિીર્ક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોર્કો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે ર્કઈ ર્કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે 

લોર્કો. અમને ઊજાિ મળે છે અમાિા નવનવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોર્કાણ માટે આર્કષિણનુાં ર્કને્િ છીએ અને અમે તર્કનનર્કી અને પયાિવિણીય નનવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

ર્કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નનિોગી શહેિના નવર્કાસ માટે છે જે સુિનક્ષત, ટર્કાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

નમરડયા સાંપર્કિ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મનલ્ટર્કલ્ચિલ નમરડયા 

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
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