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تقریبات
جون 

سیلی برامپٹن
 ہفتہ، 10 جون دن 11 سے آگے

ڈأون ٹأون برامپٹن

میونسپل 101
 جمعرات، 8 جون، دوپہر 12 سے سہ پہر 2 بجے تک

گور میڈوز کمیونٹی سینٹر

فارمرز مارکیٹ
 ہر ہفتہ، 17 جون - 7 اکتوبر

 صبح 7 تا دن 1 بجے
ڈأون ٹأون برامپٹن

مأونٹ پلیزنٹ مارکیٹ
 ہر جمعرات، 22 جون - 5 اکتوبر

شام 5 تا رات 9

جوالئی

برامپٹن میں کینیڈا ڈے منائیں
 ہفتہ، 1 جوالئی، دوپہر 12 تا رات 10

چنگواکوسے پارک

ستمرب

 انیمل شیلٹر اوپن ہأوس
اور اڈاپٹ آ تھون

 ہفتہ، 16 ستمرب
475 کرسلر ڈرائیو

ثقافتی ایام
 جمعہ، 29 ستمرب - اتوار، 1 اکتوبر

مختلف مقامات

برامپٹن آرٹس واک آف فیم
 ہفتہ، 30 ستمرب
گارڈن اسکوائر

ڈورز اوپن برامپٹن
 ہفتہ، 30 ستمرب
مختلف مقامات

کونسلر ڈہیلن کا باسکٹ بال ڈراپ ان پروگرام
ستمرب 2017 سے جون 2018 درمیان جمعرات کے 

 متام دن
 لوئس آربور سیکنڈری اسکول
365 فادر ٹوبن روڈ، برامپٹن

اکتوبر

ڈأون ٹأون ہارویسٹ مارکیٹ
 ہر ہفتہ 14 اکتوبر – 4 نومرب 

 صبح 9 سے دن 1 بجے
ڈأون ٹأون برامپٹن

بہار/گرما 2017

سٹی کونسل کی میٹنگز ہر دورسے بدھ کو بوقت صبح 9:30 پر رشوع ہوتی ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے brampton.ca مالحظہ فرمائیں۔
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باضابطہ منصوبہ

ماحولیاتی
ماسٹر پالن

فعال
ٹرانسپورٹیشن

ماسٹر پالن

پارکوں اور
تفریح کا

ماسٹر پالن

ہاؤسنگ ڈویلپمنٹ سے لے کر ٹرانزٹ تک، ہر چیز میں رہن�ئی 
فراہم کرتا ہے۔ عوامی اتفاق رائے کا آغاز خزاں میں۔

ایک زیادہ صحت مندانہ، لچکدار اور قابل سکونت برامپٹن کے 
لیے 10 سالہ منصوبہ۔ برامپٹن گرو گرین منصوبہ ماحولیاتی بقاء 

کے بارے میں رہن�ئی فراہم کرتا ہے۔

پارکوں، تفریحی سہولت گاہوں اور پروگراموں کے فروغ اور بہرتی 
کا 15 سالہ منصوبہ۔ صحت مندانہ طرز زندگی کے مواقع سب کی 

پہنچ میں۔ اس خزاں میں منصوبہ کو حتمی شکل دینے کے لیے 
عوامی رائے اہم ہے۔

کوئین اسٹریٹ کوریڈور (میک الفلِن روڈ تا ریجنل روڈ 50) پر 
ٹرانزٹ میں بہرتی النے کا 30 سالہ منصوبہ۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ یا 

الئیٹ ریل ٹرانزٹ یا دونوں۔ عوامی مشاورت 2017 میں۔

سائیکلوں اور پیدل چلنے والے افراد کے لیے ایک مربوط نیٹ ورک 
بنانے کی حکمت عملی۔ سائیکل کو کام اور تفریح دونوں کے لیے 

سفر کا ایک مفید ذریعہ بنانے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ عوامی رائے 
بذریعہ آن الئن فارم دی جا سکتی ہے۔

brampton.ca/opreview

brampton.ca/ecopledge

brampton.ca/prmp

brampton.ca/QSTMP

brampton.ca/atmp

کوئین اسٹریٹ
ٹرانزٹ

ماسٹر پالن

زمین پانی ہوا توانائی لوگ فضلہ

Population numbers from 2016 census
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