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 وہی زبردست مارکیٹ، وہی زبردست جگہ

 شیڈول طے کر دیا گیا ہے  ڈأون ٹأون برامپٹن فارمرز مارکیٹ کاکے لیے مین اسٹریٹ پر  2018

  

ہے اور لیبر ڈے ، بروز  متعین کر دی گئیکھلنے کے لیے  کو جون 16مارکیٹ بروز ہفتہ،  ڈأون ٹأون برامپٹن فارمز 2018 –برامپٹن، آن 
 بجے تک ڈأون ٹأون برامپٹن میں مین اسٹریٹ پر چلے گی۔  1سے دن  7ستمبر تک صبح  1ہفتہ، 

 لیبر ڈے کے –سے پہلے شروع ہو گا  ستمبر کو معمول 8یسٹ مارکیٹ شروع ہو گی، جس کا موسم بروز ہفتہ، ہارو 2018اس کے بعد 
لینز ڈرائیو روزیلیا پارک )کین و –ٹ ایک نئے مقام پر لگے گی ہفتے کے اختتام پر لمبی چھٹی کے ایک ہفتے بعد۔ اس سال ہارویسٹ مارکی

 بجے تک چلے گی۔ 1سے دن  8تک صبح  2018نومبر  3اور بروز ہفتہ،  –اور چرچ اسٹریٹ ایسٹ( 

چل رہا ہے۔ یہ پراجیکٹ پرانے  ان تبدیلیوں کی وجہ ڈأون ٹأون ری امیجنڈ پراجیکٹ ہے، جو ریجن آف پیل کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ
کے مجموعی نظارے میں نئی زندگی بھر دے  کو تبدیل کرے گا اور ڈأون ٹأون وں اور نکاسی آب کے نالوں پانی کے پائپراسٹرکچر، مثًل انف

کے موسم خزاں میں کی جا رہی ہے۔ آغاز کی نظرثانی شدہ تاریخ نے اس سال  2018گا۔ پروجیکٹ کے تحت تعمیرات کے آغاز کی توقع 
 ستمبر تک مین اسٹریٹ نارتھ اور سأوتھ پر برقرار رہنے کو ممکن بنایا ہے۔ 1کی فارمرز مارکیٹ کو

 کو دعوت دی جاتی ہےنندگان تمام فروخت ک

فروخت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ سٹی آف برامپٹن کی  کچھ کیا آپ کوئی کسان یا فروخت کنندہ ہیں، جو کسی برامپٹن مارکیٹ میں
اور فروخت فروری کو کھلیں گی۔ برائے مہربانی ذیل میں مارکیٹ کے انتخابات کا جائزہ لیں  12مارکیٹوں کے لیے درخواستیں بروز پیر، 

 ملحظہ کریں۔ www.brampton.caکنندگان کی درخواستوں کے لیے 

 2018ستمبر  1جون تا  16∙  ہر ہفتے کے دن∙ ڈأون ٹأون برامپٹن فارمرز مارکیٹ اور آرٹسٹ مارکیٹ 

 یتی اور نامیاتی()بشمول رواکسان  ·
 خوراک پیدا کرنے والے  ·
 کاریگر ·
 ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء ·
 منفرد اشیاء ·

  

 2018اکتوبر  4جون تا  21∙  ہر جمعرات کے دن∙ مأونٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹ 

 یتی اور نامیاتی(کسان )بشمول روا ·
 کسان )بشمول حلل(  ·
 کاریگر ·

 

http://www.brampton.ca/


 

 

ملحظہ کریں۔ ڈأون ٹأون ری امیجنڈ کے متعلق  www.brampton.ca/eventsفارمرز مارکیٹ سے متعلق تازہ ترین خبروں کے لیے 
   جا سکتی ہیں۔ حاصل کیپر  brampton.ca/downtownreimaginedمعلومات 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔فیس بک پر فالو کریںاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
 

 
 
  
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 ٹرمیڈیا کوآرڈینی

 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca    
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