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 ایک شاندار موقع -برامپٹن مارکیٹس 

  

کے آپ کو ایک شاندار موقع فراہم کرنے میں انتہائی ہر دلعزیز برامپٹن مارکیٹس واپس آ رہی ہیں، جو  کے مہینے اس جون -برامپٹن، آن 
 لیے پرعزم ہیں۔

 ٹأوں  برامپٹن فارمرز مارکیٹ ڈأون

 2018دستکاروں کے ہمراہ،  سے زیادہ تیار کنندگان، تیار شدہ اشیاء کے فروخت کنندگان اور مقامی 75جون کو اپنے آغاز پر،  16مورخہ 
 فارمرز مارکیٹ ڈأوں ٹأوں برامپٹن میں مین اسٹریٹ پر  نیلسن اسٹریٹ تا ویلنگٹن اسٹریٹ تک سجائی جائے گی۔

پارک میں منتقل کیے جانے کی منصوبہ بندی کے ساتھ، ڈاون ٹأون فارمرز مارکیٹ اب تھینکس  یہائی طور پر لیبر ڈے کے بعد روزیلابتد
 ہفتے کے اختتام تک مین اسٹریٹ پر رہے گی۔  نگ کےگو  

 مقامی برامپٹن کاروبار 20شامل ہیں، جن میں سے  دستکارنئے  7نئے فروخت کنندگان اور  25مارکیٹ میں گارڈن اسکوائر میں  2018
   سکتی ہے۔ حاصل کی جا نآن الئفروخت کنندگان کی ایک مکمل فہرست ہیں۔  وابستہ

ہے۔  مارکیٹڈأون ٹأون فارمرز مارکیٹ تازہ مقامی سبزیوں، گوشت، خاصیت والی اشیاء اور تیار شدہ کھانوں کے لیے ایک اسٹاپ والی 
  www.brampton.ca/bramptonfarmersmarketمزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں 

 :ڈأون ٹأون مارکیٹ کی تفصیالت

  اکتوبر تک 6بجے، بارش ہو یا دھوپ،  1تا دن  7ہر ہفتے کے دن، صبح 

  شدید موسم کی صورت میں نہیں لگے گی۔انتہائی مارکیٹ 

 بجے تک تھیٹر لین سے لے کر ویلنگٹن اسٹریٹ تک بند رہے گی۔ 2سے دن  5:45روز صبح  مین اسٹریٹ ہر ہفتے کے 

  بجے تک اضافی  1سے دن  9سٹی ہال کے اندر واقع، سروس برامپٹن میں مارکیٹ کے موسم کے دوران ہر ہفتے کے روز صبح
 اوقات کار ہوں گے

 سٹی ہال، ویسٹ ٹاور، جان اسٹریٹ، : گ گراجز میں دستیاب ہےڈأون ٹأون کور میں پانچ میونسپل پارکن ،مفت عوامی پارکنگ
 نیلسن اسکوائر اور مارکیٹ اسکوائر

 سٹی ہال میں بیت الخالء کھلے رہیں گے 

 

 مأونٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹ

ج مارکیٹ موسم کے لیے کھلے کمیوٹر ڈرائیو پر مأونٹ پلیزنٹ ویلج اسکوائر میں ہفتہ وار شام کی ویل 100جون، بروز جمعرات کو  21
گی اور اس میں کسان اور تیار کھانوں کے فروخت کنندگان شامل ہوں گے۔ اس سال نئی چیزوں میں اضافی سیٹیں اور کھانے کے ٹرکس کی 

گردش شامل ہے، جس سے اسکوائر گرمیوں میں جمعرات کی شاموں کو کمیونٹی کے لیے ایک نئی اور زبردست جمع ہونے کی جگہ بن 
 جائے گا۔

  

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Farmers-Markets/Pages/Downtown-Farmers%27-Market.aspx
http://www.brampton.ca/bramptonfarmersmarket
http://www.brampton.ca/bramptonfarmersmarket


 

 

 :مأونٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹ کی تفصیالت

  اکتوبر تک 4بجے، بارش ہو یا دھوپ،  8تا رات  4ہر جمعرات کے دن، شام 
  شدید موسم کی صورت میں نہیں لگے گی۔انتہائی مارکیٹ 
 ے۔ اضافی اسٹریٹ مارکیٹ کے لیے پارکنگ گرمیوں کے موسم کے لیے مأونٹ پلیزنٹ ویلج اسکول پارکنگ الٹ میں دستیاب ہ

 پارکنگ زیادہ سے زیادہ تین گھنٹوں کے لیے دستیاب ہے۔
 مأونٹ پلیزنٹ ویلج الئبریری اور کمیونٹی سنٹر میں بیت الخالء کھلے ہوں گے 

  

 اقتباس

پورے ں اور آوازوں کو واپس خوش آمدید کہنے کے لیے بہت پر جوش ہیں۔ ؤ مارکیٹ کے موسم کے نظاروں، خوشبوہم برامپٹن میں "
س اونٹاریو میں سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور وہ تمام چیزیں مالحظہ کریں جو ڈأون ٹأون اور مأون پلیزنٹ ویلج مارکیٹ

پیش کرتی ہیں۔ تمام عمر کے افراد کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے مقامی کھانے اور سرگرمیاں موجود ہیں۔ ہم آپ کو مارکیٹ کے اس 
 !"مں برامپٹن میں دیکھنے کی امید کرتے ہیںموسم 

 یفریلنڈا ج ئریم        -
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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۔

شن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انووی
ایک ایسے مربوط م برامپٹن کو 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

مالحظہ  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے  پر فالو کریں۔ فیس ُبکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 
 فرمائیں۔

 
 

 
  
 

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

