
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 

 بڑا ہو گا کہیں برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاح کا دن پہلے سےاس مرتبہ 

برامپٹن کی انتہائی ہر  –تازہ پیداوار، مزیدار غذائیں، دستکاریوں کے انمول نمونے اور مزید بہت کچھ  – (2019جون  13برامپٹن، آن )
 دلعزیز فارمر مارکیٹ ایک مرتبہ پھر نئے سیزن کے لیے کھلنے جا رہی ہے۔

 
بجے تک منعقد ہونے والے  1ا دن ت 7کو صبح  2019جون  15شہری اور سیاح ڈأون ٹأون برامپٹن میں مین اسٹریٹ پر بروز ہفتہ مورخہ 

ہ راست مارکیٹ کے پہلے دن کا آغاز برا میں شرکت کے موقع کو ہر گز ضائع نہیں کرنا چاہیں گے۔  برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاح
تفریح، مہمان خصوصی جناب فرینکی فالورز کی جانب سے باغبانی کے مشوروں، خاندان دوست سرگرمیوں، بے تہاشہ تازہ پیداوار اور 

 پوری کمیونٹی کی دلچسپی کی دیگر سرگرمیوں سے ہو گا۔
 

خصوصی تقاریب، سرگرمیوں اور  اس سال پورے مارکیٹ سیزن کے دوران، سٹی مارکیٹ کے تجربہ کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے
سے زائد فروخت کنندگان کا اضافہ کر رہا ہے۔ جھلکیوں میں شامل ہیں ایک آرٹسٹس مارکیٹ پلیس جس میں فنون، دستکاریوں اور ہاتھ  70

والے مارکیٹ بجے تک منعقد ہونے  12تا دوپہر  10سے بنی ہوئی اشیاء برائے فروخت ہوں گی۔ شرکاء گارڈن اسکوائر میں ہر ہفتے صبح 
پروگرامنگ سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں جس میں کھانے پکانے اور باغبانی سے لے کر براہ راست تفریح تک ہر چیز کے بارے 

میں خصوصی مظاہرے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ گارڈن اسکوائر پروگرامنگ کو حکومت اونٹیریو کی جانب سے مالی 
 مالحظہ کریں۔گارڈن اسکوائر کا ویب صفحہ ڈول کے لیے معاونت حاصل ہے۔ مکمل شی

 
 ات بھی منعقد کی جائیں گی:برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر برامپٹن کے رہاشیوں کے لیے دو منفرد تقریب

 
 پوپ اپ سِول میرج سیرمنی  1.
 

بجے تک برامپٹن سٹی ہال کی سیڑھیوں پر پہلی مرتبہ  1تا دن  10رہائشیوں اور سیاحوں کو تہہ دل سے دعوت دی جاتی ہے کہ وہ صبح 
جوڑوں کو موقع پر ہی رشتہ ازدواج  9دیکھنے کے لیے تشریف الئیں۔ پہلے سے رجسٹر شدہ  پوپ اپ سِول میرج سیرمنی منعقد ہونے والی

 میں باندھ دیا جائے گا 
 

 کا لنچ( FairDealForBrampton#)رامپٹن فیئر ڈیل فار ب  2.
 

برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاح کے دن پر نگہداشت صحت کے لیے فیئر ڈیل فار برامپٹن مہم کا آغاز بھی ہو گا، جبکہ برامپٹن نگہداشت 
پر دستخط اور مزید صحت کے نظام کے لیے صوبہ سے مالی معاونت کی فراہمی کے بارے میں بھی درخواست کرے گا۔ اس عرضداشت 

 جاننے کے لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں۔
 

 بجے تک ہر ہفتہ کے دن کیا جائے گا۔  1تا دن  7تک صبح  2019اکتوبر  12جون تا  15برامپٹن فارمرز مارکیٹ کا انعقاد 
 

 مأونٹ پلیزنٹ ویلج نائیٹ مارکیٹ
 

 10جون تا  20بھی کرتا ہے۔ مأونٹ پلیزنٹ ویلج نائیٹ مارکیٹ کا انعقاد موسم گرما کے دوران برامپٹن رات کی ایک مارکیٹ کا انعقاد 
بجے تک ہر جمعرات کے دن کیا جائے گا۔ فروخت کنندگان میں شامل ہیں تیار شدہ کھانوں کے فروخت  8تا شام  4تک دن  2019اکتوبر 

 کنندگان اور دستکار اور اس کے عالوہ ہفتہ وار تقریبات اور سرگرمیاں۔ 
 ۔یہاں کلک کریںپٹن کی مارکیٹس کے متعلق مزید معلومات کے لیے برام

 اقتباس

پلیزنٹ ویلج نائیٹ مارکیٹس کے انعقاد تک، آٔوٹ ڈور "صبح کے اوقات میں برامپٹن فارمرز مارکیٹ سے لے کر شام کے اوقات میں مأونٹ 
مارکیٹ کا تجربہ فراہم کرنے میں برامپٹن اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ برامپٹن مارکیٹس کا اس پرجوش سیزن میں دوبارہ واپس آنے پر خیرمقدم 

ہ کے دن فارمرز مارکیٹ میں جانا کرتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اور میری بیوی کو ہر ہفت

http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/7922/ed=20190615/st=0700/et=1300
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-AttheMarket
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Pop-up-Civil-Wedding-Ceremonies.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

بہت پسند ہے اور میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ گھروں سے باہر تشریف الئیں اور اس سال بھی ان کی حوصلہ افزائی 
ریف لے جائیں کریں۔ مارکیٹ کے فروخت کنندگان سے کھانے کی کچھ اشیاء خریدیں، براہ راست تفریح کے لیے گارڈن اسکوائر میں تش

 اور سُروں و نظاروں کا خوب لطف اٹھائیں!"

 میئر پیٹرک برأون -

-30- 

۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے کاروباری اداروں کا گھر ہے 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت  لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں
 فیس بک ،ٹوئٹر ۔ ہم سےرکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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