
 

 

  

   2017جون  15

 
 ٹائم ہے کا یہ مارکیٹ

 

جون کے دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا  17ڈأون ٹأون برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاح کے حوالے سے، ہفتہ : برامپٹن، آن
ر شدہ بجے تک تشریف الئیں اور اپنے پسندیدہ فارمرز اور تیا 1تا دن  7رہا ہے۔ تھیکنس ِگونگ تک ہر ہفتے کے دن، صبح 

مشہور عوامی شخصیت اور ہر دلعزیز شیف جیسن روسو کے کریں۔  یںکھانوں و اسپیشل کھانوں کے فروخت کنندگان سے مالقات
کچھ خریداری کریں، اپنی  مظاہرے چیک کریں۔ یال کرتے ہوئے کھانا پکانے کے عملمارکیٹ کی براہ راست پروڈکٹس استعم

لیے اکثر وقت سے  ٔون ٹأون کے کاروباروں سے ملنا نہ بھولیں، جو آپ کے استتقبال کےڈا !کمیونٹی میں گھل ِمل جائیں اور ہاں
 پہلے ہی کھل جاتے ہیں۔

 

بجے تک کرے گی۔  9تا  5جون کو شام  22مأونٹ پلیزنٹ ولیج مارکیٹ اپنی موسمی سرگرمیوں کا آغاز بروز جمعرات، مورخہ 
یج مارکیٹ میں مقامی کسانوں، تیار شدہ کھانوں اور دستکاریوں کے فروخت پچھلے سالوں کی نسبت ایک تبدیلی یہ ہو گی کہ ول

کنے اور نئی سرگرمیوں میں کنندگان کو ایک ہی چھت تلے جمع کیا جائے گا۔ مارکیٹ کے نئے خدوخال ہر کسی کو اپنے پاس ر  
پیش کرے گی، بشمول شتر مرغ کے دلچسپی لینے پر مجبور کر دیں گے۔ مأونٹ پلیزنٹ ولیج مارکیٹ اپنی مثال آپ پروڈکٹس 

 دلعزیز پروڈکٹس بھی پیش خدمت ہوں گی۔ری کی انفرادیت کے حساب سے مزید ہسالئیڈرز اور تازہ  سمودیز اور کمیونٹ

 

رہائشیوں اور سیاحوں کو اس موسم گرما کے دوران دونوں مارکیٹس میں تشریف النے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، جہاں پر تازہ 
نی ہوئی  پیداوار، قدرتی طریقے سے تیار کردہ مصنوعات، گوشت، پنیر، انڈوں، تنور کی تیار کردہ چیزوں اور دیگر زرعی چ 

 بہت سی اشیاء کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ 

 

 :ڈأون ٹأون برامپٹن فارمرز مارکیٹ کی تفصیالت

 

  تک  2017اکتوبر 7مورخہ  -ِونگ ویک اینڈ بجے تک، جو تھینکس گِ  1تا دن  7ہر ہفتے، بارش ہو یا دھوپ، صبح
 جاری رہے گی 

 شدید موسم کی صورت میں مارکیٹ نہیں کھلے گی  

  تک بند رہے گی۔   1:30تا دن  5:45مین اسٹریٹ ہر ہفتے کے دن تھیٹر لین تا ویلنگٹن اسٹریٹ تک صبح 

  سٹی ہال، ویسٹ ڈأون ٹأون کور میں موجود پانچوں میونسپل پارکنگ گیراجوں میں فری پبلک پارکنگ دستیاب ہو گی۔
 ٹاور، جان اسٹریٹ، نیلسن اسکوائر اور مارکیٹ اسکوائر۔

 سٹی ہال اور روز تھیٹر میں واش روم کھلے رہیں گے۔ 

  دوران ہر ہفتے کے دن زیادہ اوقات کار کے ساتھ صبح سٹی ہال میں موجود سروس برامپٹن، پورے مارکیٹ سیزن کے
 بجے تک کھلی رہے گی۔  1بجے تک دن  9

 

 :مأونٹ پلیزنٹ ولیج مارکیٹ کی تفصیالت

 

  اکتوبر تک جاری رہے گی 5بجے تک، مورخہ  9تا  5ہر جمعرات ، بارش ہو یا دھوپ، شام 

 شدید موسم کی صورت میں مارکیٹ نہیں کھلے گی  

 کمیوٹر ڈرائیو، برامپٹن۔  100ٹ ولیج اسکوائر میں مأونٹ پلیزن 

   موسم گرما کے دوران مارکیٹ کے لیے پارکنگ مأونٹ پلیزنٹ ولیج اسکول کی پارکنگ الٹ میں دستیاب ہو گی۔ ایک
 گھنٹوں تک گاڑی کھڑی کرنے کے لیے دستیاب ہو گی۔  3اضافی اسٹریٹ پارکنگ بھی زیادہ سے زیادہ 

 أونٹ پلیزنٹ ولیج الئبریری اور کمیونٹی سنٹر میں دستیاب ہو گی۔ واش روم کی سہولت م 

 
 مالحظہ فرمائیں  www.brampton.caفارمرز مارکیٹس کے متعلق مزید معلومات کے لیے، 
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کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع  ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔
کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا 

والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے 
یں ٹویئر اور پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کر

 www.brampton.caفیس بک پر۔ مزید جاننے کے لیے 

 
 
 
 
 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 لیزا کوکس
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.8657  |lisa.cox@brampton.ca  


