
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

ذائقوں کا لطف اٹھائیں: سٹی آف برامپٹن نے برامپٹن فوڈ گائیڈ کا   منفرد  دنیا بھر کے ہی مقامی سطح پر اپنی  
 آغاز کر دیا ہے 

 
اب آن الئن طور پر دستیاب   برامپٹن فوڈ گائیڈ دنیا بھر سے ترغیب حاصل کرنے والی اور یہاں کی مقامی   – (2021مارچ  1برامپٹن، آن )

 ہے! 
 

ریستوران اور مارکیٹس شامل ہیں اور یہ شہر کی بہترین سوغاتیں، مقامی خانساموں کےمن پسند کھانوں اور غذا   54برامپٹن فوڈ گائیڈ میں  
 کے درج ذیل مقامی انفلوئسرز کی سفارشات کو نمایاں کرتی ہے: 

 اینڈریا بیریٹ، صحت اور غذائیت کی مقرر  •
 شروبات کے مصنف سریش ڈاس، سی بی سی کے غذا اور م •
 ایڈن ہیگوس، بلیک فوڈی نامی غذا کے ایک آن الئن پلیٹ فارم کے بانی •
 روئس لی، سابق ٹیم کینیڈا پیسٹری شیف اور پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ہائی اسکول کے استاد •
 ِرک متھارو، 'ریسیپی ٹٔو رچس' کے فاتح، رکس ُگڈ ایٹس کے خانسامہ، مالک  •
 مارکیٹر اور مسٹر سوشل ایٹس کے بانی کیفر نظریتھ، ڈیجیٹل •
 یافتہ آرٹسٹ  ہیویہ مائیٹی، پولیرس میوزک کے انعام •
 کرن رائے، ایکٹر اور کرئیٹوو ڈائریکٹر  •
 جیسن روزو، جے۔ ریڈ اینڈ کو۔ کے خانسامہ اور مالک  •

 
 ۔یہاں کلک کریں برامپٹن فوڈ گائیڈ کے متعلق مزید معلومات کے لیے 

 
 اقتباسات 

 
نے کے فن کا ایک ایسا منفرد تجربہ پیش کرتا ہے، جو پوری  کینیڈا کی سب سے متنوع کمیونٹیوں میں سے ایک، سٹی آف برامپٹن کھانا پکا“

دنیا کے فلیورز کے ساتھ مستند ذائقہ سے ماال مال ہے۔ ہماری نئی گائیڈ دیکھیں اور خودمختار کاروباروں کی محفوظ طریقے معاونت کرتے  
 ہوئے عالمی کھانوں کے ذائقوں کی چھان بین کریں۔" 

 پٹن پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برام  -
 
"پہلی نسل کے بہت سے کینیڈین گھر میں پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے والدین اپنے آس پاس کے نئے ذائقوں  
کے ساتھ ساتھ اپنے روایتی ذائقے بھی پسند کرتے تھے۔ ذائقوں کا امتزاج ایک ایسی چیز ہے جو نئے آنے والے خانساموں سے متاثر ہوتا 

 رے شہر میں دستیاب، الجواب فمخلوط کھانوں میں موجود ہے۔" ہے اور ہما
 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
ہے، برامپٹن کی متنوع آبادی کو دنیا بھر سے اپنے منفرد ذائقے شیئر کرنے پر فخر ہے۔ برامپٹن بہت سارے باصالحیت خانساموں کا گھر  “

د  جو اپنے ثقافتی طریقوں پر چلتے ہوئے جدید کھانے بناتے ہیں۔ ہماری گائیڈ کی چھان بین کریں اور ممکن ہے کہ آپ کو اپنی نئی مقامی پسن 
 مل جائے!" 
 ؛ چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -

 
افراد کا گھر  700,000برامپٹن رنگا رنگ آبادی کے حسین نگینوں سے جڑا ہوا ہے اور کینیڈا کی نویں سب سے بڑی آبادی کے طور پر "

ہے، جو ایک متحرک کمیونٹی بناتے ہیں۔ یہ تنوع پورے شہر میں دستیاب کھانوں میں ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں اس نئی گائیڈ کی پیش کش کر  
ی ہے کیونکہ یہ ہمارے رہائشیوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ مقامی افراد کی معاونت کرتے ہوئے عالمی ذائقے چکھ  کے بہت خوشی ہوئ 

 "سکیں۔
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
-30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں
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وظ، قابل استحکام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محف
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور فیس بک ،ٹوئٹر کامیاب ہو۔ ہم سے

 

 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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