
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

 اس موسم گرما کے دوران، برامپٹن فارمرز مارکیٹ ایک نئی جگہ پر لگائی جائے گی 

جون کو ڈأون ٹأون   19کے موسم کے دوران  2021کسانوں کی مارکیٹ  جانب سے سٹی آف برامپٹن کی  – ( 2021مئی  28برامپٹن، آن )
 میں ایک نئی جگہ پر لگائی جائے گی۔

مارکیٹ کے اس موسم کے دوران ڈأون ٹأون میں متوقع ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اس مرتبہ مارکیٹ کو کین وہلینز اسکوائر، ویلنگٹن 
بجے تک   1تا دن  8اکتوبر تک ہر ہفتہ کے دن صبح  23سٹریٹ ویسٹ اور گیج پارک میں لگایا جائے گا۔ دھوپ ہو یا بارش، مارکیٹ کو 

بہت سے پسندیدہ کسان اور مقامی ہنرمند شخصیات تازہ اور منتخب شدہ موسمی پیداواری اشیاء کی فروخت کے لیے   کھال رکھا جائے گا۔
 مارکیٹ میں واپس آئیں گے؛ اور آپ کی خدمت میں کھانے پینے کی تیار شدہ اشیاء اور دستکاری کے فن پارے پیش بھی کریں گے! 

 کے صحت اور حفاظت کے اقدامات 19-کوِوڈ

کی ہدایات اور رہنماء  19-عملہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مارکیٹ کو صوبے اور ریجن آف پیل کے محکمہ پبلک ہیلتھ کی کووڈ  سٹی کا
مارکیٹ میں موجود تمام فروخت کنندگان اور خریداروں کے لیے فیس ماسک کا پہننا الزمی قرار دیا گیا ہے۔   خطوط کے مطابق چالیا جائے۔ 

   ار رکھنے اور احاطہ میں موجود افراد کی گنجائش کی حد کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔سماجی فاصلہ برقر

 مارکیٹ تک پہنچنا 

مارکیٹ ابھی بھی ڈأون ٹأون کے عالقے میں ایک مرکزی جگہ پر موجود ہو گی اور وہاں تک بذریعہ برامپٹن ٹرانزٹ یا سائیکل کے  
اپنی گاڑی لے جانے والوں کے لیے برامپٹن سٹی ہال کے احاطہ میں پارکنگ کی سہولت  ذریعے آسانی سے پہنچا جا سکے گا۔ مارکیٹ تک 

  بھی دستیاب ہو گی۔ 

 گان تعاون کنند

کو میریڈین کریڈٹ یونین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے کارپوریٹ   2021برامپٹن فارمرز مارکیٹ 
 اسپانسر درج ذیل ہوں گے: الگوما یونیورسٹی، آلسٹیٹ اور سپرٹ آف میتھ برامپٹن۔

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/markets اس سال کی مارکیٹ کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے، براہ کرم 

 اقتباسات 

وایت رہی ہے اور میں خود بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہر سے ایک دلکش ر 1986"برامپٹن فارمرز مارکیٹ میں جانا یہاں کے خاندانوں کی 
ہفتہ کی شام کو بڑے شوق سے وہاں جاتا ہوں۔ اگرچہ اس مرتبہ یہ مارکیٹ ایک نئی جگہ پر لگائی جا رہی ہے مگر اس کی دلکشی اور  

راد موجود ہوں گے! میں لوگوں کی  رعنائی میں کوئی فرق نہیں ہو گا اور اس میں پہلے کی ہمارے بہت سے من پسند کسان اور ہنرمند اف 
 حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ مارکیٹ کو ضرور دریافت کریں اور مقامی کاروباروں کی اعانت کریں۔"

  پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

کی عالمی وباء کے مضر اثرات سے بحالی کی جانب گامزن ہے، برامپٹن فارمرز مارکیٹ ہمارے   19-"چونکہ سٹی آف برامپٹن کووڈ
 رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ثابت ہو گی اور اس سے ہمارے مقامی فروخت کنندگان کی معاونت بھی ہو گی!" 

 سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز،  10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

"برامپٹن فارمرز مارکیٹ کو نئے مقام پر منتقل کرنے سے سٹی آف برامپٹن کو انوویشن ڈسٹرکٹ کو تقویت پہنچانے کے لیے ڈأون ٹأون میں 
اور اس  تعمیر نو اور ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی؛ الگوما یونیورسٹی کو اپنے امور کو وسعت دینے میں آسانی ہو گی  

 " گی۔  رہے آسانی بھی میں دینے فروغ کو پروجیکٹ  (LRTکے عالوہ ہورونٹیریو الئیٹ ریل ٹرانزٹ )

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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 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

محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو
 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 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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