
 

 

    برائے فوری اجراء
      

 جون کو شروع ہو رہی ہے  11برامپٹن فارمرز مارکیٹ 

کے سیزن کے لیے  2022میریڈیئن کریڈٹ یونین کی جانب سے پیش کی جانے والی سٹی آف برامپٹن کی  – (2022مئی  26برامپٹن، آن )
بجے تک لگے گی  1بجے سے دن   8جون سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہفتہ وار مارکیٹ ہر ہفتہ کے دن صبح   11ساالنہ فارمرز مارکیٹ 

اکتوبر تک چلے گی، موسم جیسا بھی ہو۔ اس سال، یہ ہر دلعزیز مارکیٹ ویلنگٹن اسٹریٹ پر جارج اسٹریٹ اور مین اسٹریٹ ساؤتھ   8اور 
 ان اور گیج پارک میں لگے گی۔ کے درمی

 
 یہ سیزن ایک ہفتہ وار ایونٹ کا وعدہ کرتا ہے، جس سے ہر کوئی لطف اندوز ہو گا اور اس میں شامل ہیں: 

مارکیٹ کے پسندیدہ کسانوں، دکانداروں اور مقامی کاریگروں کی واپسی جو تازہ پیداوار اور ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء پیش کرتے  •
 ہیں۔

 برامپٹن فوک کلب، بی جازڈ، ڈی جے جوناتھن شا اور دیگر ہر دلعزیز فنکاروں کی جانب سے بینڈ اسٹینڈ سے براہ راست تفریح؛ •
( کی جانب سے موقع پر آرٹ کی  ACCIDAسٹی آف برامپٹن کی آرٹس، کلچر اینڈ کریئٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی ) •

 سرگرمیاں؛ اور 
 مزید بہت کچھ!  •

  

 امپٹن میں زبردست تبدیلیوں کا عمل جاری ہےڈاون ٹاؤن بر
ڈاون ٹاؤن برامپٹن کچھ مفید تبدیلیوں کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ریجن آف پیل اس جگہ میں واٹر مین اور سینیٹری سیوریج کو تبدیل 

م مارکیٹ کی طرف کرنے کے منصوبے کی قیادت کر رہا ہے۔ جس کی وجہ سے کئی سڑکیں عارضی طور پر بند ہو سکتی ہیں۔ براہ کر 
 جاتے وقت تھوڑا پہلے نکلیں۔ 

 

پر مل سکتی ہیں یا پھر برامپٹن ٹرانزٹ کے ذریعے تشریف لے  brampton.caمیونسپل پارکنگ کے بارے میں اپ ڈیٹس 
 کے ساتھ بنائیں۔  Triplinxپیشگی منصوبہ  جائیں۔ اپنے سفر کا 

 
برامپٹن فارمرز مارکیٹ کو الگوما یونیورسٹی، بورڈ واک، فلیٹو ڈویلپمنٹس، ریویرا اور ٹورانٹو پیئرسن نے فراخدلی سے اسپانسر کیا   2022

 ہے۔
 

 پر جائیں۔  brampton.ca/markets کے بارے میں مزید معلومات کے لیےاس سیزن کے وینڈرز اور پروگراموں 
  

 اقتباسات

"برامپٹن فارمرز مارکیٹ کی ساالنہ واپسی موسم گرما کے غیر سرکاری آغاز کی نشاندہی کرتی ہے! برامپٹن کی یہ پسندیدہ مارکیٹ ہماری 
جون کے لیے اپنے کیلنڈرز کو نشان زد  11یہ ایک ایسی روایت ہے جس کا میں ہر سال انتظار کرتا ہوں۔ کمیونٹی کو اکٹھا کرتی ہے اور 

 مالقات ہو گی!"  یں پر سے وہکر لیں۔ آپ 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

مقامی چھوٹے کاروباروں کی خوشیاں منانے "میں برامپٹن فارمرز مارکیٹ کی واپسی کو دیکھ کر بہت پرجوش ہوں اور اپنی کمیونٹی اور 
 کا منتظر ہوں۔ اس موسمی پسندیدہ مارکیٹ کی حمایت جاری رکھنے کے لیے ہمارے فیاضانہ اسپانسرز کا بہت شکریہ!"

 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن10اور   9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

تبدیلیوں سے گزر رہا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مقامی دکانداروں اور کاروباروں کو سپورٹ  "جبکہ ڈأون ٹأون برامپٹن کچھ دلچسپ 
کریں۔ سٹی آف برامپٹن کی ٹیم نے ایک شاندار سیزن کا منصوبہ بنایا ہے جس میں مختلف پیشکشیں اور تفریحات شامل ہیں جن سے پوری 

 برامپٹن کمیونٹی یقینی طور پر لطف اندوز ہو گی۔" 

 ل موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنپا -

  

 
-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا سٹی آف 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

