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2016 ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (ਕਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ) ਇਸ ਹਫਤ ੇਸ਼ਰੁ ੂਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈ
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 18 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਉਂਟ ਪਲੇਜ਼ੂੰ ਟ ਕਵਲੇਜ 
ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ 2016 ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਹੁਤ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ, ਮੌਸਮੀ ਸਬ੍ਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ, ਅਤੇ ਓਰਗੈਕਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੀਟਾਂ, ਚੀਜ਼, ਆਂਕਡਆਂ, ਬ੍ੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਚੋਣ 
ਕਮਲੇਗੀ।  
 
“ਕਜਵੇਂ-ਕਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਕਬ੍ਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਕਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤੇ ਕਜਉਣਯੋਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਉਗਾਈਆਂ 
ਸਬ੍ਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ (Jeffrey) ਨੇ ਕਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਕਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਿੱ ਚ ਜਾਣ, ਸਥਾਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਕਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।” 
 

ਇਸ ਸਾਲ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਖੇ ਪਕਹਲੇ ਕਦਨ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕੇਨ ਕਵਹਲੈਨਸ ਸਕਵੇਅਰ (Ken 

Whillans Square) ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬ੍ਿੱ ਕਚਆਂ ਦਾ ਕਰਾਫਟ (ਕਸ਼ਲਪਕਾਰੀ) ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਜਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਜੈਲੀ-ਬ੍ੀਨਜ਼ (JellyBeenz) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਕਵਖੇ ਇਿੱ ਕ ਅਕਧਕਾਰਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਨਵੀਂ 
“ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਿੱ ਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ” (Cooking at the Market) ਸੀਕਰਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਸ ਸੀਕਰਜ਼ ਕਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਰੇਡ ਐਡਂ ਕੂੰ ਪਨੀ 
(J Red and Co.) ਤੋਂ ਪਰਕਸਿੱ ਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ੇਫ ਜੇਸਨ ਰੋਸੋ (Jason Rosso), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਕਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ੈਫਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  
 

ਮਾਉਂਟ ਪਲੇਜ਼ੂੰ ਟ ਕਵਲੇਜ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਅਕਧਕਾਰਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫਤ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਵਰਕਤਆ 
ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਕਰਆਨੇ ਦਾ ਬ੍ੈਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਟਾਕ ਬ੍ਚਦਾ ਹੈ) ਕਸਡਫੋਰਡ ਰੋਡ (Sidford Road) ਅਤੇ 
ਕਕਮਊਟਰ ਡਰਾਈਵ (Commuter Drive) ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲਜ਼ ਐਡਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਸ (ਕਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਟੈਂਟ ਕਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ 
ਭੁਿੱ ਲਣਾ।  
 

ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਾ ਆਧਾਕਰਤ ਕਦਵਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਜ਼ਰਬ੍ਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਕਸਿੱ ਧਾ ਖੇਤੀਬ੍ਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚ-ਕੁਆਕਲਟੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦ 
ਲਿੱ ਭਦ ੇਹਨ।  
 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ 

ਇਹ ਸਾਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ 2016 ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪਰਬ੍ੂੰ ਧਨ ਕਰਨ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰਹੇ-
ਗੂੰਢ ਹੈ। ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਮਾਰਕੀਟ 8 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਕਹਰ 1 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਚਿੱ ਲੇਗੀ।  
  



 

 

18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 5:45 ਤੋਂ ਦੁਪਕਹਰ 1:30 ਵਜੇ ਤਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੂੂੰ  ਕਥਏਟਰ ਲੇਨ (Theatre Lane) ਤੋਂ 
ਵੈਕਲੂੰ ਗਟਨ ਸਟਰੀਟ (Wellington Street) ਤਿੱਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਕਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਮਉਕਨਕਸਪਲ ਪਾਰਕਕੂੰਗ ਗੈਰਾਜਾਂ ਕਵਖੇ 
ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਮੁਫਤ ਪਬ੍ਕਲਕ ਪਾਰਕਕੂੰ ਗ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ: ਕਸਟੀ ਹਾਲ ਗੈਰਾਜ (City Hall Garage), ਜੋਹਨ ਸਟਰੀਟ ਗੈਰਾਜ (John Street Garage), 
ਨੈਲਸਨ ਸਕਵੇਅਰ ਗੈਰਾਜ (Nelson Square Garage) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕਵੇਅਰ ਗੈਰਾਜ (Market Square Garage)।  
 
ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park), ਕਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਕਵਖੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖੁਿੱਲਹੇ  ਰਕਹਣਗੇ। 
 

ਮਾਉਂਟ ਪਲੇਜ਼ੂੰ ਟ ਕਵਲੇਜ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ 

ਮਾਉਂਟ ਪਲੇਜ਼ੂੰ ਟ ਕਵਲੇਜ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ 1 ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਅਤੇ 8 ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ ਹਰ 
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਚਿੱ ਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਉਂਟ ਪਲੇਜ਼ੂੰ ਟ ਕਵਲੇਜ ਸਕਵੇਅਰ ਕਵਿੱ ਚ 100 ਕਕਮਊਟਰ ਡਰਾਈਵ (Commuter Drive), 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵਖੇ ਸਕਥਤ ਹੈ।  
 

ਗਰਮੀਆਂ ਦ ੇਮੌਸਮ ਲਈ ਮਾਉਂਟ ਪਲੇਜ਼ੂੰ ਟ ਕਵਲੇਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਾਰਕਕੂੰ ਗ ਸਥਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਵਾਕਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱ ਧ 
ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਤੂੰ ਨ ਘੂੰ ਕਟਆ ਂਲਈ ਵਾਧੂ ਸੜਕ ਪਾਰਕਕੂੰ ਗ ਵੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।  
 

ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਉਂਟ ਪਲੇਜ਼ੂੰਟ ਕਵਲੇਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤ ੇਕਕਮਉਕਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਵਿੱਚ ਕਮਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

 
ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਕਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਕਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਕਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਵਿੱ ਚ ਖਕੋਲਹਆ ਕਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵਕ ਹਸੋਕਪਟਲ, ਕਵਕਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਕਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 
 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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