
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ              

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰਨੰਗ ਡ ੇਕਾਰਜਕਰਮ ਪਰਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਿਵੋਗੇਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਜੂਨ, 2019) – ਤਾਜ ੇਫਲ-ਸਬ੍ਜੀਆਂ, ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ, ਰਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਰਦ ਲਈ – ਬ੍ੇਿੱਦ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Farmers’ Market) ਇੱਕ ਿੋਰ ਸੀਜਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਿੈ। 

ਰਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨੀਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2019 ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ 

(Main Street) ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰਨੰਗ ਡ ੇ(Brampton Farmers’ Market Opening Day) ਨੰੂ ਖੰੁਝਾਉਣਾ ਨਿੀਂ 
ਚਾਿੁਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦ ੇਪਰਿਲੇ ਰਦਨ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖਾਸ ਮਰਿਮਾਨ, ਫਰੈਂਕੀ ਫਲਾਵਰਸ (Frankie Flowers) ਵੱਲੋਂ  ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਸੁਝਾਵਾਂ, ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ, ਬ੍ਿੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਜੇ ਫਲ-ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿੋਵੇਗੀ।  

ਇਸ ਸਾਲ, ਰਸਟੀ ਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਮਆਦ ਰਵੱਚ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 

ਨੰੂ ਵਧਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਝਲਕੀਆਂ ਰਵੱਚ ਿਾਮਲ ਿਨ, ਰਵਕਰੀ ਲਈ ਕਲਾਤਮਕ, ਰਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੱਥ ਨਾਲ ਬ੍ਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਰਰਟਸਟਸ 
ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ  (Artists’ Marketplace)। ਿਾਮਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਰ ਿਫ਼ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਰਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden 

Square) ਰਵੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਰਜੱਥੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪਰਦਰਿਨ 

ਪੇਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਰਵੱਚ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
ਪੂਰੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਲਈ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਦ ੇਵੈਬ੍ਪੇਜ (Garden Square webpage) ਤ ੇਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰਨੰਗ ਡ ੇ(Brampton Farmers’ Market Opening Day) ਨੰੂ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦ ੋਖਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 
 

1. ਪੌਪ-ਅਪ ਰਸਰਵਲ ਮਰੈਰਜ ਸਰੈੇਮਨੀ (Pop-up Civil Marriage Ceremony) 

 

ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਿਾਲ (Brampton City Hall) ਰਵੱਚ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿੁਣ ਤੱਕ 

ਦੀ ਪਰਿਲੀ ਪੌਪ-ਅਪ ਰਸਰਵਲ ਮੈਰਰਜ ਸੈਰੇਮਨੀ (Pop-up Civil Marriage Ceremony) ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਨੇਿਪੂਰਬ੍ਕ ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇੱਥੇ 
ਪਰਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਰਜਸਟਰ ਨੌ ਜੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਵਆਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 

2. #FairDealForBrampton (ਫਅੇਰਡੀਲਫੌਰਬ੍ਰੈਂਪਟਨ) ਦੀ ਿਰੁੂਆਤ 

 

#FairDealForBrampton ਿੈਲਥਕੇਅਰ ਮੁਰਿੰਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰਨੰਗ ਡ ੇਨੰੂ ਿੁਰੂ ਿੋਵੇਗੀ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਸੂਬ੍ੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਿੈਲਥਕੇਅਰ ਰਸਸਟਮ ਲਈ ਫੰਰਡਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪਟੀਿਨ ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2019 ਤੱਕ, ਿਰੇਕ ਿਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਿੈ।   

http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/7922/ed=20190615/st=0700/et=1300
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/7922/ed=20190615/st=0700/et=1300
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-AttheMarket
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-AttheMarket
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Pop-up-Civil-Wedding-Ceremonies.aspx


 

 

 

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਰਵਲੇਜ ਨਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village Night Market) 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਗਰਮੀ ਦ ੇਸੀਜਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਪੇਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਰਵਲੇਜ ਨਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 

2019 ਤੱਕ, ਿਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਾਮ 4 ਵਜ ੇਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਿੈ। ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਿਾਮਲ ਿਨ ਫਾਰਮਰਸ, ਰਤਆਰ ਭੋਜਨ ਦ ੇਰਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ 
ਰਿਲਪਕਾਰ, ਨਾਲ ਿੀ ਿਫ਼ਤਾਵਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (click here)। 

ਿਵਾਲਾ 

“ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਿਾਮ ਨੰੂ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਰਵਲੇਜ ਨਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੇਜੋਿ ਆਉਟਡੋਰ ਮਾਰਕੀਟ 
ਅਨੁਭਵ ਪੇਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਿੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀਜਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਬ੍ੇਿੱਦ ਖੁਿੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ 
ਿਾਂ ਰਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਰੇਕ ਿਨੀਵਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਬ੍ਿੁਤ ਪਸੰਦ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਉਤਿਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਇਸ 
ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਰਵਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਓ, ਰਫਰ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਜਾਓ 
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ!” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਿਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਿ ਨੰੂ ਆਕਰਰਿਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਿਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁਿੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਿਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

 

 
 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

