
 

 

 

3 ਅਕਤੂਬਰ 2016 16-95 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ 
2016 ਕਵਿੱ ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦ ੇਆਖਰੀ ਕਦਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਝੜ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਥੈਂਕਸਕਗਕਵੰਗ ਦਾ ਕਦਨ ਨੇੜੇ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟਾਂ (Brampton Farmers’ 
Markets) ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਹਫਤਾ 2016 ਕਵਿੱ ਚ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ 
ਪਤਝੜ ਦੀ ਰ ਿੱ ਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਭ ਿੱ ਲਣ ਯੋਗ ਥੈਂਕਸਕਗਕਵੰਗ ਭੋਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 
ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।  
 

ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਿੱ ਚ ਆਖਰੀ ਕਦਨ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਪਕਰਵਾਰਕ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ: 
 

ਵੀਰਵਾਰ, 6 ਅਕਤਬੂਰ ∙ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 8 ਵਿ ੇ

100 ਕਕਮਊਟਰ ਡ੍ਰਾਈਵ (Commuter Drive) ਕਵਖੇ ਕਵਲੇਿ ਸਕਵੇਅਰ (Village Square) ਕਵਿੱ ਚ ਸਕਥਤ ਮਾਉਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਕਵਲੇਿ ਫਾਰਮਰਸ 
ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village Farmers’ Market) ਦਾ ਦੂਿਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਤੇ ਕਤਓਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਮਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। 
 

ਪੰਪਕਕਨ ਡ੍ੈਕੋਰੇਕਟੰਗ (ਕਿੱ ਦੂ ਨੰੂ ਸਿਾਉਣਾ) 
 ਸ਼ਾਮ 4 ਵਿੇ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਵੇਗਾ (ਿਦ ਤਿੱ ਕ ਸਟਾਕ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ) 
 ਪਹ ੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਪਕਹਲੇ 200 ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿੱ ਦੂਆਂ ਨੰੂ ਸਿਾਉਣ ਲਈ 200 ਮ ਫਤ ਕਿੱ ਦੂ ਅਤੇ ਸਿਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਅਕਤਬੂਰ ∙ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਿ ੇਤੋਂ ਦ ਪਕਹਰ 1 ਵਿ ੇਤਿੱ ਕ 

ਡ੍ਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown Brampton Farmers’ Market) ਦ ੇ30ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦ ੇਆਖਰੀ ਕਦਨ ਲਈ 
ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: 
 

ਸਲਾਨਾ ਡ੍ਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੀ.ਆਈ.ਏ. ਪੰਪਕਕਨ ਡ੍ੈਕੋਰੇਕਟੰਗ (Annual Downtown Brampton BIA Pumpkin Decorating) 

 ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿੇ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਵੇਗਾ (ਿਦ ਤਿੱ ਕ ਸਟਾਕ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ) 
 ਗਾਰਡ੍ਨ ਸਕਵੇਅਰ, ਮੇਨ (Main) ਅਤੇ ਕਵੀਨ (Queen) ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ 
 ਪਹ ੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਪਕਹਲੇ 300 ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿੱ ਦੂਆਂ ਨੰੂ ਸਿਾਉਣ ਲਈ 300 ਮ ਫਤ ਕਿੱ ਦੂ ਅਤੇ ਸਿਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 

ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਖ ੇਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ 
 ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਦ ਪਕਹਰ 12 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ 

 ਗਾਰਡ੍ਨ ਸਕਵੇਅਰ 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿੇ. ਰੇਡ੍ ਐਡਂ੍ ਕੰਪਨੀ (J Red and Co.) ਦ ੇਪਰਕਸਿੱ ਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ੈਫ ਿੇਸਨ ਰੋਸੋ (Jason Rosso) ਦ ਆਰਾ ਕ ਕਕੰਗ ਦੇ 
ਮ ਫਤ ਡ੍ੈਮੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Youth Brampton Entrepreneur Centre) ਤੋਂ ਸ਼ੂਸ ਸ਼ੈਫ (Sous 

Chefs) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  
 

ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਨਡ੍ਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ 
ਕਸਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਨਡ੍ੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਿੱ ਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਕਦਓ। 

http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/Pages/Year-Round-Indoor-Market-Study-.aspx
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਕਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡ੍ਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਕਸਿੱ ਧ ਹੈ ਿੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਕਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨੰੂ ਕਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ ਕਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਿਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਵਿੱ ਚ ਖਕੋਲਿਆ ਕਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵਕ ਹਸੋਕਪਟਲ, ਕਵਕਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਿੋ ਕਕ 
ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡ੍ੇ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 
 

 
 
 
 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡ੍ਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਕੋਆਰਡ੍ੀਨੇਟਰ 

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