
 

 

 

15 ਜੂਨ, 2017  

 

ਹਣੁ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown Brampton Farmers’ Market) ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਜਸਦੀ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਜਤਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੈਂਕਸਜਿਜਵੂੰਿ (Thanksgiving) ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 
ਦੁਪਜਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹੇਠਾਂ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੂੰਦ ਜਕਸਾਨਾਂ, ਜਤਆਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜਸੱਧੇ 
ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਜਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਜਸੱਧ ਸ਼ੈਫ ਜੇਸਨ ਰੋਸੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਜਕੂੰ ਿ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜਪਛਲੇ ਜਦਨੀਂ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੱਪਸ਼ੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਜਜਹਨਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣਿੇ। 
 

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਜਵਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village Market) ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੀਜਨ 
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਿੀ। ਜਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਵਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਨਕ ਜਕਸਾਨਾਂ, ਜਤਆਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਲਪਕਾਰ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇੱਥੇ ਜਲਆਵੇਿੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਜਹਸਾਸ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਕਰਜਸ਼ਤ ਕਰੇਿਾ ਜਕ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ 
ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਜਵਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਖ਼ਾਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਿੀ, ਜਜਹਨਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਿ ਸਲਾਈਡਰਸ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੂਦੀਜ, ਨਰਮ 
ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਆਜਦ – ਉਤਪਾਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਿ ਹੀ ਬ੍ੇਜੋੜ੍ ਹੋਣਿੇ। 
 

ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਜੀਟਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਰਮੀ ਦੀ ਜਮਆਦ ਜਵੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਿਤ ਤਾਜ਼ਾ, 
ਮੌਸਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜੈਜਵਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟ (ਸਲੈਕਸ਼ਨ), ਮੀਟ, ਚੀਜ਼, ਆਂਜਡਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ। 
 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 
 

 ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਥੈਂਕਸਜਿਜਵੂੰਿ (Thanksgiving) 

ਵੀਕੈਂਡ  – 7 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2017 ਤੱਕ 

 ਬ੍ਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ੍ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਖੱੁਲਹੇਿੀ  
 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਥਏਟਰ ਲੇਨ (Theatre Lane) ਤੋਂ ਵੈਜਲੂੰ ਿਟਨ ਸਟਰੀਟ (Wellington Street) ਤੱਕ 

ਸਵੇਰੇ 5:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਿੀ। 
 ਮੁਫ਼ਤ ਜਨਤਕ ਪਾਰਜਕੂੰਿ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਜਵੱਚ ਪੂੰਜ ਜਮਊਜਨਜਸਪਲ ਪਾਰਜਕੂੰ ਿ ਿਰਾਜਾਂ ਜਵਖੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ: ਜਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall), 

ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ (West Tower), ਜੋਹਨ ਸਟਰੀਟ (John Street), ਨੈਲਸਨ ਸਕਵੇਅਰ (Nelson Square) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕਵੇਅਰ 

(Market Square)। 

 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਜਵਖੇ ਖੱੁਲਹੇ  ਹੋਣਿੇ।  
 ਜਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ, ਸਰਜਵਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਵਧਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ।  
 

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਜਵਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village Market) ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 



 

 

 

 ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ, ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ  5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 5 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੱਕ  

 ਬ੍ਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ੍ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਖੱੁਲਹੇਿੀ  
 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਜਵਲੇਜ ਸਕਵੇਅਰ (Mount Pleasant Village Square) ਜਵੱਚ 100 ਕਜਮਉਟਰ ਡਰਾਈਵ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (100 

Commuter Drive, Brampton)। 
 ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਪਾਰਜਕੂੰਿ ਿਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਜਵਲੇਜ ਸਕੂਲ (Mount Pleasant Village School) ਦੇ ਪਾਰਜਕੂੰਿ 

ਲੌਟ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਤੂੰ ਨ ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਜਕੂੰ ਿ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।  
 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਫੈਜਸਜਲਟੀਜ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਜਵਲੇਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Mount Pleasant Village Library) ਅਤੇ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

(Community Centre) ਜਵਖੇ ਜਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ) ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਵੱਖ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸੂੰਿਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜਵਜਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਿੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਜਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਜਹਾ ਜੁਜੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਜਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਿੇ ਜਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਲੀਜ਼ਾ ਕੌਕਸ (Lisa Cox) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.8657 |lisa.cox@brampton.ca 
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