
 

 

 

13 ਫਰਵਰੀ, 2018 

ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ  

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (ਕਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ) 2018 ਕਵਿੱ ਚ ਮਨੇ ਸਟਰੀਟ  

ਕਵਖ ੇਚਿੱ ਲੇਗੀ  

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 2018 ਦੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown Brampton Farmers’ Market) ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 16 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  
ਖ ਿੱ ਲਹਣ ਲਈ ਕਿਆਰ ਹੈ, ਅਿੇ ਇਹ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਕਵਿੱ ਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) 'ਿੇ ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ (Labour 

Day), ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਸਿੂੰਬ੍ਰ ਿਿੱ ਕ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਿੋਂ ਦ ਪਕਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਿਿੱ ਕ ਚਿੱ ਲੇਗੀ।  

ਇਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ 2018 ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ (Harvest Market) ਖ ਿੱ ਲਹੇਗੀ, ਕਜਸਦੀ ਸੀਜਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਿ ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ ਦੇ ਲੂੰ ਮੇ ਵੀਕੈਂਡ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਹਫ਼ਿੇ ਬ੍ਾਅਦ – ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਸਿੂੰਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਾਲ ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਿੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹੈ – ਰੋਜ਼ਲੀ ਪਾਰਕ 
(Rosalea Park) (ਕੇਨ ਕਵਲਹਨਸ ਡਰਾਈਵ (Ken Whillans Drive) ਅਿੇ ਚਰਚ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Church Street East)) – ਅਿੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 3 
ਨਵੂੰ ਬ੍ਰ, 2018 ਿਿੱਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਿੋਂ ਦ ਪਕਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਿਿੱ ਕ ਚਿੱ ਲੇਗੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਿਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਕਨਡ (ਪ ਨਰਕਵਚਾਕਰਿ) (Downtown Reimagined) ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਜਸਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ 
ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ ਸਕਹਯੋਗ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪ ਰਾਣੇ ਇੂੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਦਲੇਗਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਜਲ 
ਪਰਣਾਲੀਆਂ (ਵਾਟਰਮੇਨਸ) ਅਿੇ ਸੀਵਰ ਅਿੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਟਰੀਟਸਕੇਪ ਨੂੂੰ  ਮ ੜ ਸ਼ਕਿੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਉਸਾਰੀ 2018 ਦੀ ਪਿਝੜ 
ਦੀ ਰ ਿੱ ਿ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ ਰੂਆਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਸ਼ੋਕਧਿ ਿਾਰੀਖ ਦੇ ਮ ਿਾਬ੍ਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ 1 ਸਿੂੰਬ੍ਰ ਿਿੱ ਕ, ਮੇਨ 
ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (Main Street North) ਅਿੇ ਸਾਊਥ (South) 'ਿੇ ਰਹੇਗੀ। 

ਸਾਰ ੇਕਵਕਰਿੇਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿੱ ਦਾ ਦਣੇਾ 

ਕੀ ਿ ਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਖੇ ਕਵਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛ ਿੱ ਕ ਕਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਵਕਰੇਿਾ ਹੋ? ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੀਆਂ 
ਮਾਰਕੀਟਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੂੰ  ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬ੍ਿੱ ਧ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰੋ ਅਿੇ 
ਕਵਕਰੇਿਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ www.brampton.ca 'ਿੇ ਜਾਓ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲਾਕਾਰ ਅਿ ੇਮਾਰਕੀਟ ∙  ਹਰਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ∙ 16 ਜਨੂ ਿੋਂ 1 ਸਿੂੰਬ੍ਰ, 2018 ਿਿੱਕ 

· ਕਕਸਾਨ (ਪਰੂੰਪਰਾਗਿ ਅਿੇ ਓਰਗੈਕਨਕ ਸਮੇਿ) 

· ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਉਿਪਾਦਕ 

http://www.brampton.ca/


 

 

· ਕਸ਼ਲਪਕਾਰ 

· ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਬ੍ਣੀਆਂ ਵਸਿਾਂ 
· ਕਵਲਿੱ ਖਣ ਵਸਿਾਂ 

  

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਕਵਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village Market) ∙ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ∙ 21 ਜਨੂ ਿੋਂ 4 ਅਕਿਬੂ੍ਰ, 2018 ਿਿੱ ਕ 

· ਕਕਸਾਨ (ਪਰੂੰਪਰਾਗਿ ਅਿੇ ਓਰਗੈਕਨਕ ਸਮੇਿ) 

· ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਉਿਪਾਦਕ (ਹਲਾਲ ਸਮੇਿ) 
· ਕਸ਼ਲਪਕਾਰ 

 

ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/events 'ਿੇ ਜਾਓ। ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕਰਮੈਜਕਨਡ (ਪ ਨਰਕਵਚਾਕਰਿ) ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ brampton.ca/downtownreimagined 'ਿੇ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

-30- 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਕਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਕਵਿੱ ਖ ਲਈ ਕਿਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਕਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਿੇ ਕਵਕਵਧਿਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਿਸ਼ਾਕਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਕਵਸ਼ਵ-ਕਵਆਪੀ ਸਫਲਿਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕਵਿੱ ਚ ਸਕਥਿ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇਿੱਥੇ ਰਕਹਣ ਅਿ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਜਹਾ ਜ ਕੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਕਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਕਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਿੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਿੇ Facebook 'ਿੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡਲ (Natalie Stogdil) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/events
http://www.brampton.ca/downtownreimagined
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

