
 

 

  

2 ਮਾਰਚ, 2018 

ਛਵੇੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਡੀ ਸਟੈਰਡੇ (ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਅਤ ੇਗਾਰਡਨ ਸ਼ ੋਵਵਿੱਚ  

ਬਸੰਤ ਰ ਿੱ ਤ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹ ੋਜਾਓ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਸੰਤ ਰ ਿੱ ਤ ਆਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤੰਨ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਰਵਹ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ 
ਵਦਨਾਂ (ਵੀਕੈਂਡ) ਦੇ “ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ” ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਵਿੱ ਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ।  

ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਸੈਂਚ ਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਔਡੀਟੋਰੀਅਮ (Century Gardens 

Recreation Centre Auditorium) ਵਵਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਵਦਨ ਪੰਜ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ: 

 

ਸਵੇਰੇ 10:10-10:50 ਵਜੇ          ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰਡਨ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨਾ 
                    

ਸਵੇਰੇ 11-11:45 ਵਜੇ               ਤ ਹਾਡੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਦਲਚਸਪ ਪੌਦੇ     
 

ਦ ਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 12-12:45 ਵਜੇ   ਮਧੂ ਮਿੱ ਖੀ ਅਨ ਕੂਵਲਤ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਗਾਰਡਨ                     

         

ਦ ਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 1-1:45 ਵਜੇ    ਵਤਤਲੀਆਂ, ਖਟਮਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ     

  

ਦ ਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 2-2:45 ਵਜੇ    ਵਸੰਗਪ ਰ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਗਾਰਡਨ                

ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦੋ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਓ, ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਕੈਫੇ (ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦ ਕਾਨ) ਵਵਖੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਵਕਡਸ ਜੋਨ (ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਥਾਂ) ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ! 

ਦਾਖ਼ਲਾ ਮ ਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਹਲੇ 100 ਵਵਜੀਟਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਮ ਫ਼ਤ ਪੌਦਾ ਵਮਲੇਗਾ। 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (Brampton Horticultural Society) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਨੰੂ Seeds of Diversity (ਵੰਨ-ਸ ਵੰਨਤਾ ਦੇ ਬੀਜ), ਜੋ ਵਕ ਇਿੱਕ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਸਵੈਇਿੱ ਛ ਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ 
ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸ ਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਪੌਵਦਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਵਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

http://www.seeds.ca/
http://www.seeds.ca/
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/6653/ed=20180310/st=1000/et=1500
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜ ਵਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 
 
  

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

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

