
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬਸੰਤ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਸੀਡੀ ਸਟੈਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ ੋਨਾਲ ਕਰ ੋ

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਫਰਵਰੀ, 2020) – ਬਸੰਤ ਸੀਜਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 8ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ (Seedy 

Saturday) ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ (Garden Show) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ!  

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਔਡੀਟੋਰੀਅਮ (Century Gardens Recreation Centre Auditorium) ਰਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਵੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵੱਚ ਸਾਰਰਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।  

30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਰਲਆਂ ਕੋਲ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ, 

ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਰਕਡਜ਼ ਜ਼ੋਨ (Kids’ Zone) ਰਵੱਚ ਘੁੰ ਮਣ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਕੈਫੇ (Seedy 

Café) ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਪੂਰਾ ਰਦਨ ਚਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ: 
 

 ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:15 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਨੈਂ ਸੀ ਲੋਟੇਚਕੀ-ਨੀਲੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਕੈਲਡਨ (Nancy Lotecki-Neely, Zero Waste 

Caledon), “ਵਾਏ ਵੇਸਟ ਮੈਟਰਸ” (“Why Waste Matters”)  

 ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਏਮਾ ਰਬਗਸ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਲੇਰਖਕਾ ਅਤੇ ਬਰੌਡਕਾਸਟਰ (Emma Biggs, horticultural 

writer and broadcaster), “ਗਾਰਡਰਨੰਗ ਰਵਦ ਏਮਾ” (“Gardening with Emma”)  

 ਦੁਪਰਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬਾਅਦ 1:15 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬਰਾਇਨ ਰਮਲਵਾਰਡ, ਸਟੀਵਾਰਡਰਸ਼ਪ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਲੋਕਲ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਐਡਂ 

ਐਪਰੀਰਸ਼ਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟਸ (ਐਲ.ਈ.ਏ.ਐਫ.) (Brian Millward, Stewardship Coordinator, Local Enhancement and 

Appreciation of Forests (LEAF)), “ਟਰੀਜ, ਬੀਜ ਐਡਂ ਅਦਰ ਰ ੰਗਸ” (“Trees, Bees & Other Things”)  

 ਦੁਪਰਹਰ ਬਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਟੀਵਨ ਰਬਗਸ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਰੌਡਕਾਸਟਰ (Steven Biggs, horticultural 

writer and broadcaster), “ਐਡੀਬਲਸ ਇਨ ਅਰਬਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪਸ” (“Edibles in Urban Landscapes”)  

 

ਇਸ ਰਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਹਲੇ 100 ਰਵਜੀਟਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੌਦਾ ਰਮਲੇਗਾ।  

ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਰੇਵੇਰਾ ਇੰਕ. (Revera Inc.) ਦ ੇਨਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (Brampton 

Horticultural Society) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਡਸ ਆਫ ਡਾਇਵਰਰਸਟੀ (Seeds of Diversity) ਵੱਲੋਂ  
ਸਮਰਰ ਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਰਸਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। 
  

ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ www.brampton.ca/parks ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਰਜਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਰਸਟੀ ਦੇ 
ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦ ੇਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਕਡਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਤੱਕ, ਰਜੱ ੇ 
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ਬੱਚ ੇਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰ ਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ!” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਰਵੱਚ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸੀਜਨ ਦੇ ਪੌਰਦਆਂ 
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕ,ੇ ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਰਤਭਾ ਹੈ।” 
- ਪਾੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰ, ਪਬਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

 

"ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਫਰ 8ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰ ਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 

ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਉਸ  ਾਂ ਨੰੂ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜੱ ੇ ਉਹ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ।” 
- ਕੈਰੋਲ ਸਪਰਾਗੇਟ (Carole Spraggett), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰ ਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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

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

