
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਦ ਜ ੇਿਾਲਾਨਾ ਬ੍ਕੈਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਜਨਵਰੀ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹ ਰ, ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Backyard Garden Program), 

1 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਿਾਲ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਈਕ-ੋਫਰੈਂਡਲੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ, ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ , ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਆਰਦ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਮਿੱਟੀ, ਬ੍ੀਜ 

ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿੁਝਾਅ ਦ ੇਕੇ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ ਫ ਡ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਰਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  2020 ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਮਰਲਆ।   
 

ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਘਰਾਂ ਰਵਿੱਚ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਆਰਦ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਗੀਆਂ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਨ ੰ  
ਲੋਕਲ ਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਫ ਡ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਤੇ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦ ੇ(Mayor’s COVID-19 Social Support Task 

Force’s) ਫੋਕਿ ਦੀ ਵੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟੀ ਦੀ, ਿਰਿਰ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ (Green City) ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਰਿਕ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਰਿਹਤ ਰਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਰਨਵਾਿੀ, ਿੋਮਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, www.brampton.ca/backyardgarden ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਰਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ੀਜ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਝਾਅ, ਰਟਊਟੋਰੀਅਲ 

ਅਤੇ ਵਿੀਲੇ ਵੀ, ਵੈਬ੍ ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ , ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਿਾਂਝ ੇਕਰਨ ਲਈ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ 

#GardensofBrampton ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਇਿ ਿਾਲ, ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪ ਰੇ ਮਾਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਿਕੌਟਿ (Scotts) ਵਿੱਲੋਂ ਿਪਾਂਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ, ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਿਾਰੇ ਰਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੈਟਮੀ ਹੋਮਿ (Mattamy Homes), ਪੈਰਾਡਾਈਜ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟਿ (Paradise Developments), 

ਫੀਲਡਗੇਟ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟਿ (Fieldgate Developments), ਟੀ.ਏ.ਿੀ.ਿੀ. ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟਿ (TACC Developments) ਅਤੇ ਗਰੇਟ ਗਲਫ (Great 

Gulf)। 
 

ਬ੍ਕੈਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਕਲਿੱ ਬ੍ ਈ-ਰਨਊਜਲੈਟਰ 

 

ਇਿ ਿਾਲ ਨਵੇਂ, ਿਾਡੇ ਮਾਰਿਕ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਕਲਿੱ ਬ੍ ਈ-ਰਨਊਜਲੈਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਦ ੇਿਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

ਹੈ। ਇਿਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ , ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਕ ਈ-ਰਨਊਜਲੈਟਰ, ਿਵਾਲ ਭੇਜਣ ਦ ੇਮੌਕ,ੇ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ 
ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਿੋਿਾਇਟੀ (Brampton Horticultural Society) ਰਜਹੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਹਾਇਤਾ, ਖਾਿ ਆਫਰ ਆਰਦ 

ਰਮਲਣਗੇ। ਕਲਿੱ ਬ੍ ਵਾਿਤੇ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/backyardgarden ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਰਪਛਕੋੜ 
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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, 2020 ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਿਫਲ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਿਾਲ ਰਰਹਾ ਿੀ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਤਿੱਕ, ਲੋੜਵੰਦ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ, 10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿਬ੍ਜੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

ਨਾਈਟਿ ਟੇਬ੍ਲ (Knights Table), ਰੀਜੈਨਰੇਸ਼ਨ (Regeneration), ਖਾਲਿਾ ਏਡ (Khalsa Aid) ਅਤੇ ਯ ਨਾਈਟੇਡ ਰਿਿੱ ਖਿ (United Sikhs)। 
ਇਹ ਪਰਹਲਕਦਮੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ, ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਿੀ। 
 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਾਰਡਨਿ (Community Gardens) ਪਰੋਗਰਾਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Brampton Grow 

Green Environmental Master Plan) ਦ ੇਟੀਰਚਆਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਨੇ ਰਿਟੀ ਲਈ ਮੌਕ ੇਵਜੋਂ ਸ਼ਰਹਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰਦਿੱਤਾ। 
 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਿਫਲ ਰਰਹਾ ਿੀ। ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ, 

ਪਰੋਗਰਾਮ 1 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਾਨ ੰ  ਕਾਉਂਿਲਰ ਰਵਹਲੈਨਿ ਦੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਹੇਠ, ਦ ਜ ੇਿਾਲ ਇਿ ਪਰਹਲਕਦਮੀ 
ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਬ੍ੀਜ ਅਤੇ ਰਮਿੱਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰਨਵਾਿੀਆਂ 
ਲਈ 10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਿਾਲ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਹਿੱ ਲਾ ਹੈ – ਮਤਲਬ੍ ਰਕ ਹੋਰ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ 
ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇਗਾ। ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਉਟੋਡਰ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਲ ਦਾਨ ਕਰੋ!” 

- ਡਗ ਰਵਹਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6; ਚੇਅਰ, ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“2020 ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਿ ਵਾਿਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਹਾਇਤਾ ਰਮਲਣ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਭਾਰਵਤ 

ਹੋਇਆ ਿੀ। ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ, 2021 ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। ਿਾਈਨ ਅਿੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬ੍ੀਜਾਂ ਅਤੇ ਰਮਿੱਟੀ ਵਾਿਤੇ, 
www.brampton.ca/backyardgarden ਨ ੰ  ਬ੍ੁਿੱ ਕਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ ਅਤੇ ਇਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗਰੀਨ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਬ੍ਣੋ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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