
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬਸੰਤ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ, ਆਭਾਸੀ ਸੀਡੀ ਸਟੈਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕਰ ੋ

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਮਾਰਚ, 2021) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ (Seedy Saturday) ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ (Garden 

Show), ਇਸ ਸਾਲ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 13 ਮਾਰਚ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ!  
 

2021 ਦਾ ਆਭਾਸੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (Brampton Horticultural Society) ਦ ੇ

ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਦ ੇਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 
 

• ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਗਾਰਡਨਸ (School Food Gardens) ਬਾਰੇ ਐਲੀਸਨ ਈਡੀ (Allison Eady)  

• ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਲਾਵਰ ਗਾਰਡਨਸ (Heritage Flower Gardens) ਬਾਰੇ ਬੌਬ ਰਵਲਡਫੋਂਗ (Bob Wildfong) 

• ਰਬਗਨਰਸ ਗਾਈਡ ਟ ੂਗਰੋਇੰਗ ਫੂਡ (Beginners Guide to Growing Food) ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਫੇਰਾਰਜਨ (Frank Ferragine)  

• ਰਬਰੰ ਰਗੰਗ ਬਟਰਫਲਾਈਜ ਹੋਮ ਟ ੂਬਰੈਂਪਟਨ (Bringing Butterflies Home to Brampton) ਬਾਰੇ ਜੋਡ ਰੋਬਰਟਸ (Jode Roberts)  

• ਗਰੋਇੰਗ ਐਡਂ ਯੂਰਜੰਗ ਹਰਬਸ (Growing and Using Herbs) ਬਾਰੇ ਲੌਰੇਨ ਬੋਸ਼ (Lauren Bosch) 

• ਹੇਅਰਲੂਮਸ ਐਡਂ ਸੀਡ ਸੇਰਵੰਗ (Heirlooms and Seed Saving) ਬਾਰੇ ਰਲੰਡਾ ਕਰੈਗੋ (Linda Crago)  

• ਐਡੀਬਲਸ ਇਨ ਅਰਬਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪਸ (Edibles in Urban Landscapes) ਬਾਰੇ ਸਟੀਵਨ ਰਬਿੱਗਸ (Steven Biggs) 

• ਮੈਨੇਰਜੰਗ ਇਨਵੇਰਸਵ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨ ਯੋਰ ਗਾਰਡਨ (Managing Invasive Plants in Your Garden) ਬਾਰੇ ਰਵਿੱਕੀ ਰਸਮਕੋਰਵਕ (Vicki 

Simkovic)        

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, 13 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਰਦਨ www.brampton.ca/seedysaturday ਦੇਖੋ। ਇਸ 

ਰਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਵਸੀਰਲਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ, ਲੋਕਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਰਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 

ਰਟਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦ ੇਨਾਲ ਰਕਡਜ਼ ਜ਼ੋਨ (Kids Zone) ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇਗਾ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਕਰਬਸਾਈਡ (ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਰਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣਾ) ਬੀਜ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਰਕਵੇਂ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।      

ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (Brampton Horticultural Society) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱਚ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਡਸ ਆਫ ਡਾਇਵਰਰਸਟੀ (Seeds of Diversity) ਵਿੱਲੋਂ  ਸਮਰਰਿਤ ਹੈ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ, 13 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਭਾਸੀ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਦੇਖੋ! ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਰਸਟੀ ਦੀ ਸਰਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਵ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਰਸਿੱ ਰਖਆਤਮਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱ ਚ, ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ 
ਸਰਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਮਾਹਰਾਂ ਦ ੇਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇਖੋ।” 

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

 

http://www.brampton.ca/seedysaturday
https://bramptonhort.org/
https://bramptonhort.org/


 

 

“ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ, ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ 
ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਬਸੰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਰਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਰਸਿੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਲਆਉਣ 

ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 
- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਹਰ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ, ਆਭਾਸੀ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਰਵਿੱ ਚ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 
ਮਾਹਰਾਂ ਦ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓਜ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ – ਲੋਕਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਆਰਦ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰੋ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱਚ ਹਰ ਰਕਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ।” 
- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ 

ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਅਸੀਂ 9ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ, ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ  

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਰਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਿੱ ਖੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱਚ ਵਿੱਧ ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਵੇਂ ਰਰਹ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (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

