
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ           

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਸ ਗਰਮੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਗੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (28 ਮਈ, 2021) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Brampton Farmers’ Market), 2021 ਦੇ ਸੀਜਨ 

ਲਈ, 19 ਜੂਨ ਨੰੂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤ ੇਲੱਗੇਗੀ। 

ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਜਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਪੁਨਰ ਰਵਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਵੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਇਸਨੰੂ, ਕੇਨ ਰਵਲੀਅਨਸ ਸਕਵੇਅਰ (Ken 

Whillans Square), ਵੈਰਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (Wellington Street West) ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) ਰਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
ਮਾਰਕੀਟ, 23 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੱੁਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ 

ਮਨਪਸੰਦ ਰਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰਸ਼ਲਪਕਾਰ, ਤਾਜੇ ਸੀਜਨਲ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ੍ਜੀਆਂ; ਰਤਆਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬ੍ਣੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸਮਾਨ ਦ ੇਨਾਲ ਵਾਪਸ 

ਆਉਣਗੇ!  

ਕਰੋਵਡ-19 ਦ ੇਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੱੁਰਖਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਅ 

ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ ਰਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੋਰਵੰਸੀਅਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Region of Peel Public Health) 

ਦ ੇਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦ ੇਸਾਰੇ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ 

ਰਚਹਰੇ ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਰਖਆ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰ ਚਣਾ 

ਮਾਰਕੀਟ ਅਜ ੇਵੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਖੇਤਰ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਹੀ ਸਰਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ (Brampton Transit) ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 
ਸਾਈਰਕਲ ਤ ੇਪਹੰੁਰਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) 

ਰਵਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਰਰਕੰਗ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।  

ਪਰਾਯਜੋਕ 

2021 ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਰੈਰਡਟ ਯੂਨੀਅਨ (Meridian Credit Union) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦ ੇਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਾਯੋਜਕ  ਹਨ: ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (Algoma University), ਆੱਲਸਟੇਟ (Allstate) ਅਤੇ ਸਰਪਰਰਟ ਆਫ 

ਮੈਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Spirit of Math Brampton)।  

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਾਰੇ ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  www.brampton.ca/markets ਤ ੇਜਾਓ।  

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਰਵੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 1986 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤ ੇਹੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮਨਪਸੰਦ ਰਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸ਼ਲਪਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਪਰਹਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 

ਹੋਵੇਗੀ! ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ।” 

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

“ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ 
ਲਈ, ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟੂਰਰਸਟ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ!” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤ ੇਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਪੁਨਰ ਰਵਕਾਸ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 

ਰਰਪੇਅਰ ਦ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਮਜਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣੇਗਾ; ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੁੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ 

ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ; ਅਤੇ, ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰਜਟ (ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ.) ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਰਮਲੇਗਾ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

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

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

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

 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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