
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਸੀਡੀ ਸਟੈਰਡ ੇਦੇ ਦਸ ਸਾਲ! ਬਸੰਤ ਦ ੇਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ, 2022 ਦੇ  
ਵਰਚਅੁਲ ਸੀਡੀ ਸਟੈਰਡ ੇਅਤ ੇਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਦ ੇਨਾਲ ਕਰ ੋ

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਮਾਰਚ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ (Seedy Saturday) ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ (Garden Show), 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 12 ਮਾਰਚ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣ ੇਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।  
 

2022 ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਸੀ) ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (Brampton Horticultural Society) ਦੇ 

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

•       ਗਰੋਇੰਗ ਗਰੇਟ ਵਜੈੀਟੇਬਲਸ (Growing Great Vegetables) ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਮਸ ਗਰਾਹਮ (James Graham)  

•       ਔਰਗੈਰਨਕ ਮੈਰਜਕ ਰਵਦ ਵੌਰਮਸ (Organic Magic with Worms) ਤੇ ਕੈਥੀ ਨੇਸਰਬਟ (Cathy Nesbitt)  

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

•       ਇੰਪੌਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਲੋੀਨੇਟਰਸ (Importance of Pollinators) ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਕੈਂਡਲ (Shelly Candell)  

•       ਗਰੋਇੰਗ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀਡ ਸੇਰਵੰਗ ਗਾਰਡਨ (Growing a Successful Seed Saving Garden) ਤੇ ਬਬੌ ਵਾਈਲਡਫੋਂਗ (Bob 

Wildfong) 

•       ਸੋਇਲ ਐਡਂ ਦ ਰਥੰਗਸ ਰਲਰਵੰਗ ਇਨ ਇਟ (Soil and The Things Living in It) ਤੇ ਸ਼ੌਨ ਜੇਮਸ (Sean James)  

•       ਗਾਰਡਰਨੰਗ ਇਨ ਅ ਚੇਰਜੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ (Gardening in a Changing Climate) ਤੇ ਰਕਰਸਟੋਫਰ ਬਾਇਲੇਕ (Christopher 

Bialek)  

•       ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰੀ ਡੂਜ ਐਡਂ ਡੌਂਟਸ ਟੌਕ (City of Brampton Tree Do’s and Don’ts Talk) ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹਨਰਵਕਸ 

(Ed Hunwicks) ਅਤੇ ਟਰੇਵਰ ਲੀ (Trevor Lee) 

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, 12 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਰਦਨ www.brampton.ca/seedysaturday ਦੇਖੋ। ਇਸ 

ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਵਸੀਰਲਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ, ਲੋਕਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਰਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 

ਰਟਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਡਜ਼ ਜ਼ੋਨ (Kids Zone) ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇਗਾ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ 
(Brampton Horticultural Society) ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਬਸਾਈਡ (ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਰਕਨਾਰ ੇਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣਾ) ਬੀਜ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਵੇਂ ਰਹਿੱਸਾ 
ਲੈਣਾ ਹੈ।      

ਹਵਾਲੇ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰੋਟੀਕਲਚਰ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 12 ਮਾਰਚ ਨੰੂ, 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ੋਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਲਾਰਸਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ!”  

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

http://www.brampton.ca/seedysaturday
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonhort.org%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9742360e34364b5895af08d9fbc85590%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817660114843072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hqkjth4l2jhtbZRvwHiI%2BtA2Ysw%2BFVOFz8jlM4rTSCQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonhort.org%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9742360e34364b5895af08d9fbc85590%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817660114843072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hqkjth4l2jhtbZRvwHiI%2BtA2Ysw%2BFVOFz8jlM4rTSCQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonhort.org%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9742360e34364b5895af08d9fbc85590%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817660114843072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hqkjth4l2jhtbZRvwHiI%2BtA2Ysw%2BFVOFz8jlM4rTSCQ%3D&reserved=0


 

 

“ਹਰ ਸਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਹਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ 
ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਰਲਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਲਈ, 12 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।”  

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ   

“ਬਾਗਬਾਨੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਤੀਰਵਧੀ ਹੈ, ਜ ੋਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, 12 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 

10ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਰਵਿੱ ਚ ਮਾਹਰ ਵੀਡੀਓ, ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਬਸਾਈਡ ਬੀਜ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ 
ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।”  

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

“ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਰਥਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਗਰੀਨ ਜੀਵਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣ!ੋ”    

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਸੀ.ਏ.ਓ. , ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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