
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ 11 ਜਨੂ ਨੰੂ ਸ਼ਰੁੂ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਮਈ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Farmers’ Market), ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਰਰੈਡਟ 

ਯੂਨੀਅਨ (Meridian Credit Union) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2022 ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ 11 ਜੂਨ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ੍ਹੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਹਫਤਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ, 8 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜ ੇਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਖ੍ਾ ਹਵੋੇ ਜਾਂ ਧੁੱ ਪ। ਇਸ 

ਸਾਲ, ਇਹ ਰਪਆਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) ਰਵੱਚ ਜਰੌਜ ਸਟਰੀਟ (George Street) ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (Main Street 

South) ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ, ਵਰੈਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸਰਥਤ ਹੋਵੇਗੀ।   
 

ਇਹ ਸੀਜਨ ਅਰਜਹਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ ਹਰ ਕਈੋ ਅਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰਕਸਾਨ, ਰਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰਸ਼ਲਪਕਾਰ, ਤਾਜ ੇਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬ੍ਣ ੇਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ 

ਆਉਣਗੇ; 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੋਕ ਕਲੱਬ੍ (Brampton Folk Club), ਬ੍ੀ-ਜੈਜਡ (B-Jazzed), ਡੀ.ਜ.ੇ ਜੋਨਾਥਨ ਸ਼ਾੱ (DJ Jonathan Shaw) ਆਰਦ ਵੱਲੋਂ 
ਬ੍ੈਂਡਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ; 

• ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) (Arts, Culture and 

Creative Industry Development Agency) (ACCIDA) ਵੱਲੋਂ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਆਰਟ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨਸ; ਅਤੇ 

• ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ!  

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪਰਰਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਹ ੈ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਰਵੱਚ ਪਰਰਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel), ਖ੍ੇਤਰ ਰਵੱਚ ਵਾਟਰਮੇਨ 

ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਸੀਵਰਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੋਜਕੈਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ, ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਯਜੋਨਾ ਬ੍ਣਾਓ। 
 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਪਾਰਰਕੰਗ ਬ੍ਾਰ ੇਅੱਪਡੇਟਸ, brampton.ca ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ (Brampton Transit) ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ 

ਪਹੰੁਚੋ। ਆਪਣੀ ਰਟਰਪ, ਰਟਰਪਰਲੰਕਸ (Triplinx) ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਰਵੱਚ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। 
 

2022 ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੰੂ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬ੍ਕ, ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (Algoma University), ਬ੍ੋਰਡਵਾਕ (Boardwalk), 

ਫਲੈਟੋ ਰਡਵਲੈਪਮੈਂਟਸ (Flato Developments), ਰੇਵੇਰਾ (Revera) ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ (Toronto Pearson) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਯਰੋਜਤ (ਸਪਾਂਸਰ) 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੇ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/markets ਤੇ ਜਾਓ।  

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਅਣਅਰਧਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਮਨਪਸੰਦ 

ਮਾਰਕੀਟ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਰਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਰਜਸਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 11 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ੍ ਯਾਦ 

ਰੱਖ੍ੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ!” 

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

“ਮੈਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਦੇਖ੍ਣ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾ। 
ਇਸ ਸੀਜਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ੍ਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਉਦਾਰ ਪਰਾਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ!” 

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

“ਰਕਉਂਰਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰਰਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਦੀ 
ਰਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਜਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ 
ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਜਰੂਰ ਮਜਾ ਆਵਗੇਾ।” 

- ਪਾਲੱ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰਰੇਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ੍ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖ੍ਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

