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ਚ ਿੰ ਗ ਪਾਰਕ ਚਿਖ ੇਿੱਡੀ ਕਿੰ ਕਰੀਟ ਪਾਈ ਗਈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂਿੰ  ਚ ਿੰ ਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਚਿਖੇ ਸਕੇਚਟਿੰ ਗ ਟਰੇਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਸਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁਿੰ   ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂਿੰ  11 ਿਜੇ 
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਚ ਿੰਗ ਪਾਰਕ ਚਿਖੇ ਿੱਡੀ ਕਿੰ ਕਰੀਟ ਪਾਉਣ’ ਦੌਰਾਨ 57 ਚਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਤਿੰ ਨ ਪਿੰ ਪ ਟਰੱਕਾਂ, ਨੌਂ  ਪਾਿਰ ਟਰੋਿਲਾਂ ਅਤੇ 58 ਟਰੱਕ 
ਕਿੰ ਕਰੀਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਚਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਕਿੰ ਕਰੀਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ‘ਕਿੰ ਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ’ ਨੂਿੰ  ਚਸਰਫ ਨੌਂ  ਘਿੰ ਚਟਆਂ ਚਿੱ  ਪੂਰਾ 
ਕਰ ਚਲਆ ਚਗਆ ਚਕਉਂਚਕ ਿੌਸਿ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਬ੍ੁਲਾਇਆ ਚਗਆ ਸੀ, ਪਚਹਲਾਂ ਇਸਦੀ 24 ਘਿੰ ਟੇ ਤੱਕ  ੱਲਣ ਦੀ ਉਿੀਦ 
ਸੀ।  
 
 
ਇਸ ਿੱਡੀ ਕਿੰ ਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ: 
 

 ਲਗਾਤਾਰ 9 ਘਿੰ ਚਟਆਂ ਤੱਕ ਕਿੰ ਕਰੀਟ ਪਾਈ ਗਈ  
 ਇਸ ਚਿੱ  60 ਚਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਿਲ ਸਨ ; 45 ਿਰਕਰਾਂ, 12 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਪਰੋਜੈਕਟ ਇਿੰਜੀਚਨਅਰਾਂ ਸਿੇਤ  
 58 ਟਰੱਕ ਕਿੰ ਕਰੀਟ ਿਰਤੀ ਗਈ 

 3 ਚਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਕਿੰ ਕਰੀਟ; ਸਕੇਚਟਿੰਗ ਟਰੇਲ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਚਕਨਾਰੇ ਸਿੇਤ 

 ਦੋ 65 ਿੀਟਰ ਪਿੰਪ ਟਰੱਕ (ਇਹ ਡੈਿਾਂ ਿਰਗੇ ਚਿਸ਼ਾਲ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਚਿੱ  ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 101 ਿੀਟਰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਿੱ  ਉਸਾਰੀ 
ਲਈ ਿਰਚਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਟਰੱਕ ਹੈ) 

 ਇੱਕ 45 ਿੀਟਰ ਪਿੰਪ ਟਰੱਕ 

 ਕਿੰਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂਿੰ  ‘ਪੱਧਰਾ’ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਪਾਿਰ ਟਰੋਿਲ ਇਕੱਠੇ ਿਰਤੇ ਗਏ 

 
ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਿ ਦਾ ਟਾਈਿ-ਲੈਪਸ ਿੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਚਲੱਕ ਕਰੋ। 
 

ਿਰਤਿਾਨ ਸਚਥਤੀ:  
 

 
ਸਫੈਦ ਪਲਾਸਚਟਕ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਿੱਡੇ ਰੋਲਾਂ ਨਾਲ ਚਰਿੰਕ ਨੂਿੰ  ਢਚਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰ ਕਰੀਟ ਨੂਿੰ  ਠਿੰ ਡਾ ਰੱਖਣ, ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੰ ਿਣ ਚਿੱ  
ਇਸਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਰਚਹਣ 
ਚਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਚਫਰ ਅਗਲੇ ਕਦਿ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਇਹ ਚਿਲੱਖਣ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਿੱ  ਇਸ ਚਕਸਿ ਦਾ ਪਚਹਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਾਰੇ ਨੂਿੰ  ਇਕੱਠਾ ਚਲਆਉਣ ਿਾਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਹੁ-ਿੌਸਿੀ, ਬ੍ਹੁ-ਿਰਤੋਂ 
ਸਹੂਲਤ ਹੋਿੇਗੀ ਜੋ ਚਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਚਸਹਤਿਿੰਦ ਗਤੀਚਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਿਧੇਰੇ ਪਹੁਿੰ  ਿੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਸਕੇਚਟਿੰ ਗ ਕਰਨਾ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਚਹੱਸਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਿ ਅਤੇ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ ਰਚਹਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਚਨਯਚਿਤ 'ਨਚਹਰ' ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ 
ਬ੍ਣਾਿਟ ਚਿੱ  ਚਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਕੇਚਟਿੰ ਗ ਟਰੇਲ ਚਿੱ , ਿੋੜ ਹੋਣਗੇ ਚਜਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਕੇਟਰਾਂ ਦੇ ਿੱਡੇ ਪਰਿਾਹ ਚਿੱ  ਕੋਈ ਰੁਕਾਿਟ ਪਾਏ ਚਬ੍ਨਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਸਿਰੱਥਾ ਿਾਲੇ ਸਕੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਟਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਦੀਆਂ ਚਿੱ  ਬ੍ੈਠਣ ਦੀ ਜਗਹਾ 
ਅਤੇ ਚਨਿੱਘ ਲੈਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿੀ ਹੋਣਗੇ। 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zNWBey4bB5A&feature=youtu.be


 

 

 
ਗਰਿੀਆਂ ਦੇ ਿਹੀਚਨਆਂ ਦੌਰਾਨ, ‘ਨਚਹਰ’ ਇੱਕ ਿੱਡਾ, ਘੱਟ ਗਚਹਰਾਈ ਿਾਲਾ ਚਰਫਲੈਕਚਟਿ ਪੂਲ ਬ੍ਣ ਜਾਿੇਗੀ ਚਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਚਹਰ ਨੂਿੰ  ਖਾਲੀ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਿੀਆਂ ਚਿੱ   ਾਰ-ਦੀਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਿਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ, ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਭਾਈ ਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
 
ਇਸ ਬ੍ਹੁ-ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ 2016 ਦੀ ਪਤਝੜ ਤਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਿੱ  ਸ਼ਾਨਦਾਰ  ੀਜ਼ਾਂ ਿਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਜ਼ਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ! 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਿੱ  ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸ਼ਚਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਿਚਿਧ ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਚਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਚਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪਰਦਰਚਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਚਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਚਿਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਚਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਚਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਚਿੱ ੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁਿੰ   ਚਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਚਿੱ  ਖਚੋਲਹਆ ਚਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਸਚਿਕ ਹਸੋਚਪਟਲ, ਚਿਚਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਚਸਸਟਿ ਦਾ ਚਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਕਚਿਉਚਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚਿੱ ੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 ਿੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਚਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਚਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca  
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