
 

 
 

 

 

ਸਜੁਨੈ ਫਨੇਲ ਸਪਰੋਟਸਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹ ੱਸ ੇਤੇ ਉਸਾਰੀ  ੋ ਰ ੀ   ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਜੁਲਾਈ, 2022) – ਸੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ (Susan Fennell Sportsplex) ਦੇ ਇੱਕ ਹ ੱਸੇ ਨ ੂੰ , ਪੁਰਾਣੇ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਨੁਰ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਬ੍ਹਲਕ ਲਈ ਬ੍ੂੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਹਵਖ ੇਉਸਾਰੀ, ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਨ ੂੰ  
ਹਬ੍ ਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹ ੱਸਾ  ੈ।  

ਉਸਾਰੀ, ਪ ਰਵ ਕਰਾਫਟ ਰ ਮ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਪਹ ਲੀ ਮੂੰਜ਼ਲ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹ ੱਸੇ ਤੇ  ੋਵੇਗੀ। 

ਨਵੀਂ ਥਾਂ, ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਧੁਹਨਕ ਹਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜ ੋਸਹ ਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨਗੇ, ਹਜਵੇਂ ਇਲੈਕਟਰੋਹਨਕ ਸਪੋਰਟਸ (ਈ-ਸਪੋਰਟਸ), ਹਰਕਾਰਹਿੂੰਗ ਹਮਊਹਜਕ, ਵੋਕਲਸ, ਹਮਊਹਜਕ ਕੂੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਿੀ.ਜ.ੇ (DJ) ਮੌਹਕਆਂ ਸਮੇਤ, ਬ੍ ੁਤ 

ਸਾਰ ੇਪਰੋਗਰਾਹਮੂੰਗ ਮੌਹਕਆਂ ਲਈ ਪਲੁ-ਿਾਊਨ ਸਕਰੀਨ।  

ਉਸਾਰੀ ਪ ਰੀ  ਣੋ ਤੇ, ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਯ ਥ  ਬ੍ (Sportsplex Community Youth Hub), 2023 ਹਵੱਚ ਖਹੱ ਲੇਗਾ, ਜ ੋ14 ਅਤੇ 29 

ਸਾਲ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਯ ਥ ਲਈ, ਹਸਰਜਣਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਹ ਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਨ-ਸਟੌਪ-ਸ਼ੌਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਯ ਥ  ਬ੍ ਦਾ ਪੁਨਰ ਹਨਰਮਾਣ ਪ ਰਾ  ਣੋ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ, ਊਰਜਾ ਬੱ੍ਚਤ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪਹ ਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰ   ੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਹਵੱਚ 

ਹਬ੍ਲਹਿੂੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬ੍ਨ ਸੋਧ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ,  ੋਰ ਉਸਾਰੀ ਪਰੋਜਕੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਈ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਹਸਟੀ ਦੀਆਂ 

ਗਰੀਨ ਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਹਨਕਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ  ਨ।  

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰ ੋਕਾਰਬ੍ਨ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਨ ਫੇਨਲ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ,  ਰ ਸਾਲ 

ਲਗਭਗ 1,100 ਟਨ ਕਾਰਬ੍ਨ ਿਾਈਆਕਸਾਈਿ ਛੱਿਦਾ  ੈ, ਜ ੋ238 ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ  ੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. (GHG) ਹਨਕਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ  ੈ। 
ਫੈਹਸਹਲਟੀ ਹਵੱਚ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੱਿੇ ਸਰਹਵਹਸੂੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਹਵਤ ਉਪਯਹੋਗਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ  ਣੋ ਵਾਲੀ  ੈ। 

ਇਸ ਪਰੋਜਕੈਟ ਬ੍ਾਰ ੇ ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, Brampton.ca ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
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