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 (Big Pour( میں بگ پور )Ching Parkچنگ پارک )
 

( کی تعمیر اپنے skating trail( میں سکیٹنگ ٹریل )Chinguacousy Parkجوالئی کو چنگ کوزی پارک ) 22برامپٹن، اونٹاریو: جمعہ 

افراد  57' کے دوران (Big Pour( میں بگ پور )Ching Parkچنگ پارک )نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ رات گیارہ بجے سے شروع ہو کر '

ٹرکوں کے ساتھ تین ملین  58( اور کنکریٹ کے power trowels(، نو پاور ٹراویلز )pump trucksنےمسلسل کام کر کے تین پمپ ٹرکس )

کیونکہ اچھے موسم کی وجہ سے مزید گھنٹے لگنا تھے صرف نو گھنٹے میں مکمل ہو گیا  24( جس پر ’pour‘پاؤنڈ کنکریٹ ڈالی۔ یہ 'پور' )

 کارکن بال لیے گئے تھے۔

 

 ( کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں:big pourآئیے ہم آپ کو اس بگ پور )

 

 9 گھنٹے تک مسلسل کنکریٹ ڈالنا 

 60  پراجیکٹ انجینیئرز شامل ہیں 3ٹرک ڈرائیورز اور  12ورکرز،  45لوگوں کی شرکت؛ جن میں 

 ٹرک 58ے کنکریٹ ک 

 3 ( ملین پاؤنڈ کنکریٹ؛ بشمول سیکٹنگ ٹریلskating trailاور اس کے ارد گرد کا فٹ باتھ ) 

 65  میٹر والے ٹرک کے بعد  101میٹر والے دو پمپ ٹرکس )بہت پڑے پراجیکٹس جیسا کہ ڈیمز کے لیے استعمال ہونے والے

 ے بڑا ٹرک ہے(یہ کینیڈا میں کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہونے ٹرکوں میں سب س

  میٹر کا پمپ ٹرک 45ایک 

 9 ( پاور ٹراویلزpower trowels جن کو کنکریٹ ڈالنے کے دوران اس کو 'ہموار' رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ استعمال کیا گیا )

 تھا۔

 

 ۔یہاں پر کلک کریں( ویڈیو دیکھنے کے لیے time lapseاس موقعے کی ٹائم لیپس )

 

 تازہ ترین صورت حال:

 

رنک کو سفید پالسٹک کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور کنکریٹ کو ٹھنڈا رکھنے، اسے جمنے میں مدد دینے کے لیے اور 

یے اور اس میں دراڑیں پڑنے کی روک تھام کے لیے اسے مسلسل پانی لگایا جا رہا ہے۔ پالسٹک کے یہ ( کرنے کے لcureاسے کیور )

 ٹکڑے ایک ہفتے تک رہیں گے اور پھر اگلے اقدامات کے حوالے سے اس جگہ کی دوبارہ جانچ کی جائے گی۔

 

یں اور مختلف قسم کے استعمال والی یہ سہولت کمیونٹی کو یہ انوکھا پراجیکٹ برامپٹن میں اپنی طرز کا پہال پراجیکٹ ہے۔ مختلف موسموں م

ایک دوسرے کے قریب الئے گی ۔جس سے شہریوں کو دلچسپ اور صحت بخش سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ آؤٹ ڈور 

طریقہ ہے۔ بے ترتیب 'نہر' کی ( کینیڈا کی ثقافت کا ایک بڑا حصہ اور فعال اور صحتمند رہنے کا ایک شاندار Outdoor skatingسکیٹنگ )

( میں ایسے موڑ ہوں گے جو مختلف سطح کے سکیٹرز کی صالحیات کے مطابق ہوں گے۔لیکن trailشکل میں بنائی گئی اس سکیٹنگ ٹریل )

ر اپنے باقی سکیٹرز کے چلنے میں رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے۔ اس کے عالوہ ٹریل کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر سردیوں میں بیٹھنے او

 آپ کو گرم رکھنے کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔

 

موسم گرما میں یہ 'نہر' ایک بہت بڑے اتھلے پول کا روپ دھار لے گی جس میں پانی بھر کر اس میں بہت سی دلچسپ سرگرمیوں کا اہتمام 

ا جا سکتا ہے جہاں موسم گرما میں کھلی فضا ( میں تبدیل کیplazaکیا جا سکے گا۔ نہر میں سے پانی نکال کر اس کو ایک بہت بڑے پالزا )

 میں تقریبات، پرفارمنسز اور دیگر سماجی اجتماعات منعقد کیے جا سکیں گے۔

 

کے موسم خزاں تک مکمل ہو جائے گی۔ برامپٹن میں بہت زبردست کام ہو رہے ہیں،  2016توقع کی جا رہی کہ یہ کثیراالستعمال سہولت 

 حاالت سے با خبر رہیں!
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https://www.youtube.com/watch?v=zNWBey4bB5A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zNWBey4bB5A&feature=youtu.be


 

 

 

 

 
 

 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89شامل ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caہے۔ مزید معلومات کے لیے شمار ہوتا کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں  (William Osler Health System) ہیلتھ سسٹم

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 ہ برائے میڈیارابط
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

