


ਓਸਬੋਰਨ ਵਿਲੇਜ ਵਿਚੱ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਾਗਤ ਹ! ਇਹ 
ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪੜੋਸੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਆਲੇ 
ਦਆੁਲੇ ਦੇਖੋ ਅਤ ੇਤੁਸੀ ਂਰਗੰੀਨ ਲੋਕ, ਵਪਆਰੇ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਿਰਾਂ ਅਤ ੇਸਾਫ਼-ਸਥੁਰੇ ਬਟੁੀਕ ਿੇਖੋਗੇ। ਇਸ 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 
ਿੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧੱ ਪਰੁਾਣੀਆਂ 
ਹਨ। ਦਸੂਰੀਆਂ  ਵਬਲਕੁਲ ਨਿੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕੱ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈ਼ਲੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ: ਕਲਾਸੀਕਲ, ਗੋਵਥਕ, 
ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਨੀ, ਰੋਮੇਨੇਸਕ, ਆਧਵੁਨਕ — ਅਤ ੇਹੋਰ 
ਬਹਤੁ ਕੁਝ! ਸਥਾਨਕ ਕਫੇੈ ਅਤ ੇਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਤਲੇ 
ਭਰਿਾਓ, ਵਫਰ ਓਸਬੋਰਨ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ 
ਅਜਵੂਬਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇ
ਮਨੋਰਜੰਕ ਤਥੱਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ ੋਵਕ ਵਕਿੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਿਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਦਓ!

ਓਸਬੋਰਨ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਿਟੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੈਰੀ ਰੋਲਿਨਜ਼ ਅਤੇ ਓਕਸਾਨਾ ਉਲੀਸਕੋ, ਈਥੋਸ ਰੀਅਲਟੀ ਦੇ 
ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਿਵਨੀਪੈਗ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2021 ਿਵਚ ਤਵਆਰ ਕੀਤਾ ਗਵਆ

ਕਲਾਕਾਰ:
ਕਾਜ ਹਸੈਲਰੀਅਸ

ਵਡਜਾਇਨ:
ਬਰਡੋਕਸ

ਵਿਹੜਾ, 100 ਓਸਬੋਰਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, 1910

ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੱ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਾਨਦਾਰ ਬਣਤਰ ਨੇ 
ਦਕੁਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਿਵਲੇਜ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪੱਟੀ ਿਵਚੱ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ 
ਹ।ੈ ਅਸਲ ਿਵਚੱ, ਿਵਹੜ ੇਿਵਚੱ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਸਨ। ਹਣੁ, ਇਥੇੱ 
ਸਾਰਾ ਕਾਰਬੋਾਰ ਹ।ੈ ਕਨੇੋ ‘ਤ ੇਖੜ ੇਹਵੋ ੋਅਤ ੇਫੇਡ ਹਈੋ ਕਧੰ ਨੰੂ ਦਖੋੇ। 
ਵਾਈਨ ਵਚੇਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰਗੰ ਿਕਹੜਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ?

ਜੇ.ਸੀ. ਫਾਲਜ ਹਾਊਸ, 36 ਰੋਜਵਲਨ ਰੋਡ, 1907

ਇਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਨ ਦੀ ਸੈਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਵਖੇੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱ ਅਮੀਰ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਇਕੱ ਘਰ ਦ ੇਰਪੂ 
ਿਵਚੱ ਸਰੁ ੂਹਇੋਆ, ਿਫਰ ਮਹਾਨ ਦਬਾਅ ਦ ੇਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿੁਤਆਂ ਲਈ 
ਇਕੱ ਬੋਰਿਡਗੰ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ 
ਨਰਿਸੰਗ ਹਮੋ ਸੀ।  ਹਣੁ, ਇਹ ਇਕੱ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ! ਤੁਸੀ ਂਸਾਹਮਣ ੇ
ਪ੍ਰਵਸੇ ਦਆੁਰ ਦ ੇਉਪੱਰ ਿਕਨੇੰ ਲਾਈਟ ਿਫਕਸਚਰ ਵਖੇਦ ੇਹੋ?

ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, 161 ਓਸਬੋਰਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, 1914

ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੈਸ ਸਟੇਸਨ ਥੀਏਟਰ ਅਸਲ ਿਵਚੱ ਇਕੱ ਗੈਸ ਸਟੇਸਨ ਹੁਦੰਾ ਸੀ! ਪਿਹਲਾ,ਂ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਕੱ ਗੈਸ ਪੰਪ 
ਸੀ ਜੋ ਇਪੰੀਰੀਅਲ ਤਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। 1966 ਿਵਚ, ਇਹ ਇਕ ਈਸੋ ਸਟੇਸਨ ਬਣ ਿਗਆ। 1983 ਿਵਚ, ਇਹ ਇਕ ਥੀਏਟਰ ਿਵਚ 
ਬਦਲ ਿਗਆ! ਕਧੰ ਵਲੱ ਦਖੋੇ ਅਤ ੇਈਸੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਖੋੇ।

ਬਲੈਕ ਸਟੋਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 100 ਰੋਜਵਲਨ ਰੋਡ, 1927

ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ 18 
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਿਲਹਿਆ, ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਨੀਪੈਗ 
ਿਟ੍ਰਬਯਨੂ ਦਆੁਰਾ “ਪ੍ਰਚਿਲਤ” ਘੋਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਅੱਜ, ਤੁਸੀ ਂਬਲੈਕ ਸਟੋਨ ਦੀ ਦਰੁਲੱਭ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੈਲੀ 
ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜੋ ਟਯਡੂਰ ਅਤ ੇਸਪੈਿਨਸ ਤਤੱਾਂ ਨੰੂ 
ਜੋੜਦੀ ਹ।ੈ

ਅਗਸਟੀਨ ਚਰਚ, 444 ਵਰਿਰ ਐਿੀਵਨ, 1904

ਅਗਸਟੀਨ ਘੜੀ ਦਾ ਬਰੁਜ ਿਵਲੇਜ ਤੋਂ ਉਚੱਾ ਹ।ੈ ਉਪਰ ਿੱਲ, 
ਉਪੱਰ ਿੱਲ ਿੇਖੋ। ਇਹ ਕਈੋ ਸਲੀਬ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਸੋਚਦ ੇਹ ੋ
ਇਹ ਵਕਦੱਾਂ ਦਾ ਵਦਸਦਾ ਹੈ? ਹਣੁ ਦਿਰਾਿਵ਼ਆਂ ਅਤ ੇਵਖੜਕੀਆਂ 
‘ਤ ੇਮੌਜਦੂ ਸਾਰ ੇਨੁਮਾਇਆਂ ਿਾਲੇ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹ ੈ– ਗੋਵਥਕ ਰੀਿਾਈਿਲ ਵਿੜਾਈਨ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਿਵਸੇਸਤਾ।

ਰੋਸਵਲਨ ਕਰੋਟ, 40 ਓਸਬੋਰਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, 1909

ਇਹ ਇਿਤਹਾਸਕ ਰਾਣੀ ਐਨੀ ਸੈਲੀ ਦਾ ਿਕਲਹਿਾ, 36 ਸਈੂਟਾਂ ਨਾਲ 
ਪਰੂਾ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ $ 212,500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹ।ੈ  ਪਰ ਇਹ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱ ਬਹਤੁ ਵਡੱੀ ਕੀਮਤ ਸੀ — ਮਿਹਗੇੰ ਫਾਇਰਪਰੂਿਫਗੰ 
ਪਰਿਮਟਸ ਦਆੁਰਾ ਭਾਰੀ ਬਣਾਈਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਰਤ 
ਆਮ ਿਤਨੰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹ ੋਸਕ।ੇ ਬਰੁਜ ਵਲੱ ਦਖੋੇ! ਉਹ 
ਿਕਹੜਾ ਰਗੰ ਹੈ?

ਲੈਸਲੀ ਆਇਰਨਸਾਈਡ ਹਾਊਸ, 94 ਰੋਸਵਲਨ ਰੋਡ, 1895

ਇਹ ਘਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਕੱ ਡੂਪਲੇਕਸ  ਿਵਚੱ ਵਿੰਡਆ ਿਗਆ। ਅੱਜਕਲੱਹਿ ਇਹ ਇਕੱ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹ ੈਪਰ ਇਹ ਆਪਣ ੇਅਸਲ 
ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਅਤ ੇਦਾਗਦਾਰ ਗਲਾਸ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱ ਝੌਂਪੜੀ-ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੱਦੀ ਹ।ੈ ਘਰ ਦ ੇਿਸਖਰ ‘ਤ ੇਸਰਕੂਲਰ 
ਪੈਟਰਨ ਨੰੂ ਵਖੋੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਵੀਨ ਐਨੀ ਪਨੁਰ-ਸਰੁਜੀਤੀ ਸੈਲੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਸਤ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਸਾਈਗਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 51 ਰੋਜਵਲਨ ਰੋਡ, 1952

ਸਾਈਗੋਨ ਸਿਹਰ ਦ ੇਕਲਾਿਸਕ ਿਤਨੰ-ਮੰਜ਼ਲੀ 
ਵਾਕਅਪ ‘ਤ ੇਇਕ ਆਧਿੁਨਕ, ਆਕਰਸਕ ਮੋੜ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਇਕੱ ਬਹਤੁ ਿਜਆਦਾ ਗਆੁਂਢੀਆਂ ਦਆੁਰਾ 
ਿਘਿਰਆ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ 
ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਗੇੋ — ਜਾਂ ਇਕ 
ਉਚੱੀ ਿਵਚੱ?

ਓਸਬੋਰਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰੂਬੀ

ਵਰਿਰ ਮੈਨੋਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 424 ਵਰਿਰ ਏਿ, 1912

ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅਸਲ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਿਜਸਦ ੇਿਤਨੰ 
ਵਡੱ ੇਬਰੁਜ ਸਨ ਜੋ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹ।ੈ 1972 ਤੋਂ, ਇਹ ਇਕੱ 
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਜੇੂ ਪਾਸੇ ਇਟੱਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਕੀ ਵਖੱਰਾ ਹੈ?

ਲੋਕਰਨੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 1 ਰੋਸਵਲਨ ਰੋਡ, 1929

ਗਲੀ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵਚ ਅਤ ੇਫਰੋਟ ਿਵਲੀਅਮ ਟਪੇੈਸਟਰੀ ਿਬ੍ਰਕ ਿਵਚੱ ਫਸੀ ਹਈੋ, ਲੋਕਰਨੋ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਨਦਾਰ ਸੀ ਿਜੰਨੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਹ ੋ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 1954 ਿਵਚ ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਦ ੇਘੋਿੜਆਂ ਲਈ ਇਕੱ ਕਠੇੋ ਨੰੂ ਇਕੱ ਪਾਰਿਕਗੰ ਗੈਰਜੇ ਿਵਚੱ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਸੀ. ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਨਸਾਨੀ!

ਓਜ ਕੋਂਡੋਸ, 90 ਬੋਲੇ   ਸਟ੍ਰੀਟ, 2014

ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਆਪਣ ੇਪਰੁਾਣ ੇਗਆੁਂਢੀ 
ਲਈ ਜਗਹਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲ ਸਕਲ ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ 
ਹ.ੈ ਸਾਰ ੇਵਖੱ-ਵਖੱ ਬਾਲਕਨੋੀ ਅਤ ੇਡੇਕ ਦਖੋੇ! ਤੁਸੀ ਂਿਕਹੜਾ 
ਬਣਨਾ ਚਾਹਗੇੋ?

1, 7 ਅਤ ੇ11 ਏਿਰਗ੍ਰੀਨ ਪਲੇਸ, 1970 ਅਤ ੇ80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ

ਮੜੁ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, 1 ਏਵਰਗ੍ਰੀਨ ਿਤਨੰ ਟਾਵਰਾਂ ਿਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧਿੁਨਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦਦੰਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਤਨੰੋਂ  ਹੀ ਮੈਨੀਟਬੋਾ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦ ੇਦਾ ਚਗੰਾ ਿਦ੍ਰਸ ਵਖੇਣ ਲਈ ਏੰਗਲੇਡ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਦੱਸ 
ਸਕਦ ੇਹ ੋਿਕ ਿਕਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੱਾ ਹੈ?

ਨੈਨਟਨ ਗੇਟਸ ਅਤ ੇਸਟੇਬਲ, ਪਾਰ ਮੌਸ ਐਡਂ ਕੈਂਟਰ 
ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਰ।ੇ

ਇਹ ਸਾਨਦਾਰ ਪਰੁਾਣਾ ਗੇਟ ਿਕਲੱਮਰੀ ਦ ੇਸਾਰ ੇਬਚੇ ਹਏੋ 
ਿਹਸੇ ਹਨ, ਇਕ ਿਵਸਾਲ ਿਵਰਾਸਤ ਜੋ ਿਕ 20ਵੀ ਂਸਦੀ ਦ ੇ
ਅੰਤ ਿਵਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਇਕੂਨ, ਘੋੜ ੇਅਤ ੇ
ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ।

ਫਰਸਟ ਚਰਚ ਔਫ ਕ੍ਾਈਸਟ ਸਾਇਵੰਟਸਟ, 511 ਵਰਿਰ ਏਿ, 1910

ਲੋਕ ਇਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਹਣੁ ਉਹ ਇਥੇੱ ਰਿਹਦੰ ੇਹਨ! ਇਸ ਚਰਚ ਨੰੂ, ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਆਰਮਸ ਨਾਲ ਯਨੂਾਨ ਦ ੇਕਰਾਸ ਦ ੇਰਪੂ ਿਵਚੱ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, 2013 ਿਵਚੱ ਕਡੰੋ-ਸਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਲਕਨੋੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ,ੋ ਿਫਰ ਸਾਹਮਣ ੇਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰ।ੋ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਿਕਹੜ ੇਸਾਲ ਅਤ ੇਮਹੀਨਾ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?

ਫਾਉਟੇਂਨ ਹਾਊਸ, 300 ਰੋਜਵਲਨ ਰੋਡ, 1964

ਇਸ ਫੈਨਸੀ, ਆਉਟ-ਔਫ-ਦਾ-ਵਅੇ-ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਦੀ 
ਲਾਬੀ ਿਵਚ ਇਕ ਝਰਨਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦ ੇਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਇਸ ਦ ੇਿਪਛਲੀ ਛੱਤ ਲਈ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ 
ਿਵਚ ਅਿਸਨਬੀਨ ਨਦੀ ਦ ੇਿਦ੍ਰਸ ਨਾਲ ਇਕੱ ਸਵੀਿਮੰਗ ਪਲੂ ਹ।ੈ

ਰੋਸਵਲਨ ਵਕ੍ਸੈਂਟ

ਹਰੈਾਨੀ! ਓਸਬੋਰਨ ਿਵਲੇਜ ਿਵਚੱ ਸਾਂਤ ਉਪਨਗਰ ਦਾ ਇਕੱ ਟਚ 
ਹ।ੈ ਰਸੋਿਲਨ ਕ੍ਸੇੇਂਟ ‘ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੰੂ 
ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ।ੋ ਆਪਣ ੇਸੈਰ ‘ਤ,ੇ ਿਪਆਰ ੇਅੱਧ ਸਦੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਿਸਫਤ 
ਕਰ।ੋ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ਨੰੂ ਘਰ ਬਲੁਾਉਣਾ ਚਾਹਗੇੋ?

55 ਨਸਾਉ, 1970

ਤੀਹ ਮੰਿਜ਼ਲਾਂ ਉਚੱੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਸਿਹਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੱੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 
ਿਬਲਿਡਗੰ ਹੁਦੰੀ ਸੀ। ਿਵਨੀਪੈਗ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ “ਪਾਸ ਐਡਰਸੈ” 
ਵੀ ਿਕਹਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਖੋਿਲਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਤਲਾਅ, ਸੌਨਾ 
ਅਤ ੇਦਕੁਾਨਾਂ ਸਨ। ਸਾਹਮਣ ੇਪ੍ਰਵਸੇ ਦਆੁਰ ਦਾ ਹਕੱ ਚਲੋੱ। ਦਰਵਾਜੇ਼ ਦ ੇ
ਹੈਂਡਲ ਤ ੇਿਕਹੜ ੇਨੰਬਰ ਹਨ?

ਹੋਲੀ ਰੋਜਰੀ ਰੋਮਨ ਕਥੋੈਵਲਕ ਚਰਚ, 510 ਵਰਿਰ ਏਿ, 1967

ਇਸ ਦ ੇਿਨਰਿਵਘਨ ਆਧਿੁਨਕ ਸੈਲੀ, 40 ਫੁਟੱ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਾਲੀ 
ਬਰੁਜ ਅਤ ੇਿਟੰਡਲ ਪੱਥਰ ਦ ੇਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ।ੋ ਹਣੁ ਚਰਚ ਦ ੇ
ਿਪਆਜ਼ਾ ਤ ੇਜਾਓ। (ਉਹ ਵਰਗ ਲਈ ਇਤਾਲਵੀ ਹੈ!) ਘੋੜ ੇ‘ਤ ੇ
ਸਵਾਰ ਇਕ ਨਾਇਟ ਦੀ ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਉਹ ਿਕਸ ਲਈ 
ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਮੌਸ ਐਡਂ ਕੈਂਟਰ ਹਾਊਸ, 218 ਰੋਸਲੀਨ ਰੋਡ, 1901

ਓਸਬੋਰਨ ਿਵਲੇਜ ਿਵਚ ਖੜ੍ੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਹਵਲੇੀ ਿਵਚੋਂ ਇਕ, ਇਸ ਘਰ ਿਵਚੱ ਕੁਝ ਵਡੱ ੇਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਇਕੱ ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ 
ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਕੱ ਰਾਸਟਰੀ ਟਰਕੈ ਅਤ ੇਫੀਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਅਤ ੇਇਕੱ ਬੈਲੇਰੀਨਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹ।ੈ ਿਵਨੀਪੈਗ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਇਕ 
ਿਬੰਦ ੂ‘ਤ ੇਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਮਰੂਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣ ੇਵਾਲੀ ਕਧੰ ਤ ੇਿਵਸਾਲ ਟਰਾਫੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀ ਂਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ?

ਓਸਬੋਰਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਪੱਛਮ ਿਲੱ

ਸੈਂਟ ਲੂਕ ਦੀ ਐਗਂਲੀਕਨ ਚਰਚ,  

130 ਨੈਸੌ ਸਟ੍ਰੀਟ, 1905

ਇਹ ਗੋਿਥਕ ਰੀਵਾਈਵਲ ਚਰਚ, ਖੇਤਰ ਦ ੇਹਰੋਨਾਂ ਵਾਂਗ, 
ਇਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹ।ੈ ਰਗੰੀਨ ਿਗਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ 
ਕਰ।ੋ  ਿਕਹੜਾ ਰਗੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ? ਹਣੁ, ਘੜੀ ਨੰੂ ਵਖੋੇ। 
ਉਹ ਰਮੋਨ ਅੰਕ ਹਨ! ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹਨ?

ਿਾਰਡਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 544 ਿਾਰਡਲਾ ਏਿ, 1906

ਓਸਬੋਰਨ ਿਵਲੇਜ ਦੀਆਂ ਬਹਤੁੀਆਂ ਪਰੁਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦ ੇਉਲਟ, 
ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬਤੂ ਬਣਤਰ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਬਦਿਲਆ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਅਜੇ ਵੀ ਛੇ ਯਿੂਨਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕੱ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਹ,ੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਰੀ 
ਸਕੂਲ ਸੈਲੀ ਿਵਚੱ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਪਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਵਖੱਰੀ 
ਹ:ੈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ! ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹ ੋਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਸੀ?

ਗਲੇਡਸਟੋਨ ਸਕੂਲ, 500 ਗੇਰਟਰਡੂ ਏਿ, 1962

ਤੁਸੀ ਂਰਗੰੀਨ ਮੋਜੇ਼ਕ ਕਧੰ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹੋ? ਉਹ ਗਲੇਡਸਟੋਨ ਦ ੇਸਟਾਈਿਲਸ ਆਧਿੁਨਕ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਇਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹਨ। 
ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਰੁਆੂਤ ਅਸਲ ਿਵਚੱ ਇਕੱ ਦ ੋਕਮਰ ੇਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਘਰ ਵਜੋਂ ਹਈੋ, ਇਥੋਂ ਦਰੂ ਨਹੀ।ਂ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹ ੋਿਕ ਉਹ 
ਿਕਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ? ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਅਗਲੇ ਿਹਸੇੱ ਤ ੇਇਕ ਿਨਸਾਨੀ ਹੈ!

ਬੇਕਡ ਐਕਸਪੇਪਟੇਸ਼ਨਸ, 161 ਓਸਬੋਰਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, 1954

ਪਹਲੇ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਸਪੁਰ ਗ੍ਰੋਵੀ ਮੰਿਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਿਵਗੰ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਧੰਾਂ ਖਾਲੀ 
ਥਾਂ ਅਤ ੇਭਿਵਖੱ ਵਖੇਣ ਲਈ ਸਨ। ਅਸਲ ਿਵਚ, ਇਹ ਇਕ 
ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੀ। 80 ਦ ੇਅਰਭੰ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਰੇ ਰਾਤ ਿਮਠਆਈ 
ਵਾਲੀ ਜਗਹਿਾ ਰਹੀ।

ਵਕ੍ਸੈਂਟ ਫੋਰਟ ਰਜੂ ਯਨੂਾਈਵਟਡ ਚਰਚ, 525 ਿਾਰਡਲਾ ਏਿ, 1910

ਇਸਦ ੇਗਆੁਢੀ  ਸੈਂਟ ਲੁਕ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਚਰਚ ਗੋਿਥਕ ਰੀਵਾਈਵਲ ਬਾਰ ੇਹ।ੈ ਟਾਵਰਾਂ ਵਲੱ ਦਖੋੇ। ਿਕਹੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ? ਹਣੁ, ਚਰਚ ਦਾ ਅਸਲ 
ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਸੇ ਦਆੁਰ ਦ ੇਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦ ੇਤਖ਼ਤੀ ਵਲੱ ਵਖੋੇ।ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਵਟ੍ਰਵਨਟੀ ਬੈਪਵਟਸਟ ਚਰਚ, 549 ਗਰਟਰਡੂ ਏਿ, 1909

ਇਹ ਿਵਸਾਲ ਪਜੂਾ ਅਸਥਾਨ ਕੁਝ ਵਖੱਰੀਆਂ ਸੈਲੀਆਂ 
ਨੰੂ ਿਮਲਾਉਦਂਾ ਹ-ੈ ਰਮੇੋਨੇਸਕ ਿਰਵਾਈਵਲ, ਗੋਿਥਕ 
ਅਤ ੇਟਯਡੂਰ। ਿਟ੍ਰਿਨਟੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਲੱਖਣ 
ਿਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲੁਾਬ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਿਗਣ ੋਿਕ ਉਨਹਿਾਂ ਕਲੋ ਿਕਨੇੰ ਫੁੱਲ ਹਨ!

ਵਰਿਰ ਓਸਬੋਰਨ ਕਵਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ,  
101 ਪੇਮਬੀਨਾ ਹਾਈਿ,ੇ 1988

1960 ਦ ੇਦਹਾਕ ੇਿਵਚ ਇਸ ਜਗਹਿਾ ਨੰੂ ਮੈਟਰ ੋਪਾਰਕ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 
ਿਜਸ ਿਵਚ ਡੁਬੇੱ “ ਿਰਛੱ ਦ ੇਟੋਏ” ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਠੰਡਾ ਹੈਂਗਆਉਟ ਸਪਾਟ 
ਹਣੋਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਆੁਰਾ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਿਸਰਫ ਪਾਰਕ ਦਾ ਬੇਰਿਹਮੀਵਾਦੀ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ੇਰਹ।ੇ 

ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਾਂਟਰੀਅਲ, 464 ਸਟ੍ਰੈਡਬਰਕੂ ਏਿ, 1905

ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਲਈ, ਬੀਐਮਓ ਇਸ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੀਵਾਈਵਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਸੀ, ਮੇਨੋਮਾਈਨ ਿਬ੍ਰਕ ੱਅਤ ੇ 
ਿਟੰਡਲ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣੀ। 1999 ਿਵਚੱ, ਇਹ ਇਕੱ ਕੁਕੱਵਅੇਰ ਸਟਰੋ ਬਣ ਿਗਆ। ਨਵੀ ਂਿਨਸਾਨੀ ਵਖੋੇ. ਤੁਸੀ ਂਰਸੋਈ  

ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਉਪਕਰਣ ਵਖੇਦ ੇਹੋ?


