
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

  

COVID-19 દરમિયાન મિકાસન ેઆગળ િધારિા સીટીએ નિા ડિમિટલ ટલૂ્સ રિૂ કયાા  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેડરયો (એમિલ 24, 2020) – સીટી ઓફ બ્રમે્પટને રહેિાસીઓ અને કિાચારીઓન ું આરોગ્ય અને સ રક્ષાન ું સુંરક્ષણ કરિાની 

સાથે સાથે, COVID-19 િહાિારી દરમિયાન મિકાસ યોિનાઓને આગળ િધિા દેિા પોતાના પ્લાનનુંગ એન્િ િિેલપિેન્ટ ડિપાટાિેન્ટિાું 

(આયોિન અને મિકાસ મિભાગિાું) નિીન િડિયાઓ અન ેનિા ટલૂ્સ રિૂ કયાા છે. 

િેિલપસા હિે સબડિમિઝનના (પેટા-મિભાગના) પ્લાન્સ, ડરઝોનનુંગ અન ેસાઇટ પ્લાન્સ સમહત, મિકાસને લગતી તિાિ અરજીઓ 

ઇલેક્ટ્રોમનકલી સીટીની િબેસાઇટ પર રિૂ કરી શક ેછે. આ ટૂલ િાચા 20 િાું સ્થાપિાિાું આવય ું ત્યારથી, સીટીને 25 નિી મિકાસ અરજીઓ 

િળી છે. સ્ટેકહોલ્િસા (ભાગીદારો) સાથ ેિીડિયો ટેલીકોન્ફરનન્સુંગ સોફ્ટિેરનો ઉપયોગ કરીન ેડરિોટલી (દૂરસ્થ) કાિ કરતી િખત ેકિાચારીઓ 

તિાિ અરજીઓની િડિયા કરી શક્ટ્યા છે. 

અત્યાર ેએમિલ 20 િાું, રહણેાક ઇિારતની પરિાનગીઓ િાટનેી અરજીઓ ઇલેક્ટ્રોમનકલી પણ રિૂ કરી શકાય છે. મબનલ્િુંગ ડિમિઝનના 

કિાચારીઓ કબજાિાળી ઇિારતના મનરીક્ષણો (બીજા એકિો સમહત) િર્ચય ાઅલી (િાસ્તિિાું) કરી રહ્યા છે. બહ  મિશાળ ઇન્િસ્રીયલ, કોિર્શાયલ 

એન્િ ઇમન્સ્ટટ્ય શનલ (ICI - ઔદ્યોમગક, િામણજ્યક અન ેસુંસ્થાકીય) અરજીની રિૂઆતો િાત્ર એપોઇન્ટિેન્ટથી ચાલ  રહેશે. 

કિાચારીઓએ COVID-19 િહાિારી દરમિયાન ઘણી મિકાસ યોિનાઓ િાટ ેઅન ેનીચે િણાિેલ સમહતની નોંધપાત્ર યોિનાઓ પર કાિ 

ચાલ  રાખિાની િુંિૂરી આપી છે: 

• લગભગ 22,000 ચોરસ િીટર િેટલી રોિગાર િાટનેી િગ્યા અને 800 રહેણાક એકિોને િુંિૂરીઓ. 

• સીટીના ચીફ મબનલ્િુંગ અમધકારીએ િપૅલ લૉિ ફામ્સાન ેમબનલ્િુંગ પરિીટ આપી, આ િોિેક્ટ્ટથી 250 નિી નોકરીઓ ઊભી થશ.ે 

• ધી શોપસા િલ્િા ડરિેિલપિેન્ટ (RioCan), િેણ ે5,000 થી િધાર ેરહેણાક એકિો િિે, સાઇટન ેનિા શહેરી મિમિત-ઉપયોગામધન 

સિ દાયિાું પડરિર્તાત કરિાની દરખાસ્ત િૂકી છે. 

આ િર્ાના િાચા અન ેએમિલ િમહનાઓને િર્ા 2019 નાું એ િ સિયગાળા સાથ ેસરખાિતા સીટીએ 34 ટકા િધારે પરિાનગીઓ આપી. 

આપેલી નોંધપાત્ર પરિાનગીઓિાું સાિેલ છે:  

• િૅપલ લૉિ ફામ્સા – બાુંધકાિ િૂલ્ય $2.5 મિમલયન 

• શૅલ, 6475 િૅડફલ્િ રોિ – બાુંધકાિ િૂલ્ય $2.95 મિમલયન 

• 17 નાઇટ્સમબ્રિ રોિ – બાુંધકાિ િલૂ્ય $1.2 મિમલયન 

• 1 નાઇટ્સમબ્રિ રોિ – બાુંધકાિ િૂલ્ય $500,000 

COVID-19 સાિ ેિમતડિયા કરિાિાું સિ દાયન ેસહાયરૂપ થિા સીટી દ્િારા કરિાિાું આિતા િયત્નો પર િધ  િામહતી િેળિિા િેબસાઇટ 

િ ઓ, www.brampton.ca/COVID19 અથિા Twitter, Facebook અન ેInstagram પર @CityBrampton ન ેઅન સરો. 
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અિતરણો (ક્ટ્િૉટ્સ): 

“એક સ શાસન શહેર (િૅલ-રન સીટી) તરીકે, અિે આપણાું સિ દાયન ું આરોગ્ય અન ેસ રક્ષાન ું સુંરક્ષણ કરિાની સાથ ેસાથ ેબ્રેમ્પટનિાું ધુંધાને 

આગળ િધારિા કડટબદ્ધ છીએ. આ નિીન િડિયાઓ અન ેસાધનો અિન ેઆપણાું શહેરિાું બાુંધકાિ આગળ િધારિાન ું અન ેનિી નોકરીઓ 

ઊભી કરિાન ું ચાલ  રાખિા, અન ેCOVID-19 િહાિારી દરમિયાન શારીડરક અુંતર જાળિિાન ું - એિ બુંને કરિા દેશ.ે” 

- પૅડરક બ્રાઉન (Patrick Brown), િેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“શહેરની સગિિો બુંધ છે ત્યાર,ે કાઉમન્સલ અને કિાચારીઓ ધુંધાઓને આગળ ધપાિિા િૈકમલ્પક રીતોથી સર્િાસીસ આપિા સતત િયત્નશીલ 

છે. આયોિન મિભાગિાું ઉપયોગિાું લેિાતી નિી ટકેનોલોજી બ્રેમ્પટનના ધુંધાઓને અસરકારક રીતે સિેા આપશ,ે સ્થામનક અથાતુંત્રને સહાયરૂપ 

બનશે અન ેકિાચારીગણ અન ેરહિેાસીઓન ેસ રમક્ષત રાખશ.ે” 

- િાર્ટાન િેિરૈોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉમન્સલર, િોર્ડસા 3 અન ે4; િિ ખ, આયોિન અન ેમિકાસ સમિમત 

“આરોગ્ય અન ેસ રક્ષા પર ધ્યાન આપીને, અિે આ પિકારભયાા સિય દરમિયાન આપણાું શહેરની િૃમદ્ધ પર ધ્યાન કેમન્િત કરિા કડટબદ્ધ છીએ. 

સેિાઓ પૂરી પાિિાની નિી રીતો શોધીન,ે સીટી ઓફ બ્રમે્પટન િિેલપસા િાટ ેચડિયાતી પસુંદગી બની રહેિાન ું ચાલ  રહેશ.ે” 

- પૅટ ફોર્ટાની (Pat Fortini), રીજીયનલ કાઉમન્સલર, િોર્ડસા 7 અને 8; ઉપ-િિ ખ, આયોિન અન ેમિકાસ સમિમત 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના કિાચારીઓ આ પિકારભયાા સિય દરમિયાન નિી અન ેસ રમક્ષત રીતોથી કાયાિિો અન ેસિેાઓ આપિા અિારા 

સિપાણિાું એકિત ધરાિે છે. આયોિન મિભાગિાું રિૂ થયલેી િડિયાઓ અને સાધનો આ કટોકટી દરમિયાન કિાચારીઓ અન ેજાહેર િનતાન ું 

આરોગ્ય અને સ ખાકારીન ું સુંરક્ષણ કરિાની સાથે સાથે િિેલપિેન્ટ કમ્ય મનટીને સિેા આપિાન ું અિને ચાલ  રાખિા દેશે.” 

- િેમિિ બાડરક (David Barrick), ચીફ એિમિમનસ્રેડટિ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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મમરિયા સપંર્ક : 

મોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટિ, મમરિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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