
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் சமயத்தில் ெளர்ச்சியய முன்வனடுத்துச் 

வசல்ல உதவுெதற்காக நகர நிர்ொகம் புதிய டிஜிட்டல் கருெிகயள அறிமுகம் 

வசய்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 24, 2020) – ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் சமயத்தில் தன்னுயடய 

நகர திட்டமிடல் மற்றும் ெளர்ச்சிக்கான துயறயில், ெளர்ச்சிக்கான திட்டப்பணிகள் முன்கனறிச்வசல்ல 

உதவுெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது புதுயமயான புதிய வசய்முயறகள் மற்றும் கருெிகயள 

அறிமுகம் வசய்துள்ளது: அகத சமயத்தில் தனது குடியிருப்பு ொசிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் 

ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பியனயும் பாதுகாக்கிறது. 

நகர ெளர்ச்சிக்கான கட்டுமான வதாழில் முயனபெர்கள் இப்கபாது மின்னணுாீதியாககெ நகர் ெளர்ச்சி 

வதாடர்பான அயனத்து ெிண்ணப்பங்கயளயும்  நகாின் ெயலத்தளத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம்; இதில் உப 

பிாிவுக்கான ெயரபடங்கள், மண்டலம் மறு ெயரவு மற்றும் மயனயிட ெயரபடங்கள் ஆகியயெயும் 

அடங்கும். இந்த முயறயானது மார்ச் 20 ஆம் கததி வகாண்டுெரப்பட்டதிலிருந்து நகர நிர்ொகத்திற்கு 25 

புதிய ெிண்ணப்பங்கள் ெந்துள்ளன. இப்படி ெிண்ணப்பித்கதாருடன் வதாயலகபசி ெழி வீடிகயா மாநாடு 

உபகயாகித்து பணியாளர்கள், எட்ட இருந்தபடிகய அயனத்து ெிண்ணப்பங்கயளயும் 

வசயல்முயறப்படுத்த இயன்றது. 

ஏப்ரல் 20 ஆம் கததி ொக்கில், குடியிருப்பு கட்டிட அனுமதிகளுக்கான ெிண்ணப்பங்கயளயும் கூட 

மின்னணுாீதியாக சமர்ப்பிக்கலாம்.  மக்கள் குடியிருந்து ெரும் கட்டிடங்களுக்கான ஆய்வுகயளயும் 

(இரண்டாெது அலகுகள் உள்பட) கட்டிடப் பிாிவுப் பணியாளர்கள் நிகழ்நியலயில் வசய்து ெருகின்றனர். 

மிகப்வபரும் வதாழில், ெணிக மற்றும் கல்ெி/மருத்துெ நிறுெனங்களுக்கான   (ICI) ெிண்ணப்பங்கள் 

வதாடர்ந்து கநாில் வபறப்படும். 

பல்கெறு ெளர்ச்சிப்பணிகளுக்கு அலுெலர்கள் ஒப்புதல்கயள ெழங்கிெிட்டனர் மற்றும் ககாெிட் -19 

(COVID-19) வதாற்று பரெல் சமயத்திகலகய பின் ெரும் குறிப்பிடத்தக்க திட்டப்பணிகளில் வதாடர்ந்து 

கெயல வசய்து ெருகின்றனர். அெற்றில் அடங்குபயெ: 

• சுமார் 22,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளெில் பணியமர்வு துயறக்கான கட்டிட ஒப்புதல்கள் மற்றும் 800 

குடியிருப்பு வீடுகளுக்கான அனுமதிகள். 

• நகாின் தயலயம கட்டுமானத்துயற அதிகாாி அெர்கள், கமப்பிள் லாட்ஜ் ஃபார்ம்ஸ் 

நிறுெனத்திற்கு ஒரு கட்டிட அனுமதியய ெழங்கினார்; இது 250 கபருக்கான கெயல 

ொய்ப்புக்கயள உருொக்கியது. 

• ஷாப்பர்ஸ் கொர்ல்ட் ாீடிெலப்வமண்ட் (The Shoppers World redevelopment (RioCan)) 

நிறுெனமானது, தனது கட்டுமான தளத்யத 5000 க்கும் கமலான குடியிருப்பு அலகுகள் 

வகாண்டபடி புதியவதாரு கலப்பு-உபகயாக நகர்ப்புற சமுதாயத்யத உருொக்க மாற்றங்கள் வசய்ய 

முயனந்து ெருகிறது. 
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நகர  நிர்ொகமானது, 2019 ஆம் ஆண்டில் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் ெழங்கிய கட்டிட 

அனுமதிகயளக் காட்டிலும் இந்த ஆண்டில் அகத மாதங்களில் 34 சதவீதம் அதிக அனுமதிகயள 

ெழங்கியிருக்கிறது.   அனுமதி ெழங்கப்பட்ட  குறிப்பிடத்தக்க திட்டப்பணிகளில் சில:  

• கமப்பிள் லாட்ஜ் ஃபார்ம்ஸ் – கட்டுமான மதிப்பு $2.5 மில்லியன் 

• வஷல், 6475 கமஃபீல்ட் கராட்  – கட்டுமான மதிப்பு  $2.95 மில்லியன் 

• 17 யநட்ப்ாிட்ஜ் கராட் – கட்டுமான மதிப்பு  $1.2 மில்லியன் 

• 1 யநட்ப்ாிட்ஜ் கராட் – கட்டுமான மதிப்பு  $500,000 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெலுக்கு எதிராக சமுதாயத்தினருக்கு ஆதரெளிக்கின்ற நகர 

நிர்ொகத்தின் முயற்சிகள் பற்றிய கமலும் அதிக தகெல்களுக்கு ெருயக 

தரவும் www.brampton.ca/COVID19 அல்லது டுெிட்டர், ஃகபஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்ட்டாகிராம் 

ஆகியெற்யற @CityBrampton இல் பின்பற்றவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“நன்கு நிர்ெகிக்கப்பட்டு ெரும் ஒரு மாநகரமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ெணிகத்யத முன்வனடுத்துச் 

வசல்ல யெப்பதற்கு நாங்கள் கடயமப்பட்டிருக்கிகறாம்; அகத சமய்த்தில் நமது சமூகத்தினாின் 

ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்யபயும் கபாற்றிக்காக்கின்ற கடயமயயயும் வகாண்டிருக்கிகறாம். இந்தப் 

புதுயமயான வசய்முயறகள் மற்றும் அதற்கான கருெிகள்  – நகாின் கட்டுமானத்யத வதாடர்ந்து வசய்து 

புதிய கெயல ொய்ப்புக்கயள உருொக்குதல்  மற்றும் ககாெிட் 19 வதாற்று பரெல் காலத்தில் 

உடல்ாீதியான சமூக இயடவெளிெிடுதல்  - ஆகிய  இவ்ெிரண்யடயும் கமற்வகாள்ள நமக்கு உதவும்.” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நகாின் கட்டிட ெசதியயமப்புக்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் கெயளயில், ெணிகங்கள் அதன் கபாக்கில் 

முன்கனறிச்வசல்ெதற்கான மாற்று ெழிகளில்  வசல்ல, நகர் மன்றமும் அதன் பணியாளர்களும் அயராது 

பாடுபடுகின்றனர். திட்டமிடல் துயறயில் பயன்படுத்தப்படும் புதிய வதாழில்நுட்பங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் 

ெணிகங்களுக்கு திறம்பட கசயெயாற்றும், உள்ளூர்ப் வபாருளாதாரத்திற்கு ஆதரவு தரும் மற்றும் 

பணியாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்புொசிகயள பாதுகாப்பாக யெக்கும்.” 

- மார்ட்டின் வமவடய்கராஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தயலெர், திட்டமிடல் மற்றும் 

ெளர்ச்சிக் குழு 

“இந்த சொலான கநரத்தில், ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பின் மீது கெனம் வசலுத்துகின்ற நாங்கள், 

நகாின் ெளர்ச்சியிலும் கெனம் குெித்தபடிகய இருக்கிகறாம். கசயெகயள ெழங்க புதுப்புது ெழிகயளக் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9nTGTQCBWKP6f6wKZI3OE8MrRheXAsl13sYo8EAQM4yVXILl_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOq43eiSuvx5HlStHV5RC-2FwqtCwiTmNN2ogi5s6L5Rh9QFefphXlyfH6D-2BgwVfB3X2nTmdpFho7g48GbhpSsj2Y0xrZCk69wlZqffZrCvclRuZXNmPw5QIARYSifsY-2FsrmUTxgNGa1RdWJ0Dwn7uq0-2FqjC2EWlDVTx2hOK1qP0UZNfNDz4O8kaCcYHCw1FKhSCQfHZd0KUl-2F6lMUIT-2BECjX-2BKAybW9tq76tSUvNswpRHcTNjKk1qlORZN0mgr5zfy3A-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C24a7ab9851ad468ff4fe08d7e871f22c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637233448404636937&sdata=WDg8bAeiqaBqjeg3jpZi4lDlE6kgTQUIj4%2FqN6njJI8%3D&reserved=0


 

 

யகயாளுெதன் காரணமாக, கட்டுமான வதாழிலதிபர்களுக்கு ெிருப்பமான ஒரு கசாிடமாக ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் வதாடர்ந்து இருந்துெரும்.” 

- கபட் ஃகபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 7 & 8; துயணத்தயலெர், திட்டமிடல் மற்றும் 

ெளர்ச்சிக்குழு 

“இந்த சொலான சமயத்தில் திட்ட நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கசயெகள் ஆகியெற்யற, புதிய மற்றும் 

பாதுகாப்பான ெழிகள் மூலமாக வகாண்டு கசர்ப்பதில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பணியாளர்களாகிய நாங்கள் 

எங்கள் அர்ப்பணிப்யபச் வசய்ய  ஒன்றாக இயணந்துள்களாம். திட்டமிடல் துயறயில் அறிமுகம் 

வசய்யப்பட்டுள்ள வசய்முயறகள் மற்றும் கருெிகள் ஆகியயெ, கட்டுமான ெளர்ச்சிக் குழுெிற்கு 

வதாடர்ந்து கசயெ வசய்ய எங்களுக்கு உதவும்; அகத சமயத்தில் இந்த அெசர நியல காலத்தில் 

அலுெலர்கள் மற்றும் வபாதுமக்களின் ஆகராக்கியத்யதக் காத்தபடியும் இருக்கும்.” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தயலயம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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