
 

 

 اجراء  فوری  برائے

نئے ڈیجیٹل ٹولز   کچھ  سٹی نے، کے لیے جاری رکھنے کو   کے عمل  ترقی   فروغ و کے دوران 19-کوِوڈ 
   متعارف کروا دیے

کی عالمی وباء کے دوران رہائشیوں اور مالزمین کی صحت و سالمتی  19-سٹی آف برامپٹن نے کوِوڈ  – (2020اپریل  24برامپٹن، آن )
کو ممکن بنانے کے لیے اپنے پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے محکمے میں  کے عمل کی حفاظت کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کے آگے بڑھنے

 اور ٹولز متعارف کروا دیے ہیں۔ طریقہ ہائے کار نئے پرجدت 

پر الیکٹرانی طور پر تمام ترقیاتی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں، بشمول سب ڈیویژن کے منصوبے،   ویب سائیٹ ڈیولپرز اب سٹی کی 
نئی ترقیاتی درخواستیں موصول ہو    25مارچ کو اس نئے ٹول کے سامنے الئے جانے کے بعد، سٹی کو  20 ریزوننگ اور سائیٹ پالنز۔

چکی ہیں۔ عملہ فریقین کے ساتھ ویڈیو ٹیلی کانفرنسنگ سافٹ ویئر استعمال کر کے گھروں سے کام کرتے ہوئے تمام درخواستوں پر عمل  
 ہے۔  درآمد کرنے کے قابل رہا

اپریل سے، رہائشی عمارتوں کے پرمٹس کی درخواستیں بھی الیکٹرانی طور پر جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ بلڈنگ ڈیویژن کا عملہ   20
کر رہا ہے۔ بڑی انڈسٹریل، کمرشل اینڈ انسٹیٹیوشنل   طریقے سے  ائنے )بشمول دوسری یونٹس( ورچوئلرہائشیوں والی عمارتوں کے مع

(ICIدرخواستیں صرف اپوائنمنٹ کے ذریعے جمع ہونا جاری رہیں گی۔ ) 

کی عالمی وباء کے دوران درج ذیل قابل ذکر پراجیکٹس پر  19-عملے نے کئی ترقیاتی کاموں کے لیے منظوریاں جاری کی ہیں اور کوِوڈ 
 کام کرنا جاری ہیں، بشمول: 

 رہائشی یونٹس کی منظوری۔  800مربع میٹر مالزمت کی جگہ اور  22,000تقریبًا  •
نئی نوکریاں پیدا کرنے واال ایک   250سٹی کے چیف بلڈنگ آفیشل نے میپل الج فارمز کو ایک تعمیراتی پرمٹ پہنچایا، جو  •

 پراجیکٹ ہے۔ 
شی یونٹس والی ایک نئی کثیر المقاصد شہری  سے زائد رہائ  5,000(، جو اس جگہ کو RioCanشاپرز ورلڈ کی تجدید نو ) •

   کمیونٹی میں بدلنے کی تجویز دیتا ہے۔

فیصد زیادہ پرمٹس جاری کیے۔ قابل ذکر پرمٹس میں شامل   34کے اسی عرصے کی نسبت  2019سٹی نے اس سال مارچ اور اپریل میں 
  ہیں:

 ملین 2.5تعمیراتی مالیت $ –میپل الج فارمز  •
 ملین 2.95تعمیراتی مالیت $ –روڈ مئے فیلڈ  6475شیل،  •
 ملین 1.2تعمیراتی مالیت $ –نائیٹس برج روڈ  17 •
 500,000تعمیراتی مالیت $ –نائیٹس برج روڈ  1 •

کے خالف ردعمل میں کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کی سٹی کی کوششوں کے متعلق مزید معلومات کے لیے   19-کوِوڈ
www.brampton.ca/COVID19  مالحظہ کریں یاCityBrampton @ کو ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ 

 

   اقتباسات 

اچھی طرح چالئے جانے والے شہر کے طور پر، ہم اپنی کمیونٹی کی صحت و سالمتی کی حفاظت کرتے ہوئے برامپٹن میں "ایک 
اپنے  یعنی  –کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ نئے پرجدت طریقہ کار اور ٹولز ہمیں دونوں کام کرنے کے قابل بناتے ہیں  وںکاروبار

کی عالمی وباء کے دوران جسمانی فاصلہ بندی   19-رکھنا اور نوکریاں پیدا کرنا اور کوِوڈ عمل کو جاریمیں اضافے کے  اتشہر میں تعمیر
 کو برقرار رکھنا۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBduS3lQxSmosfNuMsSdrbPFPXKsXbqA3MYqYcH4rXwiKoEu8XZ3Xn-2FGjhaumxgywFGulV9RpvURR2yQSR5EbRcdX_5_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOq43eiSuvx5HlStHV5RC-2FwqtCwiTmNN2ogi5s6L5Rh9QFefphXlyfH6D-2BgwVfB3X2nTmdpFho7g48GbhpSsj2Y0xrZCk69wlZqffZrCvclRuQ5peQ-2BVC3V386LFm12poiU6rw8sz-2B6YnfEt3QTq71N2-2F9z8-2BbzV37wsMwpONSop8X00drgPWwyoGFtAKXvjT1ugSIM0OQhdAeOcpcnnplNCvCZq00yqATjYnxw6voArN9bVCjfiXljLRzyGyM8Q6-2BU-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|24a7ab9851ad468ff4fe08d7e871f22c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637233448404626940&sdata=wuO8BPPk3E9e1uiI8DPhMNu+0Nsqp68UH/SQU9fbl9g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9nTGTQCBWKP6f6wKZI3OE8MrRheXAsl13sYo8EAQM4yVXILl_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOq43eiSuvx5HlStHV5RC-2FwqtCwiTmNN2ogi5s6L5Rh9QFefphXlyfH6D-2BgwVfB3X2nTmdpFho7g48GbhpSsj2Y0xrZCk69wlZqffZrCvclRuZXNmPw5QIARYSifsY-2FsrmUTxgNGa1RdWJ0Dwn7uq0-2FqjC2EWlDVTx2hOK1qP0UZNfNDz4O8kaCcYHCw1FKhSCQfHZd0KUl-2F6lMUIT-2BECjX-2BKAybW9tq76tSUvNswpRHcTNjKk1qlORZN0mgr5zfy3A-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|24a7ab9851ad468ff4fe08d7e871f22c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637233448404636937&sdata=WDg8bAeiqaBqjeg3jpZi4lDlE6kgTQUIj4/qN6njJI8=&reserved=0


 

 

م کرنے کے  "جبکہ سٹی کی سہولت گاہیں بند ہیں، کونسل اور عملہ کاروباروں کو آگے بڑھانے کے لیے متبادل طریقوں سے خدمات فراہ 
لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ پالننگ کے محکمے میں استعمال ہونے والی نئی ٹیکنالوجیاں برامپٹن کے کاروباروں کو مٔوثر طریقے سے  

 خدمات فراہم کریں گی، مقامی معیشت کی مدد کریں گی اور عملے اور رہائشیوں کو محفوظ رکھیں گی۔" 

 ؛ چیئر، پالننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کمیٹی4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

تری پر مرکوز ہیں۔ خدمات کی فراہمی کے نئے طریقے  وکی بڑھ شہراس مشکل وقت میں اپنے "صحت اور حفاظت پر توجہ کے ساتھ، ہم 
 جاری رہے گا۔"   کھناراپنا مقام قائم  کے طور پر ایک ترجیحی منزللیے کے  ڈیویلپرزتالش کر کے، سٹی آف برامپٹن 

 ؛ وائس چیئر، پالننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کمیٹی8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر وارڈز  -

اس مشکل وقت کے دوران نئے اور محفوظ طریقوں سے پروگرام اور خدمات فراہم کرنے کے ہمارے اس عزم   "سٹی آف برامپٹن کا عملہ 
متحد ہے۔ پالننگ کے محکمے میں متعارف کروائے جانے والے طریقہ کار اور ٹولز ہمیں اس ہنگامی صورتحال میں عملے اور   پر متفق و 

 کمیونٹی کو خدمات فراہم جاری رکھنے کے قابل بنائیں گے۔"  عوام کی صحت و بہبود کی حفاظت کرتے ہوئے تعمیراتی

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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