2022 ஜனவரி
ஜனவரியில் நடைபெற்ற நிர்மாணப் பணிகள்
எங்கள் வாசகர்களுக்கும் ஒட்டும ாத்த டர்ஹாம்
பிராந்தியத்துக்கும் இனிய 2022 ஆம் வருட புத்தாண்டு
வாழ்த்துக்கள்! இந்த ஆண்டு Ajax Pickering
ருத்துவ னனக்கு அடுத்து தற்பபாது
நிர்மாணிக்கப்பட்டு வரும் புதிய நீண்டகாலப் பரா ரிப்பு
இல்லத்துக்கு உற்சாகமூட்டும் ன ல்கற்களைக்
ககாண்ட ஆண்டாக அளமயும். இந்த முக்கிய
நிகழ்வுகனை எங்கள் சமூகத்துடன் பகிர்ந்து
ககாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கிற ாம். முதலில் கடந்த
ாத
எட்டப்பட்ட வைர்ச்சியுடன் மதாடங்குகிப ாம்.
இல்லத்துக்கு மவைிபய நிர்மாணத் தைத்னதச்
சுற் ிலு ிருந்த பவலி நீக்கப்பட்டது. கிமைம ண்ட்ஸ்
சானலயில் முடிவனடயும் ஒழுங்ளகயும் அகற் ப்பட்டது.
எனினும் புதிய வாகனத் தரிப்பிடப் பணி மதாடர்வதால்
ஹார்வுட் அமவன்யூவில் உள்ை ஒழுங்ளகயின் ஒரு
பகுதி அகற் ப்படவில்னல. அடுத்த சில வாரங்கைில்,
மவைிப்பு ச் கெயற்பாடுகைின் பிரதான கவனம் வாகனத்
தரிப்பிடத்தில் கெலுத்தப்படும்.கட்டிடப் பணிக்குத்
பதனவயான கிபரன் இந்த ாதம் நிறுவப்பட்டது. முன்
வார்ப்புப் மபாருட்கள் வரவிருப்பதால் தைத்திலும்
தைத்துக்கு மவைியிலும் கூடுதல் டிரக்குகனை
எதிர்பார்க்கிப ாம்.

இது நின வனடந்ததும், நீண்டகாலப் பரா ரிப்புக்கும்
ருத்துவ னன பநாயாைிகளுக்கும், அபதபபால
குடியிருப்பபார், வருனகதருபவார், குழு உறுப்பினர்கள்,
குடும்ப உறுப்பினர்களுக்மகன 500 வாகன
நிறுத்து ிடங்கள் ந க்குக் கினடக்கும்.
இல்லத்துக்கு உள்பை, இல்லத்தின் முற் ம் எங்கும்
கம்பிபவலி பபாடப்பட்டுள்ைது. இறுதிக்கட்ட பவனலகள்
வினரவாக நனடமபற்று வருகின் ன. நிர்மாணப் பணி
நின வனடயும் நினலயில் இருப்பதால், இல்லத்தின்
அனனத்துப் பகுதிகனையும் Lakeridge Health ற்றும் PCL
Construction குழு ஆகிய இரண்டும் – விைக்குகள்
மபாருத்துதல் முதல் கதவு கீ ல்கல், தனரகள் வனர
ஏபதனும் குன பாடுகள் உள்ைனவா என்று பசாதித்து
நிவர்த்திப்பதற்காக - உன்னிப்பாக திப்பாய்வு மசய்து
வருகின் ன. இது கட்டிடம் சுத்த ாகவும், பவனலகள்
முடிக்கப்பட்டும் Lakeridge Health குழுவினால்
னகயகப்படுத்தத் தயாராக இருப்பனத உறுதிமசய்யும்.
இந்த இறுதி நிர்மாணத் தறுவாயில், தைத்னத சுத்தம்
மசய்ய பவண்டியிருப்பதால் சற்று ஒலித்
மதாந்தரவுகள் இருக்கும். நிர்மாணத்துக்கு அருகில்
வசிக்கும் ஒவ்மவாருவருக்கும் அவர்கைது
மபாறுன க்கும் புரிதலுக்கும் மதாடர்ந்து நன் ி
மசால்கிப ாம்.

புதிய இல்லத்தின் முன்புற நுழைவாயில் சுற்றிலும் நழைபாழை, வாகனத் தரிப்பிடங்களுடன் (ஜனவரி 3, 2022)

கணிசமான சசயலாற்றுடைடய
எதிர்ொர்க்ைிறறாம்

நிர்மாணப் பணி மதாடங்கிய 12
ாதங்கைிபலபய
Lakeridge Heathல் உள்ை நீண்டகாலப் பரா ரிப்பு இல்லம்
கணிச ான மசயலாற்றுளகளய பநாக்கி நகர்ந்துள்ைது.
ஒரு
ிகப்மபரிய சாதனனயாக, இந்தக் கு ிப்பிடத்தக்க
கெயலாற்றுளக அனனத்து முக்கிய நிர்மாணப்
பணிகளும் நின வுற் னதயும், இல்லம் Lakeridge
Healthக்கு னகயைிக்கத் தயாராக இருப்பனதயும்
காட்டுகி து.
இனதத் மதாடர்ந்து, Lakeridge Health குழு எதிர்வரும்
ாதங்கைில் ஸ்றடட் ஒஃப் ஆர்ட் ற
ாம்
மதாழில்நுட்பத்துடன் இடம்
ா த் தயாராக இருப்பனத
உறுதிமசய்யும். இல்லத்னத அதன் 320 எதிர்கால
வசிப்பபார்களுக்கு வசதியான இட ாக
உருவாக்குவதற்கு இதில் இனணயத் மதாடர்பு
ற்றும்
உபகரணங்கனை நிறுவுதல், சித்திரபவனல, பி
கனடசிகட்ட ம ருகூட்டல்கனைச் மசய்வதும்
அடங்கும். நீண்டகாலப் பரா ரிப்பு இல்லத்தில் முக்கிய
நிர்மாணப் பணிகள் நின னவ எட்டியிருந்தாலும்,
மஹலிபபட், வாகனத் தரிப்பிடத்தில் தனிப்பட்ட
கட்டு ானச் மசயற்திட்டங்கள் மதாடரும்.
உரிய பநரத்துக்கு இந்த இலக்னக எட்டுவது என்பது
திட்ட ிடுவதிலும் நிர்மாணப் பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ை
ஒவ்மவாருவருக்கும்
ிகப்மபரிய மவற் ி தான். இனதக்
மகாண்டாடுவதற்காக, Lakeridge Health எதிர்வரும்
வாரங்கைில் அதன் பங்காைர்கைான PCL Construction,
Infrastructure Ontario, Parkin and G architects
ற்றும்
ாகாண
அரசாங்கத்துடன் இந்த ன ல்கல்னல அனடயாை ிடும்.
இந்த ன ல்கல்னல சாத்திய ாக்கிய
பங்குடளமளயயும் ஆச்சரியத்தக்க வைர்ச்சினயயும்
முன்பனாட்டம் காண கீ பழயுள்ை காமணாைினயப்
பாருங்கள்!

AjaxLTC@lh.ca க்கு மின்னஞ்ெல் அனுப்புங்கள். எங்கனை
டுவிட்டரிலும் முகநூலிலும் நீங்கள் பின்மதாடரலாம்.

பனிப்புயலின்பபாது ஒன்றிணணபவாம்

ஜனவரி 17ல் இதுவனரயில்லாதபடி 50 மசன்டி ீ ட்டர்
அைவு பனிப்மபாழினவ Ajax கண்டது. நீண்டகாலப்
பரா ரிப்பு நிர்மாணத் தைத்ளதச் றெர்ந்த 20 பக்கும்
றமற்பட்ட கதாைிலாைர்கள் தன்னார்வத்துடன் தங்கள்
பநரத்னத பனினய வாரித் தள்ளுவதிலும் Ajax Pickering
ருத்துவ னனயின் வாகன நிறுத்து ிடங்கைில்
பனினய அகற்றுவதிலும் மசலவிட்டனர். அவர்கைது
அைப்பரிய முயற்சிகளுக்கு நன் ி.
ருத்துவ னனத்
கதாைிலாைர்கள் தங்கைது அத்தியாவசிய
முதல்நினலப் பரா ரிப்னபத் மதாடரவும், பநாயாைிகள்
ருத்துவ னனனய பாதுகாப்பாக அணுகவும்
மசய்யலாம்.

ஒரு PCL குழு உறுப்பினர் மருத்துவர்களின் வாகனத்
தரிப்பிடத்தில் பனிழய அகற்றுகிறார்

முக்கிய நிர்மாணப்
பதங்களுக்கான
சபாருள்விளக்கம்

பதாைர்ெில் இருங்கள்

இந்த சமுதாயச் மசய்தி டல் வாயிலாகவும் எங்கள்
இனணயதைம் lh.ca மூல ாகவும் எங்கள் வைர்ச்சினய
உங்களுக்குத் மதாடர்ந்து மதரிவித்தபடி இருப்பபாம்.
உங்களுக்கு பகள்விகள் இருந்தால் அல்லது ப லும்
தகவல்கனைப் மப , எந்த பநரத்திலும் 905-576-8711 ext.
34167 என் இலக்கத்கு அளையுங்கள் அல்லது

கணிசமான பெயலாற்றுடை என்பது முக்கிய
நிர்மாணம் நின வுற் னதக் கு ிக்கும் ஒரு நிர்மாண
ன ல்கல் ஆகும். கணிச ான கெயலாற்றுளகச்
சான் ிதழ் என்பது மசயற்திட்டம் அல்லது
மசயற்திட்டப் பகுதி பயன்பாட்டு பநாக்கத்துக்குப்
மபாருந்துவனதயும் உரின யாைர் இடத்னதப்
கபாறுப்றபற் பயன்படுத்தத் தயார் என்பனதக் கு ிக்கும்.
பற்றாக்குணற மதிப்பீ டுைள் கணிச ான
கெயலாற்றுளகக முன்பாக இடம்மபறும்.
முழுன யான திப்பீடு மசய்யப்பட்டு ஏபதனும்
ஒப்பனன அல்லது தரப் பிரச்சினனகனைக் கண்ட ிய
நடத்தப்படும். பற் ாக்குன என்பதில் வர்ணப்பூச்சில்,
தனரப்பூச்சில், கூனர ஓடுகைில், விைக்குகள் எரிவதில்,
சுவிட்சுகள் பபான் வற் ில் கீ ல்களும் அடங்கும்.

