
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

இப்பதிலட்டடடை அஞ்சலிட முன்னர ்க ோட்டு வரி நெடுக  நவட்டு  

முழுப் நபைர ்

அஞ்சல் மு வரி 

உமது தனிப்பட்ட த வல் ள் இசந்சைற்றிட்டத்தின் கெோ ் ங் ளு ் ோ  மோத்திரம் பைன்படுத்தப்படும் 

வீட்டு / நதோடரம்டன எண் — நதரு எண், நதருப் நபைர ்

மின்னஞ்சல், விரும்பினால் நதோடலகபசி, விரும்பினால் ெ ரம், மோ ோணம், அஞ்சற் குறியீடு 

த வல் ள் மோெ ர த வல் சுதெ்திரமும் அெ்தரங் ப் போது ோப்பும் சட்டத்து ்கு அடமவோ ச ்கச ரி ் ப்படும். 

தனிப்பட்ட த வல் டளத் தவிர, எல்லோ ்  ருத்து  ்ளும் பகிரங் ப் பதிவின் பகுதி ளோகும். 

ெோன் Housing Now – நதோன் மில்சு வீதி 770 உம் 805 உம் என்பதற் ோன ஆகலோசடனப் நபோருட் ளின் ஒரு அசச்ுப் 

பிரதிடைப் நபற விரும்புகிகறன். 

ெோன் இசந்சைன்முடறடைப் பற்றி என்டனத் நதோடரப்ு ந ோள்ளும் கெோ ் த்து ் ோ  எனது நபைடரயும் 

மு வரிடையும் மின்னஞ்சல் மு வரிடையும் உள்ளூர ்மன்றத்தோரு ்கு நவளிப்படுத்த இணங்குகிகறன். 

ெோன் நபோருட் டளப் பபற 

விரும்பும் பமாழி:  

English اردو فارسی 

ગજુરાતી தமிழ் 

770 த ொன் மில்சு வீதியும் 805 த ொன் மில்சு வீதியும் 

சமூக ஆலலொசனனக் கூட்டம் 

Housing Now நதோட ்  முைற்சிடைப் பற்றி கமலும் அறிைவும் நதோரண்கடோ ெ ரசடப, Create 

TO ஆகிைவற்றுடன் உமது எண்ணங் டளயும்  ருத்து ் டளயும் பகிரெ்்து ந ோள்ளவும் நீர் 

ஒரு தமய்ந்நிகர் சமூக ஆலலொசனனக் கூட்ட ்துக்கு அனைக்கப்படுகிறீர். 

ெ ரசடப நதோன் மில்சு வீதி 770 உம் 805 உம் நதோரண்கடோ 

ெ ரசடபயின் Housing Now நதோட ்  முைற்சியின் 

பகுதி ளோ  அங்கீ ரித்துள்ளது. Housing Now ஐப் பற்றி 

கமலும் த வல் ளு ் ோ ,  லெ்துடரைோடல் 

வழி ோட்டிடை வோசிப்பதுடன் www.createto.ca/housingnow 

இற்குச ்நசல் . 

 

770 த ொன் மில்சு வீதி 

முதனிடல அபிவிருத்தி ் க ோட்போட்டு முன்நமோழிவு ள்: 

• 48 மோடி ள் வடர 3  ட்டிடங் ள் 

• கிட்டத்தட்ட 1,250 குடியிருப்பு அலகு ள் 

• கிட்டத்தட் 417 மலிவோன வோடட  வீடு ள் 

• ஒரு புதிை TDSB ஆரம்பப் போடசோடல, சிறுவர ்

பரோமரிப்பு வசதி, நபோதுப் பூங் ோ, தளநமங்கிலும் ஒரு 

நபோது வீதி 

 

805 த ொன் மில்சு வீதி 

முதனிடல அபிவிருத்தி ் க ோட்போட்டு முன்நமோழிவு ள்: 

• 48 மோடி ள் வடர 2  ட்டிடங் ள் 

• கிட்டத்தட்ட 805 குடியிருப்பு அலகு ள் 

• கிட்டத்தட் 268 மலிவோன வோடட  வீடு ள் 

• ஒரு புதிை நபோதுப் பூங் ோ, சிறுவர ்பரோமரிப்பு வசதி, 

ஒரு நபோது வீதி, நபோதுப் பகுதி டளயும் 

நதருவடமப்டபயும் கமம்படுத்தல் 

2021 தசப்த ம்பர் 14, தசவ்வொய் 

மொனல 6:30 – மொனல 8:30 

Webex Events ஊடொக இனைய ்தில் 

கசரும் முடறடைப் பற்றிை விபரங் ள் 

பிற்புறத்தில் 

COVID-19 பரவடல ் குடற ்  உதவ, ெோம் நபௌதி  

இடடநவளிடைப் பழகும் நபோதுச ்சு ோதோரப் 

பணிப்புடர டளப் பின்பற்றுவதுடன் சமூ  

ஆகலோசடன ் கூட்டத்டத நமை்ெ்ெி ரோ  

ெடத்துகவோம். 

ெீர ்எதிரவ்ரும் சமூ  ஆகலோசடன ் கூட்டத்தில் கமலும் அறிை விரும்புவது ைோது? 

770    

805    

N 

இவ்வறிவித்தடல اردو ,فارسی , ગજુરાતી, அல்லது English இல் வோசி ் ச ்நசல் : 

www.createto.ca/770donmills அல்லது www.createto.ca/805donmills 

http://www.createto.ca/770donmills
http://www.createto.ca/805donmills


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இப்பதிலட்டடடை அஞ்சலிட முன்னர ்க ோட்டு வரி நெடுக  நவட்டு  

Michelle Corcoran 

சிகரட்ட திட்டவோளர ்

ெ ரத் திட்டமிடல் பிரிவு 

michelle.corcoran@toronto.ca 

416-395-7130 

துனை நகரபி ொ Denzil Minnan-Wong 

Don Valley East மன்றத்தோரும் துடண ெ ரபிதோவும் 

councillor_minnan-wong@toronto.ca 

416-397-9256 

இனையவழியிற் லசர்க 

கசரும், நசவியுறும், க ள்வி க ட்கும் முடற டளப் 

பற்றிை அறிவுறுத்தல் ளு ் ோ , அமரவ்ு நதோடங்  

முன்னகர www.createto.ca/770donmills அல்லது 

www.createto.ca/805donmills இற்குச ்நசல் . 

த ொனலலபசி மூலம் லசர்க 

416-216-5643 ஐச ்சுழற்று  

132 876 7741 எனும் அணு ற் குறியீட்டட 

உள்ளிடு   

அமரவ்ின் கபோது க ள்வி க ட்  “உமது 

ட டை உைரத்்த” *3 ஐ அழுத்து . 

ஆலலொசனனப் தபொருட்கள்: இனையவழி அல்லது அசச்ுப் பிரதினய லவை்டுக 

ஆகலோசடனப் நபோருட் ளின் ஒரு பிரதிடை கவண்ட இவ்வறிவித்தலின் கீகழயுள்ள முற்ந ோடுப்பனவுப் 

பதிலளிப்பு அட்டடடை நவட்டி எம ்கு அனுப்பு , அல்லது 647-346-1081 இல் எம ்கு ஒரு நசை்திைனுப்பு . 

முன்டவப்பு, கூட்டப் பதிவு, த வல் தோள், பின்னூட்டப் படிவம் என்பன உட்பட ் கூடட்ப் நபோருட் ள், கூட்டத்தின் 

பின்னர ்(www.createto.ca/770donmills உம் www.createto.ca/805donmills) உம் ஆகிை நசைற்றிட்ட வடலத்தளங் ளில் 

கிடட ் ப் நபறும். 

 

இடவசதியளிப்பு 

நதோரண்கடோ ெ ரசடப 2005 ஆம் ஆண்டின் ஊனமுற்ற ஒெ்தோரிகைோவினரு ் ோன அணு ல் சட்டத்து ்கு ் 

கீழ்ப்படிவடத உறுதி நசை்ைத் கதடவைோன படிமுடற டள கமற்ந ோள்ள அரப்்பணிப்போயுள்ளது. உம ்கு ஒரு 

இடணைவழி ெ ரசடப ெி ழ்விற் பங்குபற்ற ஒரு ஊனம் நதோடரப்ோன இடவசதிைளிப்பு அல்லது 

நமோழிநபைரப்்புச ்கசடவ ள் கதடவைோயின், ஒரு நபோருத்தமோன இடவசதிைளிப்டபத் தீரம்ோனி ்  ெோம் 

உம்முடன் கசரெ்்து நசைற்பட இைல்வடத உறுதி நசை்ை ் கீகழ வழங் ப்பட்டுள்ள நதோடலகபசி எண்ணில் 

அல்லது மின்னஞ்சல் மு வரி ளில் Michelle Corcoran ஐத் நதோடரப்ு ந ோண்டு கூடிை விடரவில் எம ்கு அறிவி ் . 

 

நீர் City Planning ஐ அல்லது உமது உள்ளூர் மன்ற ் ொனர ் த ொடர்பு தகொள்ளவும் தசய்யலொம்: 

சமூக ஆலலொசனனக் கூட்டம் 

2021 நசப்நதம்பர ்14, நசவ்வோை் 

மோடல 6:30 – மோடல 8:30 

ெீர ்பதிவு நுடழை கெரநமடுத்து ் ந ோள்ள, கூட்டத்து ்குப் பத்து ெிமிடங் ளு ்கு முன்னகர கசருமோறு 

ெோம் உம்டம ஊக்குவிக்கிறறாம். 


