
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

  

બ્રમૅ્પટનના હહમાયતી પ્રયાસોન ેપરિણામ ેલઘ ુવ્યવસાયો માટ ેભાડામાાં િાહત મળલે છે  

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 એહપ્રલ 2020) – આજે બ્રૅમ્પટનના હહમાયતી પ્રયાસો ફહલત થયા અને ફેડેિલ સિકાિે ઘોષણા કિી કે 

તેઓ તમામ પ્રોહવન્સો અને પ્રદેશો સાથે સૈદ્ાાંહતક સાંમહત સા્ી શક્યા છે કે તેઓ નાના વ્યવસાયો માટ ેકૅનેડા ઇમજજન્સી કમર્શયજલ 

િેન્ટ અહસસ્ટન્સ (Canada Emergency Commercial Rent Assistance)(CECRA) નો અમલ કિ.ે આ પ્રોગ્રામ નાના 

વ્યવસાયોના ભાડાના ખર્જમાાં 75 ટકા જેટલી િાહત કિી આપશ ેજેઓ COVID-19થી અસિગ્રસ્ત થયા હોય. 

 

નવો CECRA પ્રોગ્રામ ખૂબ જરૂિી હતી એવી મદદ બ્રૅમ્પટનના લઘુ વ્યવસાયોન ેપૂિી પાડશે અને તે હબન-અહનવાયજ વ્યવસાયોન ેબાં્ 

િાખવાની ઘોષણા થઈ ત્યાિથી જે પગલુાં લેવા માટ ેહસટી હહમાયત કિી િહ્ુાં હત ું તનેુાં પરિણામ છે. 1લી એહપ્રલે મેયિ બ્રાઉને પ્રમખુશ્રી ફોડજ અને 

માંત્રીશ્રી ક્લાકજન ેલઘુ વ્યવસાયો માટે ભાડાની િાહત આપવાની હહમાયત કિતો પત્ર પાઠવ્યો હતો. માર્જમાાં જ્યાિથી COVID-19 મહામાિી 

જાહેિ થઈ ત્યાિથી ભાડા િાહત લઘુ વ્યવસાયો માટે એક સળગતી સમસ્યા િહી છે. એહપ્રલની 17મીએ જ્યાિે ઇકોનોહમક સપોટજ ટાસ્ક ફોસજ 

સ્મૉલ હબઝનસે ટેહલ ટાઉન હૉલ હાથ ્િવામાાં આવી ત્યાિ ેજે મતો લેવામાાં આવ્યા તમેાાં 73 ટકા સહભાગીઓએ જણાવ  ્ું હત ું ક ેતેઓન ે

કોઇપણ પ્રકાિની ભાડાની િાહત મળી નથી. મેયિની COVID-19 ઇકોનોહમક સપોટજ ટાસ્ક ફોસજની તમામ બેઠકોમાાં ફેડેિલ અન ેપ્રોહવન્ર્શયલ 

પ્રહતહનહ્ઓ સાથ ેઆ સમસ્યાની ર્ર્ાજ થતી આવી છે.  

 

આ મેયિનો COVID-19 ઇકોનોહમક સપોટજ ટાસ્ક ફોસજ (Mayor’s COVID-19 Economic Support Task Force) એવા ર્ાિ 

ટાસ્ક ફોસજ પૈકી એક છે જે COVID-19ના પ્રભાવ સામે લઢી િહેલા બ્રૅમ્પટનનાાં િહવેાસીઓ અને વ્યવસાયોને મદદરૂપ થવા સજાજયા હતાાં. 

ઇકોનોહમક સપોટજ ટાસ્ક ફોસજ બ્રૅમ્પટનમાાં વ્યવસાય િાહત પ્રયાસોમાાં મદદ પૂિી પાડતી ભલામણો અને પગલાાંના સાંકલન માટ ેજવાબદાિ છે. 

ટાસ્ક ફોસજમાાં COVID-19 ના પ્રાિાંભકાળથી બ્રૅમ્પટનનાાં વ્યવસાયોને મદદરૂપ થવામાાં સરિય છે એવા ફેડેિલ અન ેપ્રોહવર્શયલ સિકાિોના 

પ્રહતહનહ્ઓ તેમજ બ્રૅમ્પટન બોડજ ઓફ ટ્રેડ, ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન હબઝનેસ ઇમ્પ્રવૂમને્ટ અસોહસએશન (BIA) અને કેનેરડયન બ્લૅક ર્ેંબિ ઓફ 

કોમસજ (CBCC) જેવા ભાગીદાિો છે. ટાસ્ક ફોસ ેલઘુ વ્યવસાયો સાથે બ ેટેહલ ટાઉન હૉલ બેઠકો કિી છે જેમાાં સાંયુક્તપણ ેકુલ 500 

વ્યવસાયોએ ભાગ લી્ો હતો તમેજ બીજા બ ેિેસ્ટોિન્ટ સેક્ટિ અન ેમોટા વ્યવસાયોમાાંથી હતાાં. ઉપિાાંત, COVID-19 ના પ્રાિાંભકાળથી 

અત્યાિ સુ્ીમાાં કમજર્ાિીઓએ બ્રમૅ્પટનના વ્યવસાયો તિફથી મળતી 1,200 જેટલી પછૂપિછોનાાં જવાબ આપ્યા છે. 

 

અવતિણો 

  

"આપણા વ્યવસાયો આપણા સમાજની એકાંદિ સુખાકાિી માટ ેઅત્યાંત મહત્ત્વપૂણજ છે અન ેઆ COVID-19ની કટોકટી શરૂ થઈ ત્યાિથી અમે 

તેઓન ેટેકો પૂિો પાડવા તેમજ તઓે માટે હહમાયત કિવા માટ ેઅમાિાથી થાય એટલુાં બ્ુાં જ કિી છૂટ્યા છીએ. અમન ેઆનાંદ છે કે અમાિા 

પ્રયાસો એવા દેખીતા પગલાાં તિફ દોિી જાય છે જેનાથી આપણી વેપાિી આલમમાાં ફિક પડશે. અમાિા ઇકોનોહમક ટાસ્ક ફોસજમાાં િહેલ ફેડેિલ 

અન ેપ્રોહવર્શયલ પ્રહતહનહ્ઓ, MP કમલ ખેિા, MPP પ્રબમીત સિકારિયા તેમજ બ્રૅમ્પટન બોડજ ઓફ ટ્રેડ, ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIA અન ે

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/24/prime-minister-announces-partnerships-provinces-and-territories
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force


 

 

કેનેરડયન બ્લૅક ર્ેંબિ ઓફ કોમસજનો હુાં આભાિી છુાં જેઓએ અમાિી સાથે મળીન ેઉકેલો શો્વા માટ ેકાયજ કયુું. COVID-19 એક આર્થજક 

અહભશાપ પુિવાિ થયો છે અન ેઆપણ ેઆપણા િહવેાસીઓ અને વ્યવસાયોને મદદ કિવા એકજૂટ થવુાં જ િહ્ુાં." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

  

"બ્ાને માટ ેઆ અત્યાંત તાણમય સમય છે – ખાસ કિીને આપણા ્ા્ં ાદાિીઓ અન ેઓપિેટિો. આ સમગ્ર કટોકટી દિહમયાન અમ ેઆપણા 

્ાં્ાદાિી સમાજ સાથે નોં્પાત્ર િીત ેપ્રવૃત્ત િહ્ા છીએ અન ેઅમે તમેની સમસ્યાઓને ધ્યાન પિ લી્ી છે. તેઓને પોતાના વ્યવસાયો, તઓેના 

કમજર્ાિીઓ અને તમેના ભહવષ્યની ચર્ાંતા સતાવ ેછે. હવ ેઅમે તમેન ેમદદરૂપ થતા િહીશુાં અને સાથે જ આના હનિાકિણ અન ેઆપણા માટે 

ઊભી થનાિ નવતિ સામાન્ય હસ્થહત તિફ કાયજ કિતા િહીશુાં. અમન ેઆનાંદ છે કે આ નવો પ્રોગ્રામ ઘણાાં લોકોન ેનોં્પાત્ર અન ેતાકીદની િાહત 

પૂિી પાડશે. 

- પૉલ હવસેન્ટ, િીજનલ કાઉહન્સલિ વૉડજ 1 અન ે5, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન અન ેસહ-પ્રમુખ, મેયિનો COVID-19 ઇકોનોહમક સપોટજ 

ટાસ્ક ફોસજ 

 

"જોક,ે આ કટોકટી આમ તો આપણા સમાજમાાંથી કેટલાયે લોકો માટે અત્યાંત પડકાિરૂપ િહી છે, આપણે આમાાં માનહસક હસ્થહતસ્થાપકતા, 

કરૂણા અન ેસામાહજક એકજૂટતાના દશજન પણ કિી શક્યા છીએ. આવા સમયે જ્યાિે કટેલાક ભાિ ેજહમેત  ઉઠાવી િહ્ા છે ત્યાિ ેકેટલાક ેતેમના 

વ્યવસાયોને રદશા આપીન ેઆ પડકાિને ઝીલી લઈને કટોકટીમાાં મદદરૂપ થયા છે તેમજ ખાદ્ય પદાથો અન ેઆર્થજક દાન આપ્યા છે. અમે 

આપણા સમાજને અમાિાથી બન ેએટલી મદદ કિતા િહીશુાં અન ેહુાં જાણાં છુાં ક ેઆપ પણ એક બીજાન ેમદદરૂપ થતા િહેશો અને આપણ ેસહુ 

આમાાંથી સુખરૂપ બહાિ નીકળી શકીશુાં." 

- માઇકલ પેલેશી, િીજનલ કાઉહન્સલિ વૉડજ 2 અન ે6, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અન ેસહ-પ્રમુખ, મેયિનો COVID-19 ઇકોનોહમક 

સપોટજ ટાસ્ક ફોસજ 
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હમરડયા સાંપકજ : 

મોહનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડજનેટિ, હમરડયા એન્ડ કમ્યુહનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

