
 

 

  

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

બ્રમૅ્પટન સીટી કાઉન્સસલ પગલાાં લ ેછે વ્યવસાયોન ેટકેો આપવા માટ ેઅન ેCOVID-19 સામ ેલડત આપતા 

અર્થતાંત્રન ેબઠે ાં કિવા માટનેી યોજના 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિયો (13 મે 2020) – આજે ન્સટી કાઉન્સસલે બ્રમૅ્પટનનાાં અર્થતાંત્રને પ નર્જીવન આપવા માટનેા વ્ય હને ન્સટી માટનેા માળખા 

તિીકે અન મોદન આપય ાં જેર્ી સ્ર્ાન્નક અર્થતાંત્રન ેપ નઃ શરૂ કિી આગળ વધી શકાય.  

નાના વ્યવસાયોની ન્હમાયત 

બ્રૅમ્પટનનાાં લઘ  વ્યવસાયો ધિાવતા સમ દાય પિ ર્યેલ COVID-19ના પ્રભાવ સામનેા પ્રન્તભાવ તિીક ેજેમાાં મહેસૂલમાાં ખોટ અન ેકબજો 

પાછો લેવાની ચાલ  િહેલ ધમકીઓનો સમાવેશ ર્ાય છે ત્યાિ ેમેયિ બ્રાઉન ેકમર્શયથલ એન્વક્શન એટલેકે ધાંધાદાિીઓન ેકબજો પાછો આપવાની 

સૂચનાઓ પિ હાંગામી ધોિણ ેપ્રન્તબાંધ ફિમાવવા માટે પ્રોન્વસર્શયલ સિકાિને ન્વનાંતીનો પત્ર જાિી કયો છે. જે વ્યવસાયો કનૅેડા ઇમજથસસી કમર્શયથલ 

િેસટ અન્સસ્ટસસ (CECRA) પ્રોગ્રામની માંજૂિીઓની પ્રન્તક્ષા કિતા હોય તેઓન ેઆ ટૂાંકી અવન્ધન ાં ન્નિાકિણ િાહત આપશ.ે 

ન્સટી બ્રમૅ્પટનમાાં મકાનમાન્લકોન ેCECRA માાં અિજી કિવા પ્રોત્સાન્હત કિ ેછે અને ભાડા ચ કવણીની યોજનાઓ પિ ભાડ આતો સાર્ે 

વાતચીત કિવા ન્વચાિ કિવા જણાવે છે જેર્ી તમેન ેઆ પડકાિરૂપ સમયમાાં મદદ મળી શક.ે 

ઇકોનોન્મક રિકવિી સ્રટેજી 

ઇકોનોન્મક રિકવિી સ્રેટજીન ેમેયિના COVID-19 ઇકોનોમી સપોટથ ટાસ્ક ફોસથન ાં માગથદશથન સાાંપડય ાં હત ાં જેના સહ પ્રમ ખ પદ ેરિજનલ 

કાઉન્સસલિો માઇકલ પલેશી અને પૉલ ન્વસેસટ બીિાજે છે અને જેઓ COVID-19 ની મહામાિીમાાં બ્રૅમ્પટન આખામાાં વ્યવસાય િાહત 

પ્રયાસોન ેમદદરૂપ ર્વા માટનેા પગલાાં અને ભલામણોન ાં સાંકલન કિવા કાયથ કિી િહ્યા છે. ટાસ્ક ફોસથમાાં ફેડિલ અન ેપ્રોન્વસર્શયલ સિકાિો, 

બ્રૅમ્પટન બોડથ ઓફ રેડ અને ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIA, ચમે્બસથ ઓફ કોમસથ તમેજ બ્રૅમ્પટનનાાં વેપાિી આલમના પ્રન્તન્નન્ધઓનો સમાવશે 

ર્ાય છે 

ઇકોનોન્મક રિકવિી સ્રેટજીન ાં લક્ષ્ય બ્રૅમ્પટનન ાં અર્થતાંત્ર આગળ ધપી િહ્ય ાં છે ત્યાિ ેતમેાાં ન્સ્ર્ન્તસ્ર્ાપકતા અન ેસ્પધાથત્મક લાભ મેળવવાન ાં છે. આ 

લક્ષ્યો ત્યાિ ેહાાંસલ ર્શ ેજ્યાિે વ્ય હના ચાિ સ્તાંભો સાર્ે મેળ ખાય તેમ તાકીદની તેમજ લાાંબા ગાળાની કામગીિીઓ આગળ ધપાવવામાાં આવ.ે 

ચાિ સ્તાંભો અને કેટલીક તાકીદની કામગીિીઓ નીચે મ જબ છે: 

• ઇનોવશેન, ટકેનોલોજી અન ેસાહન્સકતા એટલકે ેઆસત્રપ્ર નિશીપ 

ઇનોવેશન અને ટેકનોલોજીના પરિવતથનન ેસાંપણૂથપણે સ્વીકાિવ ાં અન ેસાહન્સકતાની વૃન્િનો લાભ લેવો જે એવી પહેલો માિફત ર્ઈ 

શક ેજેમક ેબ્રૅમ્પટન આાંત્રપ્ર સયોિ સેંટિના પ્રસ્તાવો અને સિાવાિ િીતે ડાઉનટાઉન ઇનોવેશન રડન્સ્રક્ટન ેશરૂ કિી તનેે ઉછેિવ ાં. 



 

 

• ન્નવશે 

ન્નવેશ આકર્ષીન ેતનેે િોકી િાખવાની તકો ઝડપી લેવી જેમાાં સામેલ છે "સપોટથ લોકલ”અન્ભયાન અન ેવર્ચય થઅલ ફોરિન ડાયિકે્ટ 

ઇસવેસ્ટમસેટ ન્મશસસ. 

• ઇસરાસ્રક્ચિ 

અલગોમા ય ન્નવર્સથટીના ન્વસ્તિણ સન્હત ઇસરાસ્રક્ચિની પરિયોજનાઓને ઝડપર્ી વધાિવી. 

• કલા, સાંસ્કનૃ્ત અન ેપ્રવાસન 

ન્સટી જ્યાિે સાાંસ્કૃન્તક પ્રવિૃતા અને કલા તેમજ સાંસ્કૃન્તના સકે્ટિને મદદરૂપ ર્વાના ભન્વષ્યન ેનવો વળાાંક આપવા ચાહ ેછે ત્યાિ ે

રડન્જટલ ઇનોવેશનના માગે આગળ વધવાન ાં ચાલ  િાખવ ાં. તાકીદની પહેલોમાાં સામેલ છે કલા કેળવણી, પફોમથસસ અને ઇવેસ્સની 

વર્ચય થઅલ રડન્લવિી. 

સમય જતાાં લેવામાાં આવતા પગલાાંનો અમલ ર્શ ેઅન ેમૂલયાાંકન ર્શ ેત્યાિ ે"વ્ય હ”યર્ાર્થ ર્શ.ે 

અવતિણો 

“COVID-19 બ્રમૅ્પટનના વ્યવસાયો માટ ેએ જ િીતે એક પ્રચાંડ આર્ર્થક ટાઇડલ વેવ પ િવાિ ર્યો છે જેમ ન્વશ્વના બીજા તમામ સ્ર્ળો પિ 

પણ ર્ય ાં છે. આપણ ેજ્યાિે આપણાાં અર્થતાંત્રને પાછ ાં બેઠ ાં કિવાની યોજના બનાવીએ છીએ ત્યાિ ેઅમ ેઆપણા નાના વ્યવસાયો માટ ેન્હમાયત 

કિવાની કામગીિી ચાલ  િાખી છે. મન ેઆનાંદ છે કે ઇકોનોન્મક ટાસ્ક ફોસથન ાં ધ્યાન સ્ર્ાન્નક વ્યવસાયોને તાકીદની સહાય પૂિી પાડીને ફિી બેઠા 

ર્વા પિ કેન્સિત છે, જેર્ી આપણે આપણા અર્થતાંત્રને ફિી શરૂ કિી શકીએ અન ેઆપણા વ્યવસાયો ફિીર્ી, બન ેએટલા જલદી બેઠા ર્ઈ જાય તે 

માટ ેમદદરૂપ ર્ઈએ." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"આપણે નસીબદાિ છીએ કે આપણા વેપાિી આલમની સમસ્યાઓની ચચાથ કિવા અન ેસાંભન્વત ન્નિાકિણો લાવવા માટે ઇકોનોન્મક સપોટથ 

ટાસ્ક ફોસથની મજે પિ આપણા ઘણાાં ભાગીદાિો આપણાાં જ સમાજના છે જેમાાં સામેલ છે માંત્રીશ્રી સિકારિયા અને MP ખેિા. હવ ેઅમે બધાાં 

આપણી વપેાિી આલમના સમર્થનમાાં ભેગા ર્યા છીએ અન ેઆ કટોકટીમાાંર્ી જ્યાિે બહાિ નીકળી િહ્યા છીએ ત્યાિે અર્થતાંત્રન ેફિી બેઠ ાં કિવા 

આયોજનો કિી િહ્યા છીએ. ખિેખિ સાર્ ેિહીને જ મજબૂતી આવશ ેઅને આ પડકાિન ેસાર્ ેમળીન ેજ ઝીલીશ ાં." 

-માઇકલ પલેશી, પ્રાદેન્શક પરિર્ષદ સભ્ય (િીજનલ કાઉન્સસલિ) વૉડથ 2 અને 6, સહ પ્રમ ખ, ઇકોનોન્મક સપોટથ ટાસ્ક ફોસથ 

“COVID-19 ની મહામાિી શરૂ ર્ઈ ત્યાિર્ી અમ ેઆપણા વપેાિી આલમની સાર્ ેજ મેદાનમાાં છીએ, તમેની સાર્ ેબેઠકો કિીએ છીએ, 

ન્હમાયતો કિીએ છીએ અને અમાિાર્ી ર્ાય એવી બધી જ િીત ેએમન ેમદદરૂપ ર્ઈએ છીએ. અમન ેઆશા છે કે અમ ેતમેન ેઆ કટોકટીમાાંર્ી 

હેમખેમ અન ેન્સ્ર્ન્તસ્ર્ાપકતા સાર્ે બહાિ કાઢીશ ાં જે નક્કિ પગલાાં ભિીન ેર્ઈ શકશે જેનાર્ી તેઓને અત્યાિ ેતેમજ ભન્વષ્યમાાં ટેકો મળતો 

રહે." 

- પૉલ ન્વસેસટ, પ્રાદેન્શક પરિર્ષદ સભ્ય (િીજનલ કાઉન્સસલિ)વૉડથ 1 અને 5, સહ પ્રમ ખ, ઇકોનોન્મક સપોટથ ટાસ્ક ફોસથ 



 

 

"અમાિા કમથચાિીગણ COVID-19 ટાસ્કફોસથના સદસ્યો સાર્ે મળીને અર્ાગ પરિશ્રમ કિી િહ્યા છે જેર્ી અત્યાિ ેઆપણા સ્ર્ાન્નક 

વ્યવસાયોને મદદ મળે જે તેઓના ભાન્વ ન્વકાસ અન ેસફળતાને વેગ આપવામાાં મદદરૂપ ર્શ.ે ન્સટી એક અન્ત સરિય અન્ભગમ અપનાવી િહ્યા 

છે જે સ ન્નન્શ્ચત કિ ેછે ક ેCOVID-19 સામે એક વ્યાપક પ્રન્તભાવ ઊભો ર્ાય જેમાાં આપણાાં સ્ર્ાન્નક અર્થતાંત્રનાાં અનેક સેક્ટિો સાંડોવાયેલ 

છે." 

- ડેન્વડ બારિક, ચીફ એડન્મન્નસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

-30- 
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