
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

  

ப்ராம்ட்டன் நகர நிர்ொகம் பாிந்து பபசியதன் ெிளளொக சிறு ெணிகர்களுக்கு 

ொடளக நிொரணம்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 24, 2020) – இன்ளைய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் பாிந்து பபசியதன் 

பலன்கள் நிஜமாகின; சிறு ெணிகர்களுக்காக கனடா நாட்டு அெசர நிளல ெணிக ொடளகக்கான 

உதெிளய [Canada Emergency Commercial Rent Assistance (CECRA)] வகாள்ளகயளெில் அதன் 

அளனத்து பிரபதசங்கள் மற்றும் ெட்டாரங்களில் நளடமுளைப்படுத்த  ஒரு உடன்படிக்ளகளய 

எட்டியதாக கூட்டு அரசாங்கம் அைிெித்தது.  இந்த திட்ட முளையானது பகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று 

பரெலினால் பாதிப்புக்கு உள்ளான சிறு ெணிகங்களுக்கு அெர்களின் ொடளகயில்  75 சதவீத அளவுக்கு 

குளைக்கும். 

 

இந்தப் புதிய  CECRA திட்டமுளையானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள சிறு ெணிகங்களுக்கு வபாிதும் 

பதளெப்பட்ட ஆதரெிளன ெழங்கும், மற்றும் இந்த நடெடிக்ளகயானது, அத்தியாெசியம் அல்லாத 

ெணிகங்களள மூடுெதற்கான அைிெிப்பு வசய்யப்பட்டதிலிருந்து நகரம் பாிந்து பபசி ெந்த ெிஷயமாகும். 

ஏப்ரல் 1 ஆம் பததியன்று பமயர் ப்ரவுன் அெர்கள் சிறு ெணிகங்களுக்காக ொடளக நிொரணம் பெண்டி, 

அதிபர் ஃபபார்ட், மற்றும் அளமச்சர் க்ளார்க், ஆகிபயாருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார். மார்ச் மாதத்தில் 

பகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் பிரகடனம் வசய்யப்பட்டதிலிருந்பத சிறு ெணிகங்களுக்கான 

ொடளக நிொரணம் என்பது ஒரு முக்கிய ெிஷயமாக இருந்து ெந்திருக்கிைது. ஏப்ரல் மாதம் 17 ஆம் பததி 

நளடவபற்ை ஒரு வடலி டவுன் ஹாலில் சிறுெணிகர்களின் வபாருளாதார ஆதரவுக்கான பணிப்பளட 

நட்த்திய ஒரு ொக்வகடுப்பில் 73 சதவீத பங்பகற்பாளர்கள், தாங்கள் எந்த ெித நிொரணமும் வபைெில்ளல 

என சுட்டிக்காட்டினார்கள். பகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான வபாருளாதார 

ஆதரவுக்கான பணிப்பளட கூட்டங்கள் அளனத்திலுபம, கூட்டரசு மற்றும் பிரபதச அரசின் 

பிரதிநிதிகளால் பபசப்பட்டு ெந்த ெிஷயம் இதுபெயாகும்.  

 

பமயாின் பகாெிட் 19 வபாருளாதார பணிப்பளட (Mayor’s COVID-19 Economic Support Task Force) 

என்பது, ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகள் மற்றும் ெணிகங்களுக்கு ஆதரெளிப்பதற்வகன 

அளமக்கப்பட்ட நான்கு பணிப்பளடகளில் ஒன்ைாகும். இந்த நான்கு பணிப்பளடகளும் பகாெிட்-19 

(COVID-19) வதாற்று பரெளலச் சமாளிக்க ஏற்படுத்தப்பட்டளெயாகும். வபாருளாதார ஆதரவு 

பணிப்பளடயானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ெணிக நிொரண முயற்சிகளுக்கு அதரெளிப்பதற்கான 

பாிந்துளரகள் மற்றும் நடெடிக்ளககளள ஒருங்கிளணப்பதற்கான வபாறுப்பு வகாண்டது. இந்த 

பணிப்பளடயானது, கூட்டு அரசாங்கம் மற்றும் பிரபதச அரசாங்கம் மற்றும் அெர்களுடன் ப்ராம்ப்ட்டன் 

ெர்த்தக ொாியம், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக பமம்பாட்டுச் சங்கம் (BIA), கனடா நாட்டு கறுப்பர் 

ெர்த்தக கழகம் (CBCC), ஆகியெற்ைின் பிரதிநிதிகளளக் வகாண்டது; இது பகாெிட்-19 (COVID-19) 

வதாற்று பரெல் ஏற்பட்ட சமயத்தில் இருந்பத ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெணிகங்களுக்கு ஆதரெளிப்பதில் 

வசயல்பாட்டுடன் இருந்து ெந்திருக்கிைது. இந்த பணிப்பளடயானது  இரண்டுமுளை வடலி டவுன் 

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


 

 

ஹாளல நடத்தியுள்ளது; இதில் வமாத்தமாக 500 சிறுெணிகர்கள் பங்பகற்ைனர்; இதுெல்லாமல் 

சிற்றுண்டி உணெக பிாிவு மற்றும் வபரும் ெணிகர்களுக்கான இரண்டு வடலி டவுன் ஹாலும் 

நடத்தப்பட்டது.  இத்துடன், பகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் ஏற்பட்ட சமயத்தில் இருந்பத 

ப்ராம்ப்ட்டன் ெணிகர்களிடம் இருந்து சுமார் 1200 பகள்ெிகளுக்கு அலுெலர்கள் பதில் அளித்துள்ளனர். 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

  

“நமது சமுதாயத்தின் ஒட்டுவமாத்த நல்ொழ்வுக்கு, நமது ெணிகங்கள் முக்கியமானளெயாகும், மற்றும் 

இந்த பகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் ஏற்பட்ட சமயத்தில் இருந்பத அெர்களுக்கு 

ஆதரெளிக்கவும் பாிந்து பபசவும் நம்மால் ஆன அளனத்ளதயும் அெர்களுக்கு வசய்து ெருகிபைாம். நமது 

முயற்சிகள் அளனத்தும் நமது ெணிக சமுதாயத்திற்கான ஒரு மாற்ைத்ளதக் வகாண்டு ெரத் பதளெயான 

கண்ணால் காண முடிகின்ை நடெடிக்ளககளுக்கு இட்டுச்வசல்ெளதக் காணும்பபாது மகிழ்ச்சி 

உண்டாகிைது. இப்படியான தீர்வுகளள அளடெதற்கு உதெி வசய்த, நமது வபாருளாதார ஆதரவுக்கான 

பணிப்பளடயில் இருக்கின்ை, கூட்டு அரசாங்க மற்றும் பிரபதச அரசாங்க பிரதிநிதிகளாகிய எம் பி கமல் 

பகரா அெர்கள் எம் பி பி ப்ரப்பமத் சர்க்காாியா அெர்களுக்கும், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக ொாியம், 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் BIA மற்றும் கனடியன் ப்ளாக் பசம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அளமப்புக்களுக்கும் 

நான் நன்ைிகூை ெிரும்புகிபைன். பகாெிட்-19 ( COVID-19_ வதாற்று பரெலானது வபாருளாதாரத்ளதக் 

களலத்துப்பபாட்ட ஒரு அளல எனவும்  மற்றும் நமது குடியிருப்பு ொசிகள் மற்றும் ெணிகர்களுக்கு 

ஆதரெளிக்க நாம் கூட்டு பசர பெண்டும் எனவும் நிரூபித்துெிட்டது.” 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

“இது அளனெருக்கும் - குைிப்பாக நமது ெணிக உாிளமயாளர்கள் மற்றும் இயக்கம் வசய்பெர்களுக்கு 

மிகவும் மன அழுத்தம் வகாடுக்கும் பநரமாகும். இந்த வநருக்கடி காலம் முழுெதிலுமாக, நமது ெணிக 

சமூகத்துடன் நாங்கள் மிகவும் ஈடுபாடு வகாண்டுள்பளாம்; அெர்களின் கெளலகள் பற்ைி நாங்கள் காது 

வகாடுத்து பகட்டபடிபய இருக்கிபைாம். அெர்கள் தங்கள் ெணிகங்கள், தங்கல் ஊழியர்கள் மற்றும் 

அெர்களின் எதிர்காலம் குைித்து அக்களை வகாண்டுள்ளனர். இதற்காகபெ, நாங்கள் இப்பபாது 

அெர்களுக்கு வதாடர்ந்து ஆதரெளிப்பபாம், நாம் அளனெரும் மீட்பு மற்றும் நமக்கான புதிய இயல்பு 

ொழ்க்ளகளய எதிர்பார்க்கிபைாம். இந்த புதிய திட்டம் பலருக்கும், குைிப்பிடத்தக்க மற்றும் உடனடி 

நிொரணத்ளத ெழங்கும் என்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியளடகிபைாம்.” 

- பால் ெின்வசண்ட், கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் இளண தளலெர், 

பமயாின் பகாெிட் -19 வபாருளாதார ஆதரவுக்கான பணிப்பளட 

 

 

“இந்த வநருக்கடியானது, நமது சமூகத்தில் பலருக்கும் நம்பமுடியாத அளெிற்கு சொலானதாக 

இருந்தாலும், பின்னளடவு, கருளணகாட்டுதல் மற்றும் சமூக ஒற்றுளம உணர்வு ஆகியெற்ளையும் நாம் 

கண்ணாரக் கண்படாம். ஒரு சிலர் சிரமப்பட்டுக்வகாண்டிருக்கும்பபாது, மற்ைெர்கள் வநருக்கடிக்கு 

ஆதரெளிப்பதற்கும் உணவு மற்றும் பணத்ளத நன்வகாளடயாக ெழங்குெதற்கும் தங்கள் வதாழில்களள 

முன்னிளலப்படுத்துெதற்கான சொளல எதிர்வகாண்டதன் மூலம் உயர்ந்துள்ளனர். எங்களால் 



 

 

முடிந்தெளர நமது சமூகத்த்திற்கு நாங்கள் வதாடர்ந்து ஆதரெளிப்பபாம், என்பதுடன் நீங்களும்  

ஒருெருக்வகாருெர் வதாடர்ந்து ஆதரெளிப்பீர்கள் என்று எனக்குத் வதாியும், இந்த கடினமான காலத்ளத 

நாம் நிச்சயம் கடந்து வசன்றுெிடுபொம்.” 

- ளமக்பகல் பபல்வலஸ்கி, பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள்  2 & 6, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் 

இளண தளலெர், பமயாின் பகாெிட் -19 வபாருளாதார ஆதரவுக்கான பணிப்பளட 
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ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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