
 

 

  

 உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று காரணமாக ஏற்பட்ட வபாருளாதார 

பின்னடடெிலிருந்து மீள்ெதற்காகவும் ெணிகர்களுக்கு ஆதரெளிப்பதற்காகவும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகராட்சி மன்றம் நடெடிக்டக எடுக்கிறது 

 ப்ராம்ப்ட்டன், ON (கம13, 2020) – உள்ளூர் வபாருளாதாரத்திற்கான பணிகடள மீண்டும் 

துெக்குெதன் மூலம் நகருக்கான கட்டடமப்டப முன் கநாக்கி நகர்த்த, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

வபாருளாதார மீட்புக்கான யுக்திக்கு, மாநகர மன்றம் இன்டறக்கு ஆகமாதிப்பு வசய்தது.  

சிறுெணிகங்களுக்கான ஆகலாசடன 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சிறு ெணிகர்கடளக் வகாண்ட சமுதாயத்தில், ககாெிட் -19 (COVID-19) 

வதாற்று ஏற்படுத்திய ெருொய் இழப்பு, மற்றும் கடடகள் கபான்ற ெணிக இடங்களில் இருந்து 

காலி வசய்யச் வசால்லுதல், உள்ளிட்ட  பாதிப்புக்கடள சமாளிக்கும் ெிதமாக நமது கமயர் 

ப்ரவுன் அெர்கள் பிரகதச அரசிடம் ஒரு கடிதம் சமர்ப்பித்திருக்கிறார்;  இப்படி காலி வசய்யச் 

வசால்லி மிரட்டப்படுெதற்கு தற்காலிகமாக தடட ெிதிக்குமாறு கெண்டுககாள் 

ெிடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. , கனடா நாட்டு அெசரநிடல காலத்தில் ெணிக ொடடகக்கான உதெித் 

திட்டத்திற்கான [Canada Emergency Commercial Rent Assistance (CECRA) program] 

ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கின்ற ெணிக சமூகத்தினருக்கு, இந்தக் குறுகிய கால தீர்ொனது, சற்று 

நிம்மதிப் வபருமூச்சு ெிட ெழி ெகுக்கும். 

இந்த சொலான கநரத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற கட்டிட வசாந்தக்காரர்கள் 

ொடடகதாரர்களுடன் இடணந்து  ொடடக வசலுத்துெதற்கான திட்ட  பலன்களுக்காக, 

CECRA -வுக்கு ெிண்ணப்பித்து, ொடடகதாரர்களுக்கு உதெ முன்ெரகெண்டும் என நகர 

நிர்ொகம் ஆகலாசடன கூறுகிறது. 

வபாருளாதார மீட்புக்கான யுக்தி 

வபாருளாதார மீட்புக்கான யுக்தி என்பது கமயாின் ககாெிட் -19 (COVID-19)வபாருளாதார 

ஆதரவுக்கான பணிப்படடயினால் ெழிகாட்டப்படுகிறது; இந்த பணிப்படடக்கு 

இடணத்தடலெராக இருப்பெர்கள் பிராந்திய கவுன்சிலர்களாகிய டமக்ககல் பல்கலஸ்கி மற்றும் 

பால் ெின்வசண்ட் ஆகிகயாராெர்; இந்த பணிப்படடயானது, ககாெிட் 19 (COVID-19) 

வதாற்றுப்பரெல் காலத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நிொரண முயற்சிகளுக்கு ஆதரெளிப்பதற்கான 

பாிந்துடரகள் மற்றும் அெற்டறச் வசயல்படுத்தல் ஆகியெற்டற  ஒருங்கிடணத்து 

பணியாற்றுகிறது.  இந்தப் பணிப்படடயானது, பிரகதச மற்றும் கூட்டு அரசாங்கங்களில் 

இருந்து, ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக ொாியத்திலிருந்து, டவுண்டவுன்  ப்ராம்ப்ட்டன்  BIA ெிலிருந்து, 



 

 

மற்றும் ெர்த்தக கழகம் ஆகியெற்றிலிருந்து உறுப்பினர்கள் மற்றும் அத்துடன் ப்ராம்ப்ட்டன் 

ெர்த்தக சமுதாயத்தில் இருந்து பிரதிநிதிகள் ஆகிகயாடரக் வகாண்டிருக்கிறது.  

வபாருளாதார மீட்புக்கான யுக்தியானது,  முன்கனாக்கி நகரெிருக்கின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

வபாருளாதாரத்திற்கு,  ெடளந்து வகாடுக்கும் தன்டம மற்றும் கபாட்டிடய சமாளித்தல் 

ஆகியெற்றின் பலன்கடளத் தரும். யுக்தியின் நான்கு தூண்களுக்கு ெலுச் கசர்க்கும் ெடகயில், 

உடனடியான மற்றும் நீண்ட காலம் வசய்யெிருக்கின்ற வசயல்பாடுகடள முன்வனடுப்பதன் 

மூலம் இந்த இலக்குகடள அடடயலாம். இந்த நான்கு தூண்கள் மற்றும் உடனடி வசயல்பாடுகள் 

பின்ெருமாறு: 

• புதுடம படடத்தல், வதாழில்நுட்பம் மற்றும் வதாழில்முடனயும் தன்டம 

வதாழில்நுட்ப மாற்றத்துக்கும் புதுடம படடத்தலுக்கும் முழுடமயாக இடசவு 

வகாடுத்தல்,மற்றும் வதாழில்முடனயும் தன்டம ஆகியெற்டற 

உபகயாகித்துக்வகாள்ளுதல்; இது ப்ராம்ப்ட்டன் வதாழில்முடனகொருக்கான டமயம் 

அளிக்கும் சலுடககளின் ெிாிொக்கம் மூலமாக வசய்யப்படும்;  மற்றும் டவுண்டவுன் 

புதுடம படடக்கும் மாெட்டத்டத அதிகாரபூர்ெமாக துெக்கி ெளர்த்தல் மூலமாகவும் 

வசய்யப்படும் 

• முதலீடு 

முதலீட்டட ஈர்த்து தக்க டெப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கடள கெர்ந்து வகாள்ளுதல்; இதில் 

“உள்ளூருக்கக ஆதரவு தரவும்” பிரச்சாரம் மற்றும் நிஜம் கபாலகெ கதாற்றம் தருகின்ற 

அன்னிய கநரடி முதலீட்டு வசயல்திட்டங்கடளத் துெக்குெதும் அடங்கும். 

• உள்கட்டடமப்பு 

உள்கட்டடமப்புப் திட்டப்பணிகடளத் துாிதப்படுத்தல், இதில் அல்ககாமா பலகடலக்கழக 

ெிாிொக்கமும் அடங்கும் 

• கடலகள், கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலா 

கடலகள் மற்றும் கலாச்சாரப் பிாிவுக்கான எதிர்கால கலாச்சார ஈடுபாடு மற்றும் ஆதரவு 

பற்றிய நகர நிர்ொகத்தின் கற்படனக்கு ெடிெம் வகாடுக்க,  டிஜிட்டல் ாீதியான புதுடம 

படடத்தடல கநாக்கி வதாடர்ந்து வசல்லுதல். உடனடியாகச் வசய்ய கெண்டிய 

காாியங்களில், நிஜம் கபால கதாற்றமளிக்கின்ற ெடகயிலான கடலகடளக் கற்பிக்கும் 

பணி, வசயல் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நிகழ்கநர நடெடிக்டககள். 

வசயல்பாடுகள் நடடமுடறக்கு ெந்து, அடெ மதிப்பாய்வு வசய்யப்பட்டுக்வகாண்கட 

இருக்டகயில், காலப்கபாக்கில் இந்த யுக்தி உருப்வபறும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்றுப் பரெலானது,  உலகம் முழுெதும் உண்டாக்கியது 

கபாலகெ, பிராம்ப்டன் ெணிகங்கடளயும் வபாருளாதார  ாீதியாக புரட்டிப்கபாட்ட அடலயாக 

உள்ளது. நமது வபாருளாதாரத்டத மீண்டும் கட்டிவயழுப்ப நாம் திட்டமிட்டுள்ளதால் நமது 

ெணிக சமூகத்திற்காக நாம் வதாடர்ந்து ொதிடுகிகறாம். உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கு உாிய 



 

 

கநரத்தில் ஆதரடெ ெழங்கி ெரும் கபாகத வபாருளாதார ஆதரவு பணிக்குழுொனது, மீட்புக்கும் 

கெனம் வசலுத்தியதில் நான் மகிழ்ச்சியடடகிகறன்; எனகெ நமது வபாருளாதாரத்டத 

மறுவதாடக்கம் வசய்யவும், நமது ெணிகங்கடள ெிடரெில் மீட்வடடுக்கவும் நாம் தயாராக 

உள்களாம்.” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன் , கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ நமது ெணிக சமூகம் எதிர்வகாள்ளும் பிரச்சிடனகள் குறித்து ெிொதிப்பதற்கும், சாத்தியமான 

தீர்வுகடள அடடெதில் நம்முடன் பணியாற்றுெதற்கும்,  நம்முடன் வபாருளாதார ஆதரவு 

பணிக்குழு பட்டியலில், அடமச்சர் சர்காாியா அெர்களும் மற்றும் எம்.பி. ககரா அெர்களும் 

உட்பட பலரும் இருப்பது நமக்கு அதிர்ஷ்டகம ஆகும். இந்த வநருக்கடியிலிருந்து நாம் 

வெளிெருெதற்காக,  நமது ெணிக சமூகத்டத ஆதாிப்பதற்கும் நமது வபாருளாதாரத்டத 

மீட்வடடுப்பதற்கும் நாம் ஒன்றிடணந்திருக்கிகறாம். நாம் உண்டமயிகலகய ஒன்றாகவும் 

ெலுொகவும் இருக்கிகறாம், இந்தக் கடினமான சூழடல நாம் ஒன்றாக இடணந்து கடப்கபாம்.” 

- டமக்ககல் பல்கலஸ்கி, பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 2 & 6; இடண தடலெர், 

வபாருளாதார ஆதரவுக்கான பணிப்படட 

“ ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் வதாடங்கியதிலிருந்கத நாங்கள் எங்கள் ெணிக 

சமூகத்துடன் களத்தில் இருந்திருக்கிகறாம், அெர்கடளச் சந்தித்கதாம், அெர்களுக்காக 

ொதிட்கடாம், எங்களால் முடிந்த எல்லா ெடகயிலும் அெர்களுக்கு ஆதரெளித்கதாம். 

இப்கபாதும், எதிர்காலத்திலும், அெர்கடள ஆதாிக்கும் உறுதியான நடெடிக்டககடள 

கமற்வகாள்ெதன் மூலம், இந்த வநருக்கடியிலிருந்து ெலுொகவும் மற்றும் வநகிழ்ொன 

தன்டமயுடனும் மீண்டு ெருெதில் அெர்களுக்கு உதவுெதற்காககெ நாங்கள் காத்திருக்கிகறாம்.” 

- பால் ெின்வசண்ட், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; இடண தடலெர், வபாருளாதார 

ஆதரவுக்கான பணிப்படட 

“நமது உள்ளூர் ெணிகங்கடள ஆதாிப்பதற்காக நமது ஊழியர்கள் நகரத்தின் ககாெிட் -19 

(COVID-19) பணிக்குழு உறுப்பினர்களுடன் அயராது உடழத்து ெருகின்றனர்; அகத கநரத்தில் 

அெர்களின் எதிர்கால ெளர்ச்சிடயயும் வெற்றிகடளயும் ஊக்குெித்து, உதெக் 

காத்திருக்கிறார்கள். ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெடலச் சமாளிப்பதற்கு 

பலெிஷயங்களும் அடங்கிய முழுடமயான ஒரு வசயல்திறன்மிக்க அணுகுமுடறடய நகரம் 

எடுத்து ெருகிறது; இதில்  நமது உள்ளூர் வபாருளாதாரத்தின் பல துடறகளும் அடங்குகின்றன.” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தடலடம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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ஊடகத் வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிடனப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான  தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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