
 

 

 
ત્વરિત જાહેિાત માટે   

 

બ્રમે્પટન આિોગ્ય સભંાળ માટ ેપ્રોવવન્સ પાસથેી વ્યાજબી ભડંોળની માગ કિ ેછે 

િહવેાસીઓ દિખાસ્ત (વપરટશન) પિ સહી કિીન,ે પોતાની આિોગ્ય સભંાળ સબંવંિત વાત જાહિે કિીન ેઅન ેઆ વર્ષના ઉત્તિાિષમા ં

અમાિી સાથ ેક્વીન્સ પાકષમા ંજોડાઇન ેકાયષ કિી શક ેછે. 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 18, 2019) – બ્રેમ્પટનમાં આિોગ્ય સભંાળ માટ ેબહુ લાંબા સમયથી જરૂિ કિતા ઓછંુ ભંડોળ મળે છે. 

બ્રેમ્પટનની હોવસ્પટલોમા ંવિાિે પડતી ભીડ અન ેહોવસ્પટલની પિસાળમાં દદીઓની સાિવાિ સામાન્ય િીતે જોવામાં આવ ેછે. હવ,ે સીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટન આપણાં શહેિમા ંઆિોગ્ય સભંાળ માટ ેઓન્ટેરિયો પ્રોવવન્સ પાસેથી તાત્કાવલક ભંડોળ માગી િહ્ું છે. 

અમ ેશવનવાિ, જૂન 15 ના ંિોજ બ્રેમ્પટન ફામષસષ માકેટ ખુલવાના રદવસ ે#FairDealForBrampton આિોગ્ય સંભાળ ઝંુબેશ ઔપચારિક 

િીતે શરૂ કિી, અન ેતમેા ંસંખ્યાબિં િીતે સામેલ થઇ શકાય છે. 

સાચી સમસ્યા 

બ્રેમ્પટનના િહેવાસીઓ આપણાં સમુદાયમા ંઆિોગ્ય સભંાળ માટ ેજરૂરિયાત કિતા ઓછંુ ભંડોળ મળવાનો પ્રભાવ અનભુવી િહ્ાં છે. 

 બ્રમે્પટન વ્યવક્ત દીઠ, આિોગ્ય સભંાળ ભડંોળમા ંપ્રોવવન્સની સિેિાશ કિતા $1,000 ઓછંુ ભડંોળ મળેવ ેછે 

 બ્રેમ્પટનમા ંઅન્ય ઓન્ટેરિયો શહેિો કિતા 55 ટકા ઓછી હોવસ્પટલ બડે્સ ઉપલબ્િ છે 

 બ્રેમ્પટન વસ્તીમા ંઝડપી વૃવધિનો સામનો કિી િહ્ુ ંછે – 14,000 લોકો બ્રમે્પટનમા ંદિ વર્ ેસ્થળાતંિ કિ ેછે, અને આપણી વસ્તીન ે

સહાયરૂપ બનવા આપણન ેવિાિે આિોગ્ય સભંાળ સસંાિનોની જરૂિ છે 

જરૂરિયાત 

બ્રેમ્પટનને આિોગ્ય સંભાળ માટે વ્યાજબી ભંડોળની જરૂિ છે. અમે આપણા ંશહેિ માટે નીચેની જરૂિી આિોગ્ય સભંાળ સવેાઓ અને 

માળખાગત સગવડો પૂિી પાડવા પ્રોવવન્સન ેકહીએ છીએ. 

 પીલ મમેોરિયલ હોવસ્પટલમાં આવેલા અજષન્ટ કૅિ સને્ટિમા ંમુલાકાતીઓના વિતા જતા પ્રમાણને સહાયરૂપ થવા તાત્કાવલક 

ભડંોળ પૂરં પાડવુ ં

 પીલ મમેોરિયલ હોવસ્પટલમા ંફઝે 2 નુ ંભંડોળ પરૂં કિવુ ં

 બ્રમે્પટનમા ંત્રીજી આિોગ્ય સભંાળ સગવડ ઊભી કિવી  

મતંવ્ય વ્યક્ત કિો 

આપણ ેસાથ ેમળીને, પ્રોવવન્સન ેકાયષવાહી કિવાની માગ કિી શકીએ છીએ. િહવેાસીઓ અહીં આ િીતે મંતવ્ય વ્યક્ત કિી શકે છે. 

 દિખાસ્ત (વપરટશન) પિ સહી કિો. દિખાસ્ત હવે બ્રેમ્પટન રિરિએશન સને્ટસષ, પુસ્તકાલયો અને સીટી હૉલમા ંઉપલબ્િ છે. તે દિ 

શવનવાિ ેબ્રેમ્પટન ફામષસષ માકેટમાં, અને જુલાઇ 1 ના ંિોજ કનેેડા રદવસ પિ ચચંગકુસી પાકષમા ંપણ ઉપલબ્િ થશ.ે દિખાસ્ત સ્થળો 

જાણવા માટ ેઅહીં વક્લક કિો. 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx


 

 

 ક્વીન્સ પાકષમા ંઅવાજ ઉઠાવો. આ વર્ષના ઉત્તિાિષમા,ં બ્રમે્પટન માટે પ્રોવવન્સ વ્યાજબી ભંડોળની આપણી જરૂરિયાત સમજે તેની 

ખાતિી કિવા અમાિો હેત ુક્વીન્સ પાકષમા ંબ્રેમ્પટવનયન્સનુ ંવવશાળ સમૂહ લાવવાનો છે. નોંિણી કિાવવા અહીં વક્લક કિો. 

 તમાિી વાત જણાવો. િહેવાસીઓ સોવશયલ મીરડયા પિ #FairDealforBrampton હૅશટગે વાપિીને, આપણી વવવબન ઝંુબેશ 

અનુસિીને પોતાની આિોગ્ય સભંાળ સંબંવિત વાત જાહેિ કિી શક ેછે, આપણા ંફેસબુક ગ્રપૂમા ંઅન્ય લોકો સાથ ેપ્રવૃત્તમય થઇન ેઅને 

અમને અહીં ઇમેલ પણ મોકલી શકે છે, FairDealForBrampton@brampton.ca. 

સંપૂણષ વવગતો અહીં ઉપલબ્િ છે, www.FairDealForBrampton.ca. 

અવતિણ (ક્વૉટ): 

“બ્રેમ્પટનનુ ંઆિોગ્ય સભંાળ તતં્ર બહુ લાંબા સમયથી જરૂરિયાત કિતા ઓછંુ ભંડોળ મેળવી િહ્ુ ંછે, અન ેઆપણાં િહેવાસીઓ અન ેઆિોગ્ય 

સંભાળ પૂિી પાડનાિાઓ વિાિે સાિી સેવાઓ મેળવવાને લાયક છે. એક આિોગ્યપ્રદ અને સિુવિત શહિે તિીક,ે બ્રેમ્પટનને આપણાં વવકસતા 

સમુદાયન ેસહાયરૂપ બનવા વિાિ ેભંડોળ અન ેવવસ્તૃત સંસાિનોની જરૂિ છે. અમે કાયષ કિી િહ્ા ંછીએ અને પ્રોવવન્સને વ્યાજબી ભંડોળ માટ ે

કહેવામાં દિેક વ્યવક્તન ેસામેલ કિી િહ્ાં છીએ. અમાિી દિખાસ્ત પિ સહી કિવા અન ે#FairDealForBrampton નો ઉપયોગ કિીને 

સોવશયલ મીરડયા પિ તમાિી વાત ચોક્કસપણે જણાવશો.” 

      -     મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown)    
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagram પર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

વમરડયા સપંકષ: 

મોવનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડષનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

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

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twibbon.com/Support/fairdealforbrampton&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cab14ab5601914d6468ae08d6f4092d3a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636964718135297337&sdata=Z9bzjs6rmuRoe+ay
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/groups/fairdealforbrampton/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cab14ab5601914d6468ae08d6f4092d3a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636964718135297337&sdata=f835TGcZgOF
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=FairDealForBrampton@brampton.ca
http://www.fairdealforbrampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

