
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

બ્રમે્પટન સીટી કાઉન્સસલ રિક્લસેસ એ હલે્થ કિૅ ઇમિજસસી  

(બ્રમે્પટન સીટી કાઉન્સસલ ેઆિોગ્ય સભંાળ કટોકટીની જાહિેાત કિી) 

 
બ્રેમ્પટન, ઓસટેરિયો (જાસયુઆિી 22, 2020) – આજે બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્સસલ,ે કાઉન્સસલમા ંબ્રેમ્પટનમાં આિોગ્ય સભંાળ કટોકટીની 

ઘોષણા કિવા સવસસંમન્તથી એક પ્રસ્તાવ પસાિ કયો. 

 

આ પ્રસ્તાવ સીટી કાઉન્સસલિ હિરકિત સસંહ ે(Harkirat Singh) િજૂ કયો હતો, અન ેપ્રસ્તાવ પિ મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

અન ેબધા ંકાઉન્સસલિોએ સમંન્ત આપી હતી. પ્રસ્તાવનું પરિણામ એ ઠિાવનુ ંઆવયંુ કે: 

 

 સીટી ઓફ બ્રમે્પટન માટે હેલ્થ કૅિ ઇમિજસસીની ઘોષણા કિવામાં આવે; અન ે

 દદીને સુિન્િત અને ગુણવત્તાસભિ સંભાળ તાત્કાન્લક પૂિી પાિવાના હેતુસિ બ્રમે્પટન ન્સન્વક હોન્સ્પટલ અને પીલ મેમોરિયલ સેસટિ 

કમસચાિીઓની પૂિેપૂિી સંખ્યા અન ેસંસાધનો સાથ ેકામ કિ ેતવેી ખાતિી કિવા તેઓને તાકીદ ેમોખિાનું ભંિોળ મંજૂિ કિવા CAO 

(ચીફ એિન્મન્નસ્િેરટવ ઓરફસિ) અન ેયોગ્ય સીટી કમસચાિીગણન ેન્વન્લયમ ઓસ્લિ હેલ્થ ન્સસ્ટમ (WOHS), પ્રોન્વસસ ઓફ 

ઓસટેરિયો અને ગવમેસટ ઓફ કનેિેા સાથ ેકામ કિવાની ન્વનંતી કિવામાં આવ;ે અન ે

 ઇમિજસસી રિપાટસમસેટ સંપણૂસપણ ેકાયસિત હોવાની ખાતિી કિવા અને હોન્સ્પટલમાં વધાિાની બેડ્સ સાથે પૂિતી ઇનપેશસટ (દાખલ 

દદીઓની) સવેાઓમાં હોન્સ્પટલમાં બેડ્સની સંખ્યા વયન્ક્ત દીઠ પ્રોન્વન્સસયલ સિેિાશ બિાબિ હોવાની ખાતિી કિવા, વધાિાની 

850 બેડ્સ માટે જરૂરિયાત, એકીકૃત આિોગ્ય અને સખુાકાિી માટ ેપીલ મમેોરિયલ સસેટિના તબક્કા II ન્વકાસમાં પીલ મેમોરિયલ 

સેસટિમાં, પ્રોન્વસસની સિકાિના આ વતસમાન આદેશમા ંહાસલ કિવા, CAO અન ેયોગ્ય સીટી કમસચાિીગણન ેન્વન્લયમ ઓસ્લિ હલે્થ 

ન્સસ્ટમ (WOHS), પ્રોન્વસસ ઓફ ઓસટેરિયો અન ેગવમસેટ ઓફ કનેેિા સાથે કામ કિવાની ન્વનંતી કિવામા ંઆવે; અન ે

 આ ઠિાવની નકલ આિોગ્ય મંત્રી, પ્રોન્વસસની પાલાસમેસટ (પ્રાંતીય સસંદ)ના બ્રમે્પટનના તમામ સભ્યો, પ્રીન્મયિ ઓરફસ (પ્રોન્વસસની 

સિકાિના મુન્ખયાનું કાયાસલય), પ્રોન્વસસની પાલાસમસેટના તમામ ઓપોન્િશન લીિસસ (ન્વપિોના આગવેાનો), ફેિિલ પાલાસમસેટ 

(સંઘીય સંસદ)ના બ્રમે્પટનના તમામ સભ્યો, ન્વન્લયમ ઓસ્લિ હેલ્થ ન્સસ્ટમના પ્રેન્સિસટ અને CEO, બ્રેમ્પટન/ઇટોન્બકો અન ે

એરિયા ઓસટેરિયો હેલ્થ ટીમ અને િીજીયન ઓફ પીલ. 

 

રિસેમ્બિમા,ં કાઉન્સસલે એક ઠિાવ પસાિ કયો જેમા ંભંિોળમાં મુખ્ય તફાવતો, લાંબો પ્રન્તિા સમય, અને હૉલવૅમા ંદવા સન્હતની, બ્રેમ્પટનની 

આિોગ્ય સભંાળ ન્સસ્ટમની અજોિ અને તાકીદી જરૂરિયાતોન ેઓળખવામા ંઆવી. આ ઠિાવમા ંઆિોગ્ય સંભાળ તંત્ર પરૂં પાિનાિ સૌન ે

તાકીદે કાયસવાહી કિવાની ન્વનંતી કિવામા ંઆવી. 

 

સીટી દ્વાિા બ્રેમ્પટનના આિોગ્ય સંભાળ તતં્ર માટ ેવધ ુભંિોળ અને સહાયતાની ન્વનંતી કિવા ઘણી પહેલો કિવામાં આવી છે. આમા ંફેિિેશન 

ઓફ કનેેરિયન મ્યુન્નન્સપાન્લટીસ અન ેએસોન્સએશન ઓફ મ્યુન્નન્સપાન્લટીસ ઓફ ઓસટેરિયો માટ ેવાર્ષસક કોસફિસસીસમા ંપ્રોન્વસસના ફિેિલ 

(સંઘીય) પ્રન્તન્નન્ધઓને િજૂઆત કિવાનુ,ં પ્રોન્વસસ અન ેફેિિલ સિકાિના બનં ેસ્તિો માટ ેઆગામી અંદાજપત્ર પહેલાંની િજૂઆત પ્રરિયા 

માિફતે સિકાિોન ેવકીલાત કિવાનુ,ં અન ેબ્રેમ્પટનની આિોગ્ય સભંાળ સચંતાઓ માટ ેજાગરૂકતા અને સહાયતાની ન્હમાયત કિવા 

#FairDealForBrampton health care advocacy campaign (બ્રેમ્પટનની આિોગ્ય સભંાળ વકાલત િંુબેશ માટ ેવયાજબી 

આચિણ) પ્રોત્સાન્હત કિવાનું સામલે છે.  

 
 
 
 



 

 

આજની તાિીખ સધુીમા,ં #FairDealForBrampton campaign ને બ્રેમ્પટન અન ેઅસય મ્યુન્નન્સપાન્લટીસ વચ્ચ ેઆિોગ્ય સભંાળ 

ભંિોળના તફાવતન ેદૂિ કિવાની અિજીમાં, પીલ મમેોરિયલ સસેટિમાં સગવિો અને સેવાઓ ન્વસ્તાિવા માટ ેભંિોળ અને સહાયતા પૂિી પાિવા, 

અન ેબ્રેમ્પટનમા ંત્રીજી આિોગ્ય સભંાળ સગવિ માટ ેભંિોળ પરૂં પાિવા 18,000 િહેવાસીઓની સહીઓ મળી છે. 

 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટનના આિોગ્ય સભંાળ તતં્રને પ્રોન્વન્સસયલ સિકાિ પાસેથી ભિંોળ અને સહાયતાની સખત જરૂિ છે. બ્રમે્પટન સીટી કાઉન્સસલ વતી, 

અમ ેન્નન્રિય બનીને બેસી િહેશુ ંનહીં. અમ ેબ્રેમ્પટનમાં આિોગ્ય સભંાળ કટોકટીની ઔપચારિક ઘોષણા કિી છે અને અમ ેઆપણા ંસમદુાયની 

તાકીદી જરૂરિયાતોને સંબોધવા આિોગ્ય સંભાળ તંત્ર પૂરં પાિનાિ તમામ પાસથેી તાકીદી કાયસવાહી અને પ્રન્તભાવની ન્વનંતી કિી િહ્ા ંછીએ.” 

 

- મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
 

“કેનેિામાં સૌથી િિપથી ન્વકસી િહેલા શહેિ તિીક,ે બ્રેમ્પટન વયાજબી અને પૂિતી આિોગ્ય સંભાળ મળેવવાને પાત્ર છે. દદીઓ શહેિની 

એકમાત્ર હોન્સ્પટલના હૉલવમૅાં મિી િહ્ા ંછે. અમાિા માટે આિોગ્ય સંભાળ પિ વયાજબી વયવહાિની માગણી કિવાનો અને ભીિભાિમાં અન ે

અપૂિતા ભંિોળથી હૉલવૅમા ંદવા આપવાનુ ંબંધ કિાવવાનો સમય આવી ગયો છે. બ્રમે્પટનને િાહ જોવાનુ ંપોસાઇ શક ેતેમ નથી!” 

 

- િોવેના સેસટોસ (Rowena Santos), ચૅિ, કમ્યુન્નટી સર્વસસીસ 
 

“આજે આ પ્રસ્તાવ િજૂ કિવાનુ ંસપંૂણસપણે અન્નવાયસ હતુ.ં બ્રેમ્પટનની હૉલવ ૅદવા અન ેભીિભાિનો સતતપણ ેઉપયોગ િાષ્ટ્રીય સ્તિ ેઆિોગ્ય 

સંભાળ કટોકટી કવેી જણાય છે તનેું ઉદાહિણ દશાસવવા તિીક ેથાય છે. બ્રેમ્પટન પોતાનો વયાજબી ન્હસ્સો મેળવવાન ેહકદાિ છે અને આપણા ં

િહેવાસીઓ પૂિતી આિોગ્ય સભંાળ સુધી પહોંચ મેળવવાના મૂળભતૂ અન્ધકાિન ેપાત્ર છે.” 

 

- હિરકિત સસંહ (Harkirat Singh), સીટી કાઉન્સસલિ, વોડ્સસ 9 અન ે10 
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કનૅિેાના સૌથી િિપી ન્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમા ં70,000 વયાપાિો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ 

છે લોકો. અમને ઊજાસ મળે છે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષણનું કેસર છીએ અને અમે તકન્નકી અને પયાસવિણીય નન્વનતા તિફ દોિી જતા 

પ્રવાસનું નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્િત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથ ેTwitter, Facebook, 

અને Instagram પિ જોિાવ. અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

                 

 

ન્મરિયા સપંકસ: 

મોન્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્િસનેટિ, ન્મરિયા એસિ કમ્યુન્નટી એંગેજમેસટ  

વયૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

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

http://www.fairdealforbrampton.ca/
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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
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