
 

 

  

 ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

પ્રોવવિંસના 2021 અિંદાજપત્રમાિં સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન હૉસ્પપટલન િં સ્વપતિણ  

અન ેનવી પોપટ સકેન્ડિી આરોગ્ય સિંભાળની તકો 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 માર્ચ 2021) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પ્રોસ્વશ્યલ સિકાિના અિંદાજપત્રની આજની જાહેિાતને આવકાિ ેછે જેમાિં 

તેઓ સ્વસ્લયમ ઓપલિ હલે્થ સ્સપટમના પીલ મેમોરિયલ સેન્ટિ ફોિ ઇસ્ન્ટગ્રટેેડ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસની નવી વવિંગના સ્વપતિણ માટે ભિંડોળ 

આપશે તમેજ િાયિસન ય સ્નવર્સચટીના સહયોગમાિં તબીબી સ્શક્ષણની નવી ઇસ્ન્પટટ્ય ટના સ્વકાસમાિં નાણાકીય મદદ કિશ.ે  

 

પીલ મમેોરિયલ હૉસ્પપટલન િં સ્વપતિણ  

 

પ્રોવવિંશ્યલ અિંદાજપત્ર સ્વસ્લયમ ઓપલિ હેલ્થ સ્સપટમના પીલ મમેોરિયલની નવી ઇનપેશન્ટ વવિંગના સજચનન ેમદદ કિશ.ે પીલ તબક્કા IIને 

પ નર્જીસ્વત કિવાથી તે પૂણચ થશ ેત્યાિ ેબ્રૅમ્પટન સ્સસ્વક હૉસ્પપટલની અક્ય ટ કેિ સર્વચસ્સસમાિં 90-100 મેરડસ્સનની પથાિીઓથી તનેી ક્ષમતામાિં 

ઉમેિો થશ.ે  

 

ઓપલિની દિખાપત પીલ મેમોરિયલ ખાતે અિજન્ટ કેિ સને્ટિન ે24/7 કામકાજ ર્ાલ  િાખવા માટે સ્વપતિણ કિવાની સ્વનિંતી કિેલ જેનાથી 

સમાજ માટ ેતેની ક્ષમતામાિં વધાિો થશ.ે તમેાિં અિજન્ટ કેિ સેન્ટિન ેઇમજચન્સી રડપાટચમેન્ટ તિીક ેપ નઃસ્નય ક્ત કિવાન િં પણ સામેલ છે જે પીલ 

તબક્કો II ના પૂણચ થવાથી પણ આગળ વધી શક.ે  

 

22 જાન્ય આિી 2020ના િોજ સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ેઆિોગ્ય સિંભાળ કટોકટી જાહેિ કિી અને તમેન િં સ્હમાયતી અસ્ભયાન શરૂ કય ું, "ફેિ ડીલ ફોિ 

બ્રૅમ્પટન” – જેમાિં પ્રોવવિંસ પાસથેી વધાિાના ભિંડોળ માટ ેસ્વનિંતી કિી હતી જેથી બ્રૅમ્્ટનની આિોગ્ય સિંભાળમાિં િહેલ ખાલીપો ભિી શકાય 

તેમાિં સામેલ હત િં, પીલ મમેોરિયલનો તબક્કો II (24/7 ઇમજચન્સી રડપાટચમેન્ટ અન ેવધાિાની પથાિીઓ) અન ેબ્રૅમ્્ટન ખાતેની ત્રીજી આિોગ્ય 

સિંભાળ ફેસ્સસ્લટી.  

 

નવ િં પોપટસકેન્ડિી સ્શક્ષણ અન ેકૌશલ્ય તાલીમની તકો  

 

સ્સટી વધ  સ્વપતૃત પોપટસકેન્ડિી તકોને આવકાિ ેછે જેમાિં િાયિસન ય સ્નવર્સચટીમાિં મેરડકલ ઇસ્ન્પટટ્ય શનનો સમાવેશ થાય છે. આ જાહેિાત અન ે

પીલ મમેોરિયલના સ્વપતૃસ્તકિણને પગલ ેબ્રૅમ્પટનમાિં આિોગ્ય સિંભાળ કટોકટીન ેસિંબોધી શકાશ ેઅને તે સ સ્નસ્ચર્ત થશ ેકે આિોગ્ય સિંભાળના 

પ્રેસ્ક્ટશનિોની આગામી પેઢી શહેિમાિં જ પથાસ્નક ધોિણે તાલીમ પામી શકશે.  

 

આજની પ્રોવવિંસ દ્વાિા કિાયેલ જાહેિાત સ્સટી કાઉસ્ન્સલના બ્રૅમ્પટન ય સ્નવર્સચટીના અન ગમનન િં તમેજ બ્રૅમ્પટન ખાત ેસિંપૂણચપણ ેકાયચિત 

મહાસ્વદ્યાલય લાવવા માટે રિયાપૂિક છે.  



 

 

 

નવી શાળા અન ેબાળ સિંભાળ માટનેા પથળો  

 

પ્રોવવિંસના અિંદાજપત્રમાિં બ્રૅમ્પટનમાિં એક નવી અિંગ્રેજી પ્રાથસ્મક શાળાની જોગવાઇ પણ છે જે 850 સ્વદ્યાથીઓને સવેા આપશ ેઅન ેજેમાિં 73 

પિવાના સાથનેા બાળ સિંભાળ પથળોનો સમાવેશ થાય છે.  

 

અિંદાજપત્ર સ્હમાયત  

 

સ્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ેપ્રોવવિંસને 2021 અિંદાજપત્ર માટ ેઔપર્ારિક િજૂઆત ફેબ્ર આિીમાિં કિી હતી, જેમાિં ર્ાવીરૂપ અસ્ગ્રમતાઓની સ્હમાયત 

કિી હતી જેમાિં સામેલ છે આિોગ્ય સિંભાળ, ટ્રાસ્ન્િટ (પરિવહન), ઇન્રાપટ્રક્ર્િ અને પોપટસેકન્ડિી સ્શક્ષણની તકો.  

 

આજના અિંદાજપત્ર પૂવ ેસ્સટીએ COVID-19 િોગર્ાળાના નાણાકીય પ્રભાવ સિંબોધવા માટ ેમ્ય સ્નસ્સપલ ટ્રાસ્ન્િટ સ્સપટમોના વધાિાના 

$15 સ્મસ્લયનના નીસ્ધયનની જાહેિાતને આવકાિી હતી. 2021 ના અિંત સ ધી સેફ રિપટાટચ અગ્રીમને્ટ (Safe Restart Agreement) 

માિફત સ્વપતારિત નીસ્ધયન એક સકાિાત્મક પ્રગસ્ત છે અન ેતે એ જ બાબત છે જેની સ્હમાયત બ્રૅમ્્ટન ેસ્સટીના 2021 અિંદાજપત્રની િજૂઆત 

માિફતે કિી હતી. સ્સટીન ે$14.6 સ્મસ્લયન $500 સ્મસ્લયનના ભાગ તિીક ેપણ પ્રા્ત થયા જેની જાહેિાત ર્ાલ  િહેલ COVID-19 ના 

પ્રર્ાલન ખર્ચ માટ ેસ ધિાઇઓન ેમદદ કિવા માટ ેથઈ હતી.  

 

સ વાક્યો  

 

"બ્રૅમ્પટનની COVID-19ના િોર્ાળામાિંથી ફિી બેઠા થવા માટે આપણા પ્રોવવિંશ્યલ ભાગીદાિો પાસેથી મળતા ભિંડોળ અસ્ત મહત્ત્વપૂણચ છે અન ે

અમ ેપીલ મમેોરિયલના તબક્કા II માિફત ઊભા થઈ િહેલ બીજા હૉસ્પપટલ અન ેડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાિં તબીબી સ્શક્ષણની સ િંપથાનો સ્વકાસ 

કિવા માટ ેએમના આભાિી છીએ. COVID-19નો િોગર્ાળાને કાિણે બ્રૅમ્પટનની સમયસિ અને સમાન આિોગ્ય સિંભાળના ભિંડોળની 

જરૂરિયાત વધ  તીવ્ર બની છે."  

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન  

 

"કૅનેડાના સૌથી ય વાન શહેિ અને િડપી સ્વકાસ કિતા શહેિો પકૈી એક તિીક ેઆપણા ય વાનો માટે પોપટસેકન્ડિી તકોને સ્વપતૃત કિવી અને 

આિોગ્ય સિંભાળન ેસિંબોધવા માટે આ ભિંડોળ અસ્તમહત્ત્વપૂણચ અસ્ગ્રમતાઓ તિીક ેઉભિી આવય િં છે. શહેિના કમચર્ાિીઓએ સરિયપણે 

કાઉસ્ન્સલની સ્હમાયતને આગળ ધપાવી છે જેથી પીલ મમેોરિયલ હૉસ્પપટલનો તબક્કો II અન ેનવી તબીબી કોલેજ માિફતે પોપટસકેન્ડિી તકો 

માટનેી આજની જાહેિાત થઈ શકી છે. અમ ેતે સ સ્નસ્ચર્ત કિવા પ્રસ્તબદ્ધ છીએ ક ેબ્રૅમ્પટનના સ્નવાસીઓ માટે આોગ્ય અન ેસ ખાકાિી તમેજ 

સ્શક્ષણની તકો આકાિ લઈ શક.ે"  

- ડેસ્વડ બારિક, ર્ીફ એડસ્મસ્નપટ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સ્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન  

 

"ઓપલિ અન ેસમાજ માટે આઆવકાયચ સમાર્ાિ છે અને અમ ેર્ િંટાયેલ પથાસ્નક અસ્ધકાિીઓ સાથ ેઓન્ટારિયો સિકાિ, સમાજના સભ્યો અને 

અન્ય મદદગાિોના આભાિી છીએ કે તેઓએ આિોગ્ય સિંભાળ અન ેહૉસ્પપટલના સ્વપતિણને બ્રૅમ્પટનની અસ્ગ્રમતા બનાવી. આપણી પીલ 



 

 

મેમોરિયલ સાઇટના સ્વપતિણ માટનેા સતત ર્લતા આયોજનથી અમ ેવધાિાની હૉસ્પપટલની ક્ષમતા સર્જી શકીશ િં જેથી િડપથી સ્વકાસ પામતા 

આ પ્રાિંતની જરૂરિયાતો પણૂચ થઈ શક ેઅને જે ઓપલિ પીલ મેમોરિયલ સેન્ટિ ફોિ ઇસ્ન્ટગ્રેટેડ હલે્થ એન્ડ વલેનેસ પિ હિંમેશથી પૂિી પાડવામાિં 

આવતી અસામાન્ય સિંભાળ માટે રિયાપૂિક ઠિશે. 

- ડૉ. નસ્વદ મોહમ્મદ, અધ્યક્ષ અન ેર્ીફ એસ્ક્િક્ય રટવ ઓરફસિ, સ્વસ્લયમ ઓપલિ હેલ્થ સ્સપટમ  

 

"િાયિસન મહાસ્વદ્યાલય આજની ઓન્ટારિયો અિંદાજપત્રમાિં થયેલ જાહેિાત જે તબીબી સ્શક્ષણ માટનેી નવી સ િંપથાના સ્વકાસ અને બ્રમૅ્પટન 

આિોગ્ય સિંભાળના તિંત્રના સ્વપતિણ માટ ેપ્રસ્તબદ્ધ છે તે માટ ેિોમાિંસ્ર્ત છે. અમ ેસ્સટી સાથે કાયચ કિવા ઉત્સ ક છીએ જેથી અમાિી 

પોપટસેકન્ડિી ક્ષમતામાિં વધાિો થાય અન ેઅમે આવતી પેઢીન ેઉચ્ર્ ગ ણવત્તાની શૈક્ષસ્ણક તકો આપી શકીએ."  

- ડૉ. મોહમ્મદ લર્મેી, અધ્યક્ષ અન ેઉપ-ક લપતી, િાયિસન ય સ્નવર્સચટી  

 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી િડપી સ્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાિં 7,00,000 કિતા વધ  લોકો વસ ેછે અન ેતમેાિં 75,000 વયવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદચ છે લોકો. અમન ેઊજાચ મળ ેછે અમાિા સ્વસ્વધ સમાજોમાિંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્ચણન િં કેન્ર છીએ અને અમે તકસ્નકી અન ેપયાચવિણીય નસ્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન િં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સ્નિોગી શહેિના સ્વકાસ માટે છે જે સ િસ્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
સ્મરડયા સિંપકચ: 

ગ િવવિંદિ વસિંઘ (Gurvinder Singh) 

કોઓર્ડચનેટિ, સ્મરડયા એન્ડ કમ્ય સ્નટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક સિંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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