
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                   

 

સિટીએ બ્રમૅ્પટન ખાતનેી આિોગ્ય િભંાળના સવસ્તિણમા ંિહાયતા માટે એક ટકો હૉસ્પિટલ લસેવ વિલૂવા માટે  

મંજૂિી આપી 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (07 એસિલ 2022) – જઈ કાલે હાથ ધિાયેલી િભામાં બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉસન્િલે આિોગ્ય િભંાળના સવસ્તિણમાં 

િહાયતા માટ ેએક ટકો હોસપટલ લેસવ વિૂલવા માટ ેમંજૂિી આપી હતી. બ્રૅમ્પટન સિસવક હૉસસ્પટલમાં સ્થાસપત થનાિ પીલ મેમોરિયલ 

હૉસસ્પટલ અન ેકેન્િિ કેિ િેંટિના સવસ્તિણ અને પુનઃસવકાિ માટે સ્થાસનક સહસ્િામાં યોગદાન આપવામાં આ લેસવ િહાય કિશ.ે  

  

સવસલયમ ઓસ્લિ હેલ્થ સિસ્ટમના અંદાજ િમાણ ેપીલ મેમોરિયલ હૉસસ્પટલના સવસ્તિણ અન ેપુનઃસવકાિ માટે $700 સમસલયનનો ખર્ચ થશ ે

અને અન ેકેન્િિ કેિ િેંટિના સવકાિ માટે $365 સમસલયનનો ખિર્ થશ ેજેની િંયોજીત કકંમત $1.1 સિસલયન જેટલી થશ.ે આ 

પરિયોજનાઓ માટે આવશ્યક સ્થાસનક સહસ્િો $250 સમસલયન જેટલો છે. ઓસ્લિ દ્વાિા સવનંતી કિવામા ંઆવી છે કે સિટીએ અદંાજીત 

સ્થાસનક સહસ્િાના 50 ટકા જેટલંુ ભડંોળ િદાન કિવુ ંજોઇએ, જે અદંાજીત $125 સમસલયન જેટલંુ થાય.  

  

આ હૉસસ્પટલ લેસવના પરિણામે બ્રૅમ્પટનવાિીઓન ેિિેિાશ વાર્ષચક િહેવાિી વેિાના સિલમાં િિિેાશ $23.29 જેટલો વધાિો જોવા મળશ.ે 

2022ના અદંાજપત્રના ભાગ તિીકે સિટીએ આિોગ્ય િંભાળ સવસ્તિણ માટે પોતાની િસતિદ્ધતા ભડોળની $62.5 સમસલયન જેટલી િકમ 

પીલ મેમોરિયલ હૉસસ્પટલ માટેના સ્થાસનક સહસ્િા માટે સનયકુ્ત કિેલી દશાચવી. આ િસતિદ્ધતાના અનુમોદન રૂપે આ હૉસસ્પટલ લેસવની 

મંજૂિી આવી છે. િહેવાિી વેિાના અસંતમ સિલ જુનમાં મોકલાશ ેજેના હપતા જુલાઇ, ઑગસ્ટ અને િપ્ટેમ્િિમાં ર્ૂકવવાપાત્ર હશ.ે વેિા 

અંગેની વધુ માસહતી Brampton.ca પિ મળી શકશે.   

  

ઐસતહાસિક દ્રસિએ બ્રૅમ્પટનને આિોગ્ય િભંાળ િેવાઓ અન્વયે તેમને મળવું જોઇએ એટલંુ ભંડોળ મળયું નથી જેને પરિણામે હૉસસ્પટલોમાં 

ભીડની િમસ્યા થઈ અને હૉલવે મેરડસિનનો િહાિો લેવો પડ્યો અન ેઆ િમસ્યાની તીવ્રતા COVID-19ની મહામાિીને કાિણે વધી ગઈ. 

જાન્યુઆિી 2020મા ંિીટી ઓફ બ્રૅમ્પટને આિોગ્ય િંભાળની કટોકટી જાહેિ કિી અન ે"ફેિ ડીલ ફોિ બ્રૅમ્પટન” તિીક ેઓળખાતી સહમાયત લક્ષી 

ઝંુિેશનુ ંલોકાપચણ કયુું, જેમાં િોસવન્િ પાિેથી વધાિાના ભંડોળ માટે સવનંતી કિવામાં આવી જેથી બ્રૅમ્પટનની આિોગ્ય િંભાળની ત્રુટીઓના 

અવકાશન ેભિી શકાય.   

  

માર્ચ 2021મા,ં સિટીએ િોસવન્શ્યલ િિકાિની અદંાજપત્ર અગંેની જાહેિાતન ેઆવકાિી હતી જેમાં ઓસ્લિચ પીલ મેમોરિયલ િેંટિ ફોિ 

ઇસન્ટગ્રેટડે હલે્થ એન્દ વેલનિેનુ ંએક નવા હૉસસ્પટલ તિીકેના સવસ્તિણનો મુદ્દો િામેલ હતો. આ િપ્તાહના પૂવાચધચમાં િોવવિં દ્વાિા જાહેિ 

કિવામાં આવયું કે તેઓ $21 સમસલયનનું િોકાણ કિવા જઈ િહ્યા છે જેથી ઓસ્લિનું પીલ મેમોરિયલના નવા ઇનપેશન્ટ હૉસસ્પટલમાં પરિવતચન 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/997__;!!NWi02Ox1v1CzuzE!_nX7lRaYuIoQzj_1bPlP7ZgLrPWySwhkIMjywrcafeqhpAr0VdMbgK_a6sgsrAckz6fn7zOjAg$
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કિવાના મુદ્દાન ેિ મથચન આપી શકાય જેમા ં24/7 ઇમેજચન્િી રડપાટચમેન્ટ હશ ેઅને બ્રૅમ્પટન સિસવક હૉસસ્પટલ ખાતે કેન્િિ કેિ િર્વચસિિનું 

સવસ્તિણ કિવામાં આવશ.ે  

  

ફેિ ડીલ ફોિ બ્રૅમ્પટન અસભયાન અંગે વધુ માસહતી માટે અહીં મુલાકાત લોBrampton.ca.   

 

િવુાક્યો 

ઐસતહાસિક દ્રસિએ બ્રૅમ્પટનને આિોગ્ય િભંાળ િેવાઓ અન્વયે તેમને મળવું જોઇએ એટલંુ ભંડોળ મળયું ન હોવાન ેપરિણામે હૉસસ્પટલોમાં 

ભીડની િમસ્યા અને હૉલવે મેરડસિનનો િહાિો લેવાનો અનભુવ થઈ ર્ુક્યો છે. બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉસન્િલ બ્રેમ્પટનની આિોગ્ય િભંાળના 

અવકાશન ેદૂિ કિવામાં અમે અમાિો ભાગ ભજવવા માટે િસતિદ્ધ છીએ, અને અમે અમાિા િમુદાયમાં આિોગ્ય િભંાળ િેવાઓને ભંડોળ 

પૂરં પાડવામાં મદદ કિવા િદલ અમાિા ભાગીદાિોનો આભાિ માનીએ છીએ." 

- હિરકિત વિંઘ, સિટી કાઉસન્િલિ, વૉડચ 9અને 10, િમુખ, કોપોિેટ િર્વચસિિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન  

 

“ગત વષે ટસેલ ટાઉન હૉલમાં, સિટી દ્વાિા મતદાન કિાયેલા 70 ટકાથી વધુ િહવેાિીઓએ િૂસર્ત કયુું હતું કે તેઓ બ્રૅમ્પટનમા ંનવી િંપૂણચ િેવા 

ધિાવતા હૉસસ્પટલન ેભંડોળ પૂરં પાડવા માટનેી લેસવની વિૂલાતન ેિમથચન આપે છે. આપણા િમુદાયન ેઆિોગ્ય િંભાળ િવેાઓ અન્વયે 

આપણને મળવું જોઇએ એટલંુ ભડંોળ ભૂતકાળમાં મળયું નથી જેને પરિણામે હૉસસ્પટલોમાં ભીડની િમસ્યા થઈ અન ેહૉલવે મેરડસિનનો 

િહાિો લેવો પડ્યો અને આ િમસ્યાની તીવ્રતા COVID-19ની મહામાિીને કાિણે વધી ગઈ. બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉસન્િલ આપણા 

િહેવાિીઓના આિોગ્ય અન ેિખુાકાિીનું િક્ષણ થાય અને આપણા િમુદાયને તેમને લાયક આિોગ્ય િંભાળ મળે ત ેિુસનસચર્ત કિવા માટે અમે 

અમાિો ભાગ ભજવવા માટે િમર્પચત છીએ. 

-  પૅટ ફોર્ટચની, િીજનલ કાઉસન્િલિ, વૉડચ 7 અને 8, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

બ્રૅમ્પટન િૌથી વધુ ઝડપથી સવકિતા િમુદાયો પૈકી એક છે એક િુશાસિત શહેિ તિીક ેઅમે બ્રૅમ્પટનમાં આિોગ્ય કટોકટીને ધ્યાન પિ લઈન ે

ભસવષ્યની આિોગ્ય િંભાળની આવશ્યકતાઓ પૂણચ કિવા પગલા ંલઈ િહ્યા છીએ. અમે અમાિા િહેવાિીઓના સ્વાસ્્ય અને િખુાકાિીના 

સહતમા ંઅમાિા િહયોગીઓ િાથે કાયચ કિવાનુ ંર્ાલુ િાખવા અને બ્રૅમ્પટનમાં આિોગ્ય િંભાળ માટે વધ ુમજિૂત ભસવષ્ય િુિસક્ષત કિવા અમે 

િસતિદ્ધ છીએ." 

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ર્ીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટનમાં આિોગ્ય િંભાળ માટે આ એક ઐસતહાસિક િમય ગણી શકાય. હૉસસ્પટલના પુનઃસવકાિ માટ ેવતચમાન અંદાસજત સ્થાસનક 

સહસ્િાના 50 ટકાને િહાય આપવાની સિટી કાઉસન્િલની િસતિદ્ધતા એ િસુનસચર્ત કિવામા ંમદદ કિશ ેકે ઓસ્લિ પાિ ેઆ િમુદાયની 

જરૂરિયાત અને લાયક ઈન્રાસ્રક્ર્િ િનાવવા માટે િિંાધનો સનસચર્તપણે છે. ઓસ્લિ સિટી કાઉસન્િલને આ િાહસિક અન ેઆવશ્યક પગલંુ 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Healthcare.aspx__;!!NWi02Ox1v1CzuzE!_nX7lRaYuIoQzj_1bPlP7ZgLrPWySwhkIMjywrcafeqhpAr0VdMbgK_a6sgsrAckz6fl8BMMww$


 

 

ભિવા માટે અને આપણા ઝડપથી સવકિતા િમુદાયની િેવા કિવા માટે હૉસસ્પટલની વધુ ક્ષમતા ઊભી કિવાના આશયને અથાકપણે િ મથચન 

આપવા િદલ િશિંા કિ ેછે. કાઉસન્િલની િસતિદ્ધતા એ ભાસવ વષો માટ ેઆપણા િમુદાયના આિોગ્ય માટ ેકિેલ િોકાણ છે. 

- જીઓરી રિર્ી, િમુખ, સવસલયમ ઓસ્લિ હેલ્થ સિસ્ટમ િોડચ ઓફ રડિેક્ટિચ 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વયવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદચ છે 

લોકો. અમને ઊજાચ મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષચણનંુ કને્દ્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાચવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનંુ નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરડયા િપંકચ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ર્િલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

