
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

બ્રૅમ્પટનમાાં આિોગ્ય સાંભાળના ઉજ્જવળ ભવવષ્ય માટે વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન શરેિડાનના નવા સેંટિ ફોિ હલે્થી 

કમ્યવુનરટઝ માટ ે$2.5 વમવિયનની માતબિ િકમ સાથ ેિોકાણ કિવાનુાં ચાિ ુિાખે છે. 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (07 જૂન 2022) – બ્રૅમ્પટનમાાં સ્થાવનક આિોગ્ય સાંભાળના ઉજ્જવળ ભવવષ્ય માટે વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

િોકાણ કિવાનુાં ચાિુ િાખે છે જેમાાં શરેિડાન કોિજેના નવા સેંટિ ફોિ હેિથી કમ્યુવનરટઝ માટે બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉવન્સિે $2.5 

વમવિયનનુાં ભાંડોળ માંજૂિ કયુું છે. 

િાાંબા ગાળાના િોગોથી ત્રસ્ત િોકોને વધુ સાિી સાંભાળ મળે તે માટે અને પીિ રિજનની તબીબી વ્યવસાવયકોની ગાંભીિ 

જરૂરિયાતને જોતા તેમાાં મદદરૂપ થવા સેંટિ ફોિ હેલ્થી કમ્યુવનરટઝ આ મુજબ કિશે: 

• બ્રૅમ્પટનમાાં નસો અને સાંબાંવધત આિોગ્ય વ્યવસાવયકોની આગામી પેઢીને બ્રૅમ્પટન, પીિ અને ઓન્ટારિયોના િોકોની 

કાળજી િવેા માટે તાિીમ આપશે અને સાાંસ્કૃવતક દ્રવિએ કાયયક્ષમ કાળજી માટેના સમાન વવઝનનુાં સયમથન કિશે. 

• વવદ્યાથીઓ, વશક્ષણવવદો, તબીબી વ્યાવસાવયકો, ટકેનોિોજીના પ્રણેતાઓ, સમાજ સેવા પ્રદાતાઓ અને િહેવાસીઓ વચ્ચ ે

ઇનોવેશન અને સહયોગની પ્રયોગશાળા હોય તેમ કાય કિવુાં. 

• ઇન્ટિપ્રોફેશનિ, વનવાિક સાંભાળ દ્વાિા ક્રોવનક (દીર્કાિીન) િોગના સાંચાિનને સાંબોવધત કિીને હૉિવે આિોગ્ય સાંભાળને 

સાંબોવધત કિવામાાં સહાયરૂપ થવુાં. 

• અાંદાજે 200 થી 500 નવા િોજગાિના માધ્યમથી સ્થાવનક અન ેપ્રાદેવશક િીતે આર્થક વવકાસને આગળ ધપાવવો જે 

બાાંધકામ, જાળવણી, વશક્ષણ, આિોગ્ય સાંભાળ અને વહીવટ, ઔદ્યોવગક સહયોગ અને આ ક્ષેત્ર માટે પરિવહનના ઉન્નત 

જોડાણોથી થઈ શકશે. 

• વલિવનકિ રકનેવસઓિોજી (પુિાવા આધારિત સાંશોધનથી ઇજા અને િોગનુાં વનવાિણ અને સાિવાિનુાં શાસ્ત્ર), વનયમનકાિી 

બાબતો અને વલિવનકિ સાંશોધનનાાં સ્નાતક પ્રમાણપત્રોનો ઉમેિો કિીને તેમજ પ્રાદેવશક માંજૂિીને આવધન બેચેિિ ઓફ 

નર્સુંગ એન્ડ ઓવસ્ટઓપથીના પોસ્ટસેકન્ડિી વવકલ્પો બ્રૅમ્પટનમાાં વધાિવા.  

વસટી દ્વાિા થનાિ નીવધયન શેરિડાનના $20 વમવિયનના િોકાણ ઉપિાાંતનુાં છે અને તે બ્રૅમ્પટન ખાતેના ડેવવસ કમે્પસના નવા 

મકાન માટેના કન્સલ્ટેશન અને આયોજન માટે સહાયરૂપ થશે. કેટિાક નવા પ્રોગ્રામમાંગ પાનખિ 2022 સુધીમાાં તો શરૂ પણ થઈ 

જશે ક ેજ્યાિે બાકીની બાબતો માંજૂિીઓને આવધન અને નવી જગ્યાઓનો વવકાસ થતો જશે તમે તમે ઉપિબ્ધ થશે. 

ફિે ડીિ ફોિ બ્રમૅ્પટન 

22 જાન્યુઆિી 2020ના િોજ સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટને આિોગ્ય સાંભાળની કટોકટી જાહેિ કિી અને "ફિે ડીિ ફોિ બ્રૅમ્પટન”યતિીકે 



 

 

ઓળખાતી વહમાયતયિક્ષી ઝુાંબેશનુાં િોકાપણ કયુું, જેમાાં પ્રોવવન્સ પાસેથી વધાિાના ભાંડોળ માટે વવનાંતી કિવામાાં આવી જેથી 

બ્રૅમ્પટનની આિોગ્ય સાંભાળની ત્રટુીઓના અવકાશને ભિી શકાય. બ્રૅમ્પટનમાાં આિોગ્ય સાંભાળ કટોકટીને સાંબોધી શકાય અને ત ે

સુવનવચચત કિી શકાય કે આિોગ્ય સાંભાળના પ્રવેલટશનિોની આગામી પેઢી શહેિમાાં જ સ્થાવનક ધોિણે તાિીમ પામી શકે તે માટે 

વસટી પગિા િેવાનુાં ચાિુ િાખી િહ્યા છે. 

ફેિ ડીિ ફોિ બ્રૅમ્પટન અવભયાન અાંગે વધુ માવહતી માટે અહીં મિુાકાત િોBrampton.ca.  

હરકકતોનો ટૂાંકસાિ 

• માચ 2021માાં, વસટીએ પ્રોવવન્્યિ સિકાિની અાંદાજપત્ર અાંગેની જાહેિાતને આવકાિી હતી જેમાાં ઓસ્િસ પીિ 

મેમોરિયિ સેંટિ ફોિ ઇવન્ટગે્રટેડ હેલ્થ એન્ડ વેિનેસનુાં એક નવા હૉવસ્પટિ તિીકેના વવસ્તિણનો મુદ્દો સામેિ હતો. 

• 2022ના અાંદાજપત્રના ભાગ તિીકે વસટીએ આિોગ્ય સાંભાળ વવસ્તિણ માટે પોતાની પ્રવતબદ્ધતા ભાંડોળની $62.5 

વમવિયન જેટિી િકમ પીિ મમેોરિયિ હૉવસ્પટિ માટેના સ્થાવનક વહસ્સા માટે વનયુલત કિેિી દશાવી. એવપ્રિમાાં, વસટીએ 

આ પ્રવતબદ્ધતાને સાકાિ કિવા અને આિોગ્ય કાળજીના વવસ્તિણને સહાય કિવા માટે એક ટકાની હૉવસ્પટિ િેવવ 

વસૂિવાની માંજૂિી આપી હતી. 

• માચ 2022માાં ઓન્ટારિયો સિકાિ ેજાહેિ કયુું હતુાં કે તેઓ વધ ુમજબૂત, વધુ વસ્થવતસ્થાપક આિોગ્ય સાંભાળ પ્રણાવિની 

સ્થાપના હેતુ મરેડકિ સ્કિૂના વશક્ષણનો વવસ્તાિ કિશે, જેમાાં સામેિ છે બ્રૅમ્પટનમાાં વસ્થત િાયિસન યવુનવર્સટી સ્કૂિ 

ઓફ મેરડવસન ખુિશે ત્યાિે તેન ેમાટે 80 સ્નાતકની અને 95 અનુસ્નાતક બેઠકોનો ઉમિેો. જુિાઇ 2021માાં તે વર્ના 

પૂવાધમાાં, શહેિમાાં ભાવવ સ્કૂિ ઓફ મેરડવસનને ભાંડોળ પૂરાં પાડવામાાં મદદરૂપ થવા બ્રૅમ્પટન વસટી કાઉવન્સિે $1 

વમવિયનના આયોજન અનુદાનની તિફેણમાાં મત પસાિ કયો હતો જેમાાં સમલક્ષ ભાંડોળ પ્રોવવન્સ ઓફ ઓન્ટારિયો દ્વાિા 

િોકવામાાં આવશે. બ્રૅમ્પટનમાાં તબીબી સ્કૂિની સ્થાપના વસટીના ચાિુ િહેિા વહમાયતયિક્ષી કાયનો નોંધપાત્ર વહસ્સો િહ્યો 

છે અને તેનો સમાવેશ 2022 ઓન્ટારિયો પવૂ-અાંદાજપત્ર િજૂઆતમાાં થયો હતો. 

• ઍવપ્રિ 2022માાં પ્રોમવાંસ દ્વાિા જાહેિ કિવામાાં આવ્યુાં કે તેઓ $21 વમવિયનનુાં િોકાણ કિવા જઈ િહ્યા છે જેથી 

ઓસ્િિનુાં પીિ મેમોરિયિના નવા ઇનપેશન્ટ હૉવસ્પટિમાાં પરિવતન કિવાના મુદ્દાને સયમથન આપી શકાય જેમાાં 24/7 

ઇમેજન્સી રડપાટમેન્ટ હશે અને બ્રૅમ્પટન વસવવક હૉવસ્પટિ ખાતે કેન્સિ કેિ સર્વવસસનુાં વવસ્તિણ કિવામાાં આવશ.ે 

સવુાલયો 

“વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આપણા શહેિની આિોગ્યસાંભાળ પ્રણાિીને મજબૂત બનાવવા પ્રવતબયદ્ધ છે જે સ્થાવનક પ્રવતભાને ઉતે્તજન 

પૂરાં પાડે, આર્થક વવકાસ સાધે અને આપણા વનવાસીઓની જરૂરિયાતો પણૂ થાય. શેરિડાન કોિજેના નવા સેંટિ ફોિ હેિથી 

કમ્યુવનરટઝ માટેની પ્રવતબદ્ધતાથી આપણા વનવાસીઓ માટેની આિોગ્ય સાંભાળમાાં તો સુધાિો આવશે જ પિાંતુ તે સાથે સ્થાવનક 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.com/v3/__https:/www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Healthcare.aspx__%3b%21%21NWi02Ox1v1CzuzE%21_nX7lRaYuIoQzj_1bPlP7ZgLrPWySwhkIMjywrcafeqhpAr0VdMbgK_a6sgsrAckz6fl8BMMww$&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|5ff80d6c69e24d7266d908da48a6dd4a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637902178761862240|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=wtPw7UobKKy4DaMNM5am2dCXhNYQlu9iFxX36W1lzyI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.com/v3/__https:/www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/895__%3b%21%21NWi02Ox1v1CzuzE%21_nX7lRaYuIoQzj_1bPlP7ZgLrPWySwhkIMjywrcafeqhpAr0VdMbgK_a6sgsrAckz6fld7Cs9A$&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|5ff80d6c69e24d7266d908da48a6dd4a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637902178761862240|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=9f2RGC7+FHn1f0bOv3YIRmvTm8BrQ0REtlNSjwEcRS8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.com/v3/__https:/www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/997__%3b%21%21NWi02Ox1v1CzuzE%21_nX7lRaYuIoQzj_1bPlP7ZgLrPWySwhkIMjywrcafeqhpAr0VdMbgK_a6sgsrAckz6fn7zOjAg$&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|5ff80d6c69e24d7266d908da48a6dd4a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637902178761862240|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=MPYSOE7wP75qs/yDylJPR9FO8DPPideFY63asRwVwDs=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/943
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/943
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ryerson.ca/news-events/news/2021/03/ryerson-university-receives-planning-grant-for-medical-school-in-brampton/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|5ff80d6c69e24d7266d908da48a6dd4a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637902178761862240|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=Gq+Q6lsM9v7MbmQINrDSs65671nTHIfGpBLkEHPbrHQ=&reserved=0
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ધોિણે ટકાઉ આર્થક વવકાસને પણ બળ મળશે, જ્યાાં નોકિીઓ અને પ્રવતભાઓ સચવાઇ જશ ેજેમાાં ફલત બ્રૅમ્પટન ખાતેના 

શેરિડાન કેમ્પસ પિ જ અાંદાજે 200 થી 500 ફુિ ટાઇમ નોકિીઓનો સમાવશે થાય છે. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"અહીં જ આ વવકાસ પામતા આપણા શહેિમાાં જ બ્રૅમ્પટનવાસીઓ વવચવ સ્તિની આિોગ્ય સાંભાળ અને વશક્ષણ પામી શકે તે 

યોગ્ય જ છે. શરેિડાન કોિજેના એરિયા રિજનિ કાઉવન્સિિ તિીકે મન ેઆિોકાણને સયમથન આપતા અત્યાંત આનાંદ થયો કે તેનાથી 

સાિી ગુણવત્તાનુાં પોસ્ટ સેકન્ડિી વશક્ષણ મળી શકશે જેથી આપણા વનયોલતાઓને એવી પ્રવતભાઓ સુિભ બની શકે જેની તેમન ે

જરૂિ છે અને સાથે જ સમાજની આિોગ્ય સાંભાળની જરૂરિયાત પણ સાંતોર્ી શકાશે." 

 માર્ટન મરેડિોસ (Martin Medeiros) રિજનિ કાઉવન્સિિ, વૉડ 3 અને 4, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

બ્રૅમ્પટન સૌથી વધુ ઝડપથી વવકસતા અત્યાંત બહુમુખી અને યુવા સમુદાયો પૈકી એક છે અને અવસિોથી ઉભિાતા શહેિ તિીકે અમે 

અમાિા િહેવાસીઓ માટેની પોસ્ટસેકન્ડિી તકો વવસ્તાિવા સમર્પત છીએ અને ભાવવ આિોગ્ય સાંભાળની જરૂરિયાતો માટે તયૈાિ 

છીએ. શરેિડાન કોિજેના નવા સેન્ટિ ફોિ હેલ્થી કમ્યુવનરટઝમાાં થયેિ િોકાણથી બ્રૅમ્પટનની તબીબી વ્યવસાવયકોની જરૂરિયાત 

સાંતોર્ાશે અને વનવાસીઓને સ્થાવનક શૈક્ષવણક અવસિો મળી શકશે." 

- પૉિ મોરિસન (Paul Morrison), ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસિ , વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"જ્યાિ ેક્રોવનક (દીર્કાિીન) િોગો વવશે વાત કિીએ છીએ ત્યાિે ખાસ કિીને સમુદાયની વનણાયક જરૂરિયાતો પિ ધ્યાન કેવન્દ્રત કિીને 

અમે બ્રામ્પટનમાાં પોસ્ટસેકન્ડિી વવકલ્પો વધાિવા માટે િોમાાંવચત છીએ. પીિના અડધા જેટિા વનવાસીઓમાાં ઓછામાાં ઓછા એક 

ક્રોવનક િોગ હોવાનુાં વનદાન થયુાં છે અને 73 ટકા જેટિી બ્રૅમ્પટનની વસ્તી દેખીતી િીતે િર્ુમવતની છે અને તેમને સાાંસ્કવૃતક િીતે 

સમથ સાંભાળ સિુભ નથી. આ સમાજને સેંટિ ફોિ ક્રોવનક રડવઝઝ મેનેજમેન્ટની જરૂિ છે જે આ પરિયોજનાનો ભાગ બનશે જેથી 

ડાયાવબટીસ, કાર્ડયોવસ્લયુિિ વ્યાવધ અને અન્ય ક્રોવનક િોગો ભોગવતા િોકો માટે વનણાયક વનવાિણ અને વ્યવસ્થાપનની 

જરૂરિયાતોને પહોંચી વળાય, જેનાથી િોકોને ઇમજન્સી રૂમમાાં દાખિ થવુાં પડતુાં હોય છે. બ્રૅમ્પટનમાાં ઓછામાાં ઓછી 700 નવી 

પોસ્ટ સેકન્ડિી આિોગ્ય સાંભાળની બેઠકો પિૂી પાડીને અમે પીિ રિજનમાાં સ્થાવનક, ઉચ્ચ તાિીમ પામેિ આિોગ્ય સાંભાળ 

વ્યવસાવયકોને િાખવામાાં સહયોગ કિી િહ્યા છીએ." 

- જેનેટ મોરિસન,પ્રમખુ અને ઉપ-કુિપતી, શેરિડાન કોિેજ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 િોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદ છે 

િોકો. અમને ઊજા મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આયકર્ણનુાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સાંપક (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવલ્ટકલ્ચિિ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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