
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

சுகாதாரப் பராமாிப்பு பற்றிய ஒரு அெசர நிலைலய ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர நகர்மன்றம் 

பிரகடனம் வசய்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், (ஜனொி 22, 2020) – ப்ராம்ட்டன் மாநகாில் சுகாதாரப் பராமாிப்பு பற்றிய ஒரு அெசர 

நிலைலயப் பிரகடனப்படுத்துெதற்கான ஒரு  பிரரரலைலய, இன்லறய மன்றக் கூட்டத்தின்ரபாது,  

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர நகர்மன்றமானது ஏகமனதாக நிலறரெற்றியது. 

 

இந்தப் பிரரரலைலய மாநகர மன்றக் குழு உறுப்பினராகிய ஹர்கிரத் சிங் அெர்கள் முன்வமாழிவுக்காக 

தாக்கல் வசய்தார், மற்றும் ரமயர் ரபட்ாிக் பிரவுன் மற்றும் அலனத்து மன்ற உறுப்பினர்களால் அது ெழி 

வமாழியப்பட்டது. பிரரரலையில் தீர்மானிக்கப்பட்ட ெிஷயங்கள்: 

 

 ப்ராம்ட்டன் மாநகாில் சுகாதாரப் பராமாிப்பு பற்றிய ஒரு அெசர நிலைலயப் 

பிரகடனப்படுத்துதல்; மற்றும் 

  மாநகாின் தலைலம நிர்ொக அதிகாாி (CAO) மற்றும் உாிய பைியாளர்கள் அலனெரும் 

ெில்லியம் ஆஸ்ைர் சுகாதார அலமப்புடன் [William Osler Health System (WOHS)] ரசர்ந்து 

பைியாற்றுமாறு ரகட்டுக்வகாள்ளுதல்; ஒன்ட்ரடாிரயா பிராந்தியம் மற்றும் கனடா நாட்டின் 

அரசு ஆகியலெ இலைந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சிெிக் மருத்துெமலனக்கு,  முதல்நிலை சுகாதார 

ெசதி வசய்து வகாடுப்பதற்காக ரபாதிய நிதிலய ெழங்குதல்; மற்றும் பீல் வமரமாாியல் 

லமயமானது, உடனடியாக பாதுகாப்பானதும் தரமானதுமான சுகாதார பராமாிப்பிலன 

ெழங்குெதற்காக  அலனத்துப் பைியாளர்கலளக் வகாண்டு முழு வீச்சில் பைியாற்றுதல் ; மற்றும் 

 மாநகாின் தலைலம நிர்ொக அதிகாாி (CAO) மற்றும் உாிய பைியாளர்கள் அலனெரும் 

ெில்லியம் ஆஸ்ைர் சுகாதார அலமப்புடன் [William Osler Health System (WOHS)] ரசர்ந்து 

பைியாற்ற ரகட்டுக்வகாள்ளுதல்; ஒன்ட்ரடாிரயா பிராந்தியம் மற்றும் கனடா நாட்டின் 

அரசுஆகியலெ இலைந்து ப்ராம்ப்ட்டன் சிெிக் மருத்துெமலனக்கு முழுக்கமுழுக்க 

வசயல்படக்கூடிய அெசரகாை துலறலய அலமத்து, அதில் பிராந்தியத்தில் இருக்கும் மக்கள் 

வதாலகயில் சராசாியாக இத்தலன ரபருக்கு இத்தலன படுக்லக என்ற ெலகயில் படுக்லககள் 

இருப்பலத உறுதி வசய்தல் அல்ைது ரசர்த்தல்; இதற்காக 850 படுக்லககலள கூடுதைாகச் 

ரசர்த்தல் அெசியமாகும். பீல் வமரமாாியல் லமயத்லதப் (Peel Memorial Centre) வபாருத்தெலர 

கட்டம்  II இல் ஒருங்கிலைந்த சுகாதாரம் மற்றும் நல்ொழ்வுக்காக பீல் வமரமாாியல் லமயம் 

(Peel Memorial Centre) அலமப்பலத, இந்த அரசு இருக்கும் காைத்திற்குள்ளாக நிறுவுதல்; மற்றும் 

 சுகாதார அலமச்சர், பிராந்திய மக்களலெயில் இருக்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் (மக்களலெ) 

உறுப்பினர்கள், பிரதமாின் அலுெைகம், பிராந்திய மக்களலெயில் பிரதிநிதித்துெம் ெகிக்கின்ற 

அலனத்து எதிர்க் கட்சி தலைெர்கள், கூட்டு மக்களலெயில் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு பிரதிநிதித்துெம் 

ெகிக்கின்ற உறுப்பினர்கள், ெில்லியம் ஆஸ்ைர் வஹல்த் சிஸ்டம் (William Osler Health System) 



 

 

அலமப்பின் தலைலம வசயல் அதிகாாி (CEO), ப்ராம்ப்ட்டன்/எட்ரடாபிரகாக் 

(Brampton/Etobicoke) மற்றும் பகுதிொாியான ஒன்ட்ரடாிரயா சுகாதார அைி ( Area Ontario 

Health Team) மற்றும் ாீஜன் ஆஃப் பீல் ( Region of Peel) ஆகிரயாருக்கு இந்த தீர்மானத்தின் 

நகலை அனுப்பி லெத்தல். 

 

டிசம்பர் மாதத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சுகாதாரப் பாராமாிப்பு அலமப்புக்கான தனித்துெமான அெசரத் 

ரதலெகலள - அதாெது வபாிய அளெிைான நிதிப்பற்றாக்குலறலய - நிெர்த்தி வசய்தல், நிதிக்காக 

காத்திருக்கும் காைத்லத குலறத்தல் மற்றும் ெராந்தாெில் படுக்க லெக்கப்பட்ட ரநாயாளிகளுக்கான 

மருந்துகளின் ரதலெ ஆகியெற்லற இனம் கண்டு, ஒரு தீர்மானத்லத இந்த மாமன்றம் நிலறரெற்றியது. 

அலனத்து சுகாதாரப் பராமாிப்பு அளிப்பெர்களும் உடனடி நடெடிக்லக எடுக்க இந்த தீர்மானம் 

ரகட்டுக்வகாண்டது. 

 

மாநகர நிர்ொகமானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சுகாதாரப் பாராமாிப்பு அலமப்புக்காக  ரமலும் அதிக நிதி 

ரகாாி பை முன்வனடுப்புக்கலள ரமற்வகாண்டது. கனடா நாட்டின் நகராட்சிகளுக்கான கூட்டலமப்பு 

மற்றும் ஒன்ட்ரடாிரயா மாகாை நகராட்சிகளுக்கான சங்கம் ஆகியெற்றின் ெருடாந்திர 

மாநாடுகளின்ரபாது, பிரரதச மற்றும் கூட்டலமப்பு பிரதிநிதிகளிடம் ரகாாிக்லக லெத்ததுவும் இெற்றில் 

அடங்கும். அரசின் பிரரதசொாியான, மற்றும் கூட்டலமப்பு ஆகிய இரு மட்டங்களிலும், ெரவு வசைவு 

திட்ட அறிக்லக சமர்ப்பித்தலுக்கு முந்லதய ஆயத்தவசய்முலறயின்ரபாரத எடுத்துலரத்தல் மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாின் சுகாதாரப் பராமாிப்பு மீதான கெலைகள்  பற்றிய ெிழிப்புைர்வு மற்றும் 

ஆதரெிலன  ரமம்படுத்துமுகமாக #FairDealForBrampton என்னும்  அலமப்பின் ஊடாக சுகாதாரப் 

பராமாிப்புக்கான அறிவுறுத்தல் பிரச்சாரத்லத அதிகாித்தல் ஆகியலெ இெற்றில் அடங்கும்.  

 

 

இன்லறய ரததிக்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் இதர நகரங்களுக்கு இலடயிைான நிதிப் பற்றாக்குலற 

இலடவெளிலய நிரப்ப ரெண்டியும், அதன் மூைம் பீல் வமரமாாியல் லமயத்தின் ரசலெகள் 

ெசதியலமப்புக்கலள ெிாிொக்குெதற்கான நிதி மற்றும் ஆதரவு ரெண்டியும் #FairDealForBrampton 

பிரச்சாரத்தில், 18,000 குடிமக்கள் இதற்கான மனுெில் பிரரதச நிர்ொக அலமப்புக்கு லகவயாப்பமிட்டு 

சமர்ப்பித்துள்ளனர்; ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மூன்றாெதாக ஒரு சுகாதாரப் பராமாிப்பு அலமப்பதற்குமான 

நிதிலயயும் ெழங்குமாறு ரெண்டியுள்ளனர். 

 

அறிஞர் ரமற்ரகாள்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாின் சுகாதாரப் பராமாிப்பு அலமப்பானது, பிரரதச அரசாங்கத்திடமிருந்து நிதி 

மற்றும் ஆதரெிலனப் வபறுெதற்கான இக்கட்டான நிலையில் இருக்கிறது. இதற்கான ரகாாிக்லக 

லெக்லகயில், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாில் ெசித்தொரற, நாங்கள் வசயைற்று இருக்கப் ரபாெதில்லை. 

”ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில்  சுகாதாரப் பராமாிப்புக்கான அெசரநிலைலய நாங்கள் அதிகாரபூர்ெமாக 

பிரகடனம் வசய்து ெிட்ரடாம் மற்றும் எங்கள் சமுதாயதின் அெசர ரதலெகளுக்கு முகமன் வகாடுக்குமாறு 

http://www.fairdealforbrampton.ca/
http://www.fairdealforbrampton.ca/


 

 

சுகாதாரப் பராமாிப்பு ெழங்கும் அலனத்து தரப்பினாிடமிருந்தும் உடனடி பதில் மற்றும் நடெடிக்லகலய 

ரெண்டுகிரறாம்.” 

 

- ரமயர் ரபட்ாிக் ப்ரவுன் 

 

“கனடா நாட்டில் மிக ரெகமாக ெளர்ச்சி வபற்று ெரும் மிகப்வபாிய நகரமாகிய ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு 

நியாயமான மற்றும் ரபாதிய அளெிைான சுகாதாரப் பராமாிப்பு ரதலெப்படுகிறது. நகாில் இருக்கும் ஒரர 

மருத்துெமலனயில் உள்ள ெராந்தாக்களில் ரநாயாளிகள் மரைிக்கின்றனர். சுகாதாரப் பராமாிப்பு 

ெலகயில், ரெண்டுெலத நியாயமாகக் ரகட்டு ொங்கவும், மற்றும் மருத்துெமலனகள் நிலறந்து 

ெழிெலதயும் ெராந்தாெில் இருக்கும் ரநாயாளிகளுக்கு மருந்துகள் கிலடக்காமல் ரபாலதயும் 

தடுப்பதற்கு  இதுரெ தக்க தருைமாகும். இனியும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மக்கள் வபாறுலம காக்க முடியாது!” 

 

- ரராவெனா சான்ட்ரடாஸ், தலைெர், சமூக ரசலெகள் 

 

“இன்லறக்கு இந்த முன்வமாழிலெ  வகாண்டு ெருெது மிகவும் அத்தியாெசியம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

மருத்துெமலன ெராந்தாக்களில் இருக்கும் வநாிசல் மற்றும் ரபாதிய மருந்துகள் இல்ைாத இந்த 

நிலையானது  நாடு முழுக்க இப்படியான சுகாதாரப் பராமாிப்பு வநருக்கடிகளுக்கு உதாரைமாக 

எடுத்துக்வகாள்ளப்படுகிறது.  ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு இந்த நியாயமான பங்கு ெந்ரத ஆகரெண்டும் 

மற்றும் ரபாதுமான சுகாதாரப் பராமாிப்பு வபறுெதற்கான உாிலம நமது குடியிருப்புொசிகளுக்கு 

கண்டிப்பாக இருக்கிறது.” 

 

- ஹர்கிரத் சிங், மாநகர மன்ற உறுப்பினர், ொர்டுகள் 9 & 10 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெைிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்ரத 

வசய்கின்ரறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு ரசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிரறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிரறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆரராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிரறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இலையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 
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