
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

புதிய மருத்துெமனன படுக்னககள் ொங்குெதற்கான முக்கிய முதலீட்டுப் 

பணத்னத மாகாண அரசிடமிருந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வபறுகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்டடாபர் 27, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சுகாதாரப் பராமாிப்புக்கான 

டதனெகளுக்கு ஆதரெளிப்பதாக ஒன்ட்டடாிடயா மாகாண அதிபர் அறிெித்திருப்பனத ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம் ெரடெற்கிறது. இன்னறயதினம், மாகாண அதிபர் டக் ஃடபார்ட் (Doug Ford), சுகாதார 

அனமச்சர் க்றிஸ்டின் எல்லியட், இனண அனமச்சரும்  ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு பகுதியின் MPP யுமான 

ப்ரப்மீத் சர்க்காாியா, மற்றும் ெில்லியம் ஆஸ்லர் வெல்த் சிஸ்டம்-இன் தனலெரும் தனலனம வசயல் 

அதிகாாியுமான டாக்டர் நவீத் வமாெம்வமட் ஆகிடயாருடன்  டமயர் டபட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்கள் 

இனணந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சுகாதாரப் பராமாிப்புக்கான அனமப்பிற்கு குறிப்பிடத்தக்க முதலீடு 

வசய்ெது பற்றி அறிெித்தார்.  இந்த அறிெிப்பானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்வகன ொதிடும் பிரச்சாரத்திற்கு 

(City’s Fair Deal for Brampton advocacy campaign) ஆதரெளிக்கிறது;  இது சுகாதாரத்துனறக்கு 

டதனெப்படுகின்ற நிதியாதாரத்தில் உள்ள இனடவெளினய நீக்க உதவுகிறது; இதனால் டநாயாளிகனள 

படுக்னக ெசதியில்லாத வெராந்தாக்களில் னெத்து சிகிச்னசயளிப்பது தடுக்கப்படுகிறது. 

ெில்லியம் ஆஸ்லர் வெல்த் சிஸ்டம் (William Osler Health System) என்பது டநாயாளிகளுக்கான 87 

புதிய  மருத்துெமனன படுக்னககனள வபற்று, அதன்மூலம் மருத்துெமனன வகாள்திறன் வநருக்கடினயப் 

டபாக்கி, காத்திருப்பு டநரத்னதயும் குனறக்க உதவும். இதில் ப்ராம்ப்ட்டன் சிெிக் மருத்துெமனனக்கான 

(Brampton Civic Hospital) 41 மருத்துெமனன படுக்னககளும் அடங்கும். 

ஒன்ட்டடாிடயா அரசாங்கமானது, தனது 2.8 பில்லியன் டாலர் COVID-19 வதாற்று வீழ்ச்சியனடெதற்கு 

தயாராெதற்கான திட்டத்தின்படி, மருத்துெமனனகளில் அதிக படுக்னககனளச் டசர்க்கவும் மாகாணம் 

முழுதுெதுமாக கூடுதல் சுகாதார ெசதியனமப்புக்கனள டசர்க்கவுமான திட்டத்திற்கு  முதலீடுகனளச் 

வசய்து ெருகிறது. மாகாண அரசாங்கத்னதப் வபாறுத்தெனர, COVID-19 வதாற்று பரெலின்டபாது,  

அதிகமான படுக்னககனள கினடக்கப்வபறச்வசய்ெது  என்பது, அறுனெ சிகிச்னச பின்னனடவுகனளக் 

குனறக்கவும், கெனிப்புக்கான அணுகனல டமம்படுத்தவும் உதவும். 

பின்புலம் 

டிசம்பர் 2019 இல்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  சுகாதாரப் பாதுகாப்பு முனறயின் தனித்துெமான மற்றும் 

அெசரத் டதனெகனள அங்கீகாித்து நகர் மன்றம் ஒரு தீர்மானத்னத நினறடெற்றியது, இதில் டதனெக்கும் 

நிதிெழங்கலுக்கும் இனடயில் வபாிய இனடவெளிகள், நீண்ட காத்திருப்பு டநரம் மற்றும் வெராந்தாெில் 

னெத்து  மருத்துெம் பார்ப்பது ஆகியெற்னற நீக்குெது ஆகியனெ அடங்கும். இந்த தீர்மானம் அனனத்து 

சுகாதார அனமப்பு ெழங்குநர்களிடமிருந்தும் உடனடி நடெடிக்னக எடுக்கக் டகாாியது. 2020  ஜனொி 



 

 

மாதத்தில், ப்ராம்ப்ட்டனில் சுகாதார அெசரநினலனய அறிெிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனப ஏகமனதாக ஒரு 

தீர்மானத்னத நினறடெற்றியது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அனமப்புக்கு கூடுதல் நிதி மற்றும் ஆதரனெக் டகாருெதற்கு 

நகர நிர்ொகம் பல முயற்சிகனள டமற்வகாண்டது. இெற்றில், ப்ராம்ப்ட்டனின் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 

பிரதிநிதிகளுக்கு சமர்ப்பித்தல், ஒன்ட்டடாிடயாெின் நகராட்சிகள் சங்கத்தின் (Association of 

Municipalities of Ontario)(AMO) மாநாட்டில் சமர்ப்பித்தல் மற்றும், பட்வஜட்டுக்கு முந்னதய சமர்ப்பிப்பு 

வசயல்முனற மூலம் மாகாண அரசாங்கத்திடம் ொதிடுெது ஆகியனெ அடங்கும். ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான 

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு வதாடர்பான ொதிடும் பிரச்சாரத்திற்கு நியாயமான டபரத்னதயும் 

(#FairDealForBrampton health care advocacy campaign) முன்வனடுக்கிறது;  இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

சுகாதாரம் பற்றிய கெனலகள் பற்றிய ெிழிப்புணர்வு மற்றும் ஆதரனெ ெளர்ப்பதற்காகடெ ஆகும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அனமப்பானது, அதிக வநாிசல் வகாண்டது மற்றும் குனறொன 

நிதியுதெி மற்றும் வெராந்தாக்களில் னெத்து சிகிச்னசயளிப்பதுடன், வதாற்றுடநாய் பரெலால் இந்த 

வநாிசல் டமலும் அதிகாித்துள்ளது. மாகாணத்தின் ஆதரவு எங்களுக்கு மிகமிகத் டதனெப்படுகிறது. 

டமலும், குறிப்பாக, பீல் மாகாணம் இப்டபாது COVID-19 வதாற்று பரெலின் இரண்டாெது 

அனலவீச்சுக்குள் இருப்பதால்,  இனலயுதிர்காலத்திற்கு மாகாணம்  தயாராெதற்கான  திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக, நமது சமுதாயத்திற்கான சாியான தினசயில் வசல்லும் இந்த டநர்மனறயான நடெடிக்னகனய 

நாங்கள் ெரடெற்கிடறாம். நகரத்தின் ெடடமற்கில் நாம் புதிய ஒரு மருத்துெமனனனய அனமக்கும் 

பணியில் இருக்கும்டபாடத,  ப்ராம்ப்ட்டன் சிெிக்  மருத்துெமனனயில்  இந்த புதிய மருத்துெமனன 

படுக்னககள் நகாின் மக்களுக்கான அணுகல் மற்றும் மருத்துெமனனயின் வசயல்திறனன டமம்படுத்தும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகளுக்கான சுகாதார டசனெனய டமம்படுத்துெதற்காக கட்டப்பட்ட 

ஆஸ்லர்ஸ் பீல் வமடமாாியல்  ஸ்தலத்தின்  இரண்டாம் கட்ட ெிாிொக்கத்னதப் வபறுெதற்காக இந்தப் 

மாகாண அதிபர் எடுத்திருக்கும்  உறுதிப்பாட்னட நான் ெரடெற்கிடறன். ” 

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நமது சமூகம் சுகாதார பராமாிப்பின் சமமான அணுகனலப் வபற தகுதியான சமூகமாகும். நாங்கள் 

ொதிட்டதன்டபாில்  நமது  நகரம் வதாடர்ந்து எதிர்வகாள்ளும் சில வநருக்கடிகனளத் தணிக்க 

ஒன்ட்டடாிடயா அரசாங்கம் உதெியது. கனடாெில் மிக மிக டெகமாக ெளர்ந்து ெரும் வபாிய நகரம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஆகும்; அத்துடன், நமது குடியிருப்புொசிகளுக்குத் டதனெயான பராமாிப்னபக் 

வகாண்டுெருெதற்கு மாகாண கூட்டாண்னம மற்றும் ஆதரவு எங்களுக்கு வதாடர்ந்து டதனெப்படுகிறது. ” 

- வராவீனா சாண்ட்டடாஸ், தனலனமப்வபாறுப்பு, சமுதாய டசனெகள்; பிராந்திய கவுன்சிலர், 

ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ வெராந்தாெில் னெத்து சிகிச்னசயளிக்கும் டசனெனய முடிவுக்குக் வகாண்டுெருெதற்கு புதிய 

மருத்துெமனன படுக்னககள் மிக முக்கியமானனெயாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் சிெிக் மருத்துெமனன மட்டுடம  

தற்டபாது நமது சமூகத்திற்கு என இருக்கின்ற ஒடர மருத்துெமனனயாகும்;  இது ஒரு முக்கியமான  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/AMO%20Brochure%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/AMO%20Brochure%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Welcome.aspx


 

 

அடுத்த படியாக இருந்தாலும், மாகாண அரசிடமிருந்து நமது நகரத்திற்கு டபாதுமான சுகாதார 

டசனெகனள நாங்கள் வதாடர்ந்து டகாருடொம். ” 

- சார்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், துனண தனலனமப் வபாறுப்பு, சமுதாய டசனெகள்; நகர கவுன்சிலர், 

ொர்டுகள் 7 & 8, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நமது அரசாங்க கூட்டாளிகளிடமிருந்து சுகாதாரப் பாதுகாப்பு குறித்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கு  

நியாயமான டபரம் கினடப்பனத உறுதி வசய்ெதற்காக நகர ஊழியர்கள் கவுன்சிலுடன் வதாடர்ந்து 

வநருங்கிப் பணியாற்றுகிறார்கள். நமது நகரத்தில் டமற்வகாள்ளப்பட்ட  இந்த முதலீட்னடப் பற்றி 

நாங்கள் வபருமிதம் வகாள்கிடறாம்; டமலும் ப்ராம்ப்டனில் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் ொழ்க்னகத் 

தரத்னத டமம்படுத்துெதற்கு எங்கள் கடின உனழப்பும் ொதமும் வதாடர டெண்டும் என்பனதயும் நாங்கள் 

அறிடொம். 

- டடெிட் டபர்ாிக், தலனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கனளயும் 70,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கனள மனத்தில் னெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நினலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இனணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

ஊடக வதாடர்பு 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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