
 

 

  

માચર્ 2, 2018 

કનેિેડયન બ્લડ સિવસીસ (રક્ત સેવાઓ) બર્ામ્પટનમા ંિવસ્તરણ કર ેછે 

90 નોકરીઓ ઉમરેીન,ે નવી અત્યાધિુનક ટિેસ્ટગ લેબોરટેરી ખોલે છે 

 

કેનેિડયન બ્લડ સિવસીસે શહેરના પૂવર્ છેડે િસ્થત પોતાના બર્ામ્પટન બ્લડ પર્ોડક્શન એન્ડ િડિસ્ટર્બ્યુશન સેન્ટરમાં નવી ટેિસ્ટગ લેબોરેટરી ખોલી. 
28,000 ચોરસ ફૂટમાં અત્યાધુિનક પર્યોગશાળાનો ઉમેરો એક બાયોલોજીક્સ મેન્યુફેક્ચરર તરીકે સંસ્થાની ઉત્પાદકતા સુધારે છે, અને સુરિક્ષત 
અને સલામત રક્ત તંતર્ માટે કાયર્ક્ષમતા પિરપૂણર્ કરે છે. 

બર્ામ્પટન કમ્યુિનટી અને કેનેિડયન બ્લડ સિવસીસની કામગીરીઓના સંખ્યાબંધ પિરબળોમાં રોકાણ કરીને, આ સગવડ ઉત્પાદકતા વધારે છે, 
હોિસ્પટલોને અપાતી સેવાઓ સુધારે છે, સંચાલન ખચાર્ઓ ઘટાડે છે અને તમામ કેનેિડયન નાગિરકો માટે સુધારેલંુ મૂલ્ય િવતિરત કરે છે. રોકાણ 
નવી બર્ામ્પટન ફેિસિલટીમાં પર્ાદેિશક ટેિસ્ટગ કામગીરી પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરે છે અને ભિવષ્યમાં િવસ્તરણની છૂટ આપે છે. 

કેનેિડયન બ્લડ સિવસીસે શુકર્વાર, માચર્ 2 નાં રોજ નવી ટેિસ્ટગ લેબોરેટરીની ભવ્ય શરૂઆત અને મીિડયા ટૂરનું આયોજન કયુર્ં છે. 

કેનેિડયન બ્લડ સિવસીસ બર્ામ્પટનના િવકસતા આરોગ્ય અને જીવન િવજ્ઞાન કે્ષતર્માં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. આ કે્ષતર્ શહેરના આિથક િવકાસ 
પર્યત્નો માટે ધ્યાન આકષર્તંુ કને્દર્ છે, જે િવકાસ અને રોકાણને ચિલત કરવામાં મદદરૂપ થવા સમિપત સંસાધનો અને સહાયતા પૂરી પાડશે. સીટી 
રોજગાર અને નવીન શોધ સરળ બનાવવા આરોગ્ય ક્ષેતર્ના ધંધાઓ, સંભાળ પૂરી પાડનારાઓ અને જાહેર ક્ષેતર્ની સંસ્થાઓ સાથે ભાગીદારીઓ 
કરવામાં સિકર્ય ભૂિમકા ભજવી રહ્યું છે. 

કંપની માટે મહત્વનો રોકાણ િનણર્ય શહેરની સમીપના તર્ણ મોટા હાઇવૅ — 401, 427 અને 407 — અને ટોરોન્ટો પીયસર્ન ઇન્ટરનેશનલ 
એરપોટર્ માટેનો હતો. રક્ત નમૂનાઓ ઝડપથી ટેિસ્ટગ માટે બર્ામ્પટન મોકલી શકાય છે, જે સુરિક્ષત રક્ત ઉત્પાદોને ઝડપથી હોિસ્પટલો સુધી 
પહ ચાડવામાં મદદરૂપ થાય છે. નવી બર્ામ્પટન ટેિસ્ટગ લેબોરેટરી બાયોમેિડકલ વેસ્ટ (જૈિવક-તબીબી કચરો) અને િડકન્ટાિમનેશન 
(િવશુિદ્ધકરણ) ઉપાડવા માટેના ખચાર્ઓ ઘટાડે છે. 

બર્ામ્પટન એક્સ્પાન્સન બર્ામ્પટન સમુદાયમાં ન ધપાતર્ રોકાણનું પર્િતિનિધત્વ કરે છે, અને સમગર્ પર્ાંતમાં સંજીવની ઉત્પાદો ખસેડવામાં 
સમુદાયોને મદદરૂપ થાય છે. એકંદરે, કેનેિડયન બ્લડ સિવસીસ પોતાની બર્ામ્પટન ફેિસિલટીમાં આશરે 400 લોકોને રોજગાર પૂરો પાડે છે. 
બર્ામ્પટનની ટેિસ્ટગ લેબોરેટરી કેનેડાના પૂવ ય અધર્ભાગ માટે ડોનર (દાતા) ટેિસ્ટગ પર્વૃિત્તઓ કરે છે, જે કેનેડાના દાતા પરીક્ષણના 60 ટકાનું 
પર્િતિનિધત્વ કરે છે. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“હંુ કેનેિડયન બ્લડ સિવસીસને તેઓના િવસ્તરણ બદલ અિભનંદન આપવા ઇચ્છંુ છંુ, અને આપણાં સમુદાયમાં તેઓના મહત્વના રોકાણ માટે 
તેઓનો આભાર માનું છંુ. રક્તદાન કરવાની વાત આવે ત્યારે હંુ જાણંુ છંુ કે બર્ામ્પટનના લોકો પગલંુ ભરવા હંમેશા તૈયાર અને રાજી હોય છે.” 

મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 



 

 

“બર્ામ્પટનમાં કેનેિડયન બ્લડ સિવસીસનું િવસ્તરણ શહેર અને સંસ્થા માટે એક ચિડયાતા સમાચાર છે. તેઓને બર્ામ્પટનના મહાન સ્થળમાંથી, 
પિરવહન અને માળખાકીય સગવડોની પહ ચથી લાભ મળશે, અને બર્ામ્પટનને ઉચ્ચ-િવકાસ ક્ષેતર્ અને નવી ઉચ્ચ-કશુળતા ધરાવતી 
નોકરીઓમાંથી લાભ મળશે. કેનિેડયન બ્લડ સિવસીસને પોતાની ભવ્ય શરૂઆત બદલ અિભનંદન.” 
 
સીટી કાઉિન્સલર જૅફ બોવમેન (Jeff Bowman), ચેરમેન, ઇકોનોિમક ડેવલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચર (આિથક િવકાસ અને સંસ્કૃિત) 

“આપણાં શહેરમાં કેનેિડયન બ્લડ સિવસીસના િવસ્તરણથી અમે બહુ રોમાંિચત છીએ. આ અમારા માટે વ્યૂહાત્મક િવકાસ કે્ષતર્ છે, અને આપણે 
સાથે મળીને વૃિદ્ધ પામીએ ત્યારે આરોગ્ય અને જીવન િવજ્ઞાન ક્ષેતર્માં સુદૃઢ ભાગીદારીઓ તેમજ રોકાણ િવસ્તરણ જરૂિરયાતોને સહાયતા 
કરીને, અમે તેઓ અને અન્ય ધંધાઓ સાથે કામ કરવાની આશા રાખીએ છીએ.” 

બોબ ડાિલગ (Bob Darling), ડાયરેક્ટર, ઇકોનોિમક ડેવલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચર 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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