
 

 

  

મે 29, 2018 

 

બ્રામ્પટન રહવેાસીઓન ેઓક્ટોબર 2018 નાાં મ્યનુનનસપલ ઇલકે્શનમાાં કામ કરવાની હાકલ કરવામાાં આવ ેછે 

2,000 થી વધારે ચ ાંટણી કાયયકરોની ભરતી જ ન 9 નાાં રોજ સેલીબ્રામ્પટનમાાં શરૂ થશે 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – તા. જ ન 9 થી શરૂ કરીને, જાહેર જનતામાાંથી કોઇપણ વ્યનક્ત મ્યુનનનસપલ ઇલેક્શન વકયર બનવા અન ેમતદાન રદવસ, 

તા. ઓક્ટોબર 22 નાાં રોજ વહીવટી અન ેગ્રાહક સવેા કામગીરીઓમાાં સહાયતા કરવા અરજી કરી શક ેછે. 2,000 થી વધારે પદો ઉપલબ્ધ છે. 

ચરિયાતી પસાંદગી 18 ક ેવધારે વર્યની ઉંમરના બ્રામ્પટન રહેવાસીઓની કરવામાાં આવશ.ે 

 

ભરતી (રરક્રટુમને્ટ) િાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાાં સેલીબ્રામ્પટનમાાં શરૂ થશ.ે સીટી હોલ બહાર નથથત મ્યુનનનસપલ ઇલેક્શન રકયોથકની મુલાકાત 

લેશો, કમયચારીગણ પાસેથી તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો અન ેતરત થથળ પર જ અરજી કરો.  

 

આ નવી આવિતો કેળવવાની, આ શહેરના મ્યુનનનસપલ કમયચારીગણને ઓળખવાની અન ેતમારા સમુદાય સાથે જોિાવાની એક મોટી તક છે. 

સાંખ્યાબાંધ પદો ઉપલબ્ધ છે અને કામનુાં નવગવતાર વણયન ઓનલાઇન અહીં ઉપલબ્ધ છે www.brampton.ca/bramptonvotes.  

ઝિપી માનહતી 

 રસ ધરાવતી વ્યનક્તઓ તા. જ ન 9 થી શરૂ કરીને ઓનલાઇન અરજી અહીં www.brampton.ca/bramptonvotes કરી શક ેછે 

 તા. જ ન 11 થી અરજીની છાપેલી નકલો અહીંથી મેળવી શકાશેેઃ The City Clerk’s Office, City Hall, 2 Wellington 

Street West. સીટી ક્લાકયની ઓરિસ અઠવારિક કામકાજના રદવસોમાાં સવાર ે8:30 વાગ્યાથી સાાંજે 4:30 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહે છે  

 નનયુનક્ત પામેલી વ્યનક્તઓએ વગયમાાં હાજર રહેવાની અને વાાંચન સાનહત્યની સમીક્ષા કરવા સનહત, બથેી ત્રણ કલાકની તાલીમ ઓક્ટોબર 

22 પહેલાાં મેળવવાની જરૂર પિશે, અન ેઆ વ્યનક્તઓ ઓક્ટોબર 22 નાાં રોજ 14 કલાક સધુી કામ કરશે 

 તાલીમ અન ેવળતર પ રાં પાિવામાાં આવશ ે

 ભ તપ વય અનુભવ અને કોમ્્યુટરની આવિતો ધરાવતી વ્યનક્ત ચરિયાતી પસાંદગી પામશે. 

 

અવતરણ (ક્વૉટ) 

“પાત્રતા ધરાવનાર 350,000 થી વધાર ેમતદાતાઓની સાંખ્યા સાથે, મ્યુનનનસપલ ઇલેક્શન અસરકારક રીતે કરાવવામાાં ચ ાંટણી કાયયકરોની 

સહાયતા નનણાયયક બન ેછે. અરજદારો મ્યુનનનસપલ ગવમને્ટનો અનભુવ મેળવવા ઇચ્છતા નવદ્યાથીઓ, થથાનનક અનભુવ મેળવવાની ઇચ્છા 

ધરાવતા બ્રામ્પટનમાાં નવા આગાંતકુો, ક ેસમુદાયન ેકાંઇક પરત આપવા ઇચ્છતા રહવેાસીઓ હોઇ શક ેછે. કાંઇક સેવા આપવાની ભાવના ધરાવતી 

કોઇપણ વ્યનક્ત અરજી કરવા આવકાયય છે.”  

- પીટર િૅ (Peter Fay), સીટી ક્લાકય અને રરટર્નિંગ ઓરિસર (ચ ાંટણી અનધકારી) 
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ેિૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 
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