
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

 

આ શહરેમ ાં બ્રમે્પટન ટ્ર ન્ઝિટ, ફ યર એઝડ ઇમરજઝસી સર્વિસીસમ ાં નોકરીની તકો દશ િવત   

કરેરયર (ક રરકદી) એક્સ્પોન ાં આયોજન થશ ે

 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (ફબે્ર આરી 7, 2020) – બ્રેમ્પટન ટ્ર ન્ઝિટ અન ેફ યર એઝડ ઇમરજઝસી સર્વિસીસમ ાં ક રરકદીઓ ન્વશે જાણવ ની અજોડ 

તક મ ટે માંગળવ ર, ફેબ્ર આરી 25 ન ાં રોજ બપોર ે3 થી ર ત્રે 8 વ ગ્ય  વચ્ચ ેChris Gibson Recreation Centre (રિસ ન્ગબ્સન 

રરરિએશન સઝેટર)મ ાં  સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન  કમિચ રીઓ સ થ ેજોડ શો. 

બસ ચલ વવી અને અન્ગ્નશમન ક મગીરી કરવી એ આ ન્વભ ગોમ ાં શે્રષ્ઠ જાણીતી ભૂન્મક ઓ હોઇ શક,ે પરાંત  આ ટીમો બન વત  શે્રણીબદ્ધ 

મહત્વન  પદો પણ હોય છે. આ શહેર ન્મકેન્નક્સસ, ફોરપસિઝસ (જેમ ક ેફોરમને) અને એડન્મન્ન્ટ્રટેસિને નોકરી આપ ેછે. ભૂન્મક ઓ ઇઝફમશેન 

ટેકનોલોજી, મૅપપાંગ, ગ્ર હક સેવ , જાહેર ન્શક્ષણ અને ઘણ ાં ક્ષતે્રોમ ાં ભજવવ ની હોય છે. 

આ શહેરન  કેરરયર એક્સ્પોમ ાં નીચેની બ બતો મ ટ ેહ જર રહો: 

 ટ્ર ન્ઝિટ અને ફ યર ન્વભ ગમ ાં ક રરકદીન  મ ગો અને ન્વક સની તકો ન્વશ ેજાણો 

 હ લમ ાં આ ટીમોનો ભ ગ હોય તવે  કમિચ રીઓન  કથનો સ ાંભળો 

 તમ રી જાતને શે્રષ્ઠ રીતે આગળ લ વવ મ ાં મદદ મેળવવ  મફત રરઝ્ય મ ન્ક્સલન્નકમ ાં સહભ ગી થ વ – તમ રાં રરઝ્ય મ લ વો અને 
શહેરન  ન્નષ્ણ તો તમ રી સ થે તનેી સમીક્ષ  કરશ ે

ઉત્કૃષ્ટ સેવ ઓ આપવ ની શરૂઆત પ્રેરરત, જોશીલી ટીમથી થ ય છે. આ આયોજન આપણ ાં શહેર મ ટ ેનવ ાં છે અન ેટીમ ક રરકદીની તકો ન્વશ ે

જાગરૂકત  વધ રવ મ ાં રોમ ાંચ અન ભવ ેછે. આપણાં શહેર એક્સ્પો દરન્મય ન રરઝ્ય મ્સ ્વીક રવ મ ાં અક્ષમ છે ત્ય ર,ે કમિચ રીગણ નોકરી 

શોધન ર ઓન ેલ યક તો અને નોકરીએ ર ખવ ની પ્રરિય  ન્વશ ેમ ન્હતી પૂરી પ ડશે. 

Chris Gibson Recreation Centre (રિસ ન્ગબ્સન રરરિએશન સઝેટર) અહીં ન્્થત છેેઃ 125 McLaughlin Road (મૅકલ ન્લલન 

રોડ), Williams Parkway (ન્વન્લયમ્સ પ કિવૅ) અને Queen Street (ક્સવીન ્ટ્રીટ) વચ્ચ.ે 

િડપી હકીકતો 

 જાઝય આરી 2020 મ ાં, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ેફોબ્સિ દ્વ ર  કનેેડ મ ાં 300 ટોચન  એમ્્લોયસિની ય દી મ જબ, વર્િ 2020 મ ટે 

કેનેડ ન  શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસિ પૈકી એક તરીક ેઓળખ મળી. ય દી પર ટોચની 50 સાં્થ ઓમ ાં મ ત્ર બ ેગવમેઝટ સર્વિસ 

સાં્થ ઓમ ાંથી એકમ ાં આ શહેર હત ાં. 

 નવમે્બર 2019 મ ાં, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેપાંચવર્ીય વકિ્લેસ ડ ઇવર્સિટી એઝડ ઇઝક્સલ િન ્ટ્રેટેજી એઝડ વકિ ્લ ન (ક યિ્થળે 

ન્વન્વધત  અન ેસમ વેશ વ્યૂહરચન  અને ક યિ યોજન ) બન વી. તે બહ  સવિગ્ર હી સાં્થ ગત સાં્કૃન્તન ેપોર્વ ની તકો ન્નધ િરરત 

કર ેછે જે તને  લોકોને પ્રવૃત્તમય બન વ,ે લોકોનો ન્વક સ કર ેઅને લોકો સ થ ેઉજવણી કર,ે અને આ રીતે વૈન્વધ્યસભર ક યિબળન ે

આકર્ે. 
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અવતરણો (ક્સવૉટ્સ): 

“એક સ સાંચ ન્લત શહેરમ ાં સમ વેશ થ ય છે આધ ન્નક, વૈન્વધ્યસભર અન ેસમ વેશ ક યિબળનો – શહેરન  નવી પાંચવર્ીય વકિ્લેસ ડ ઇવર્સિટી 
એઝડ ઇઝક્સલ િન ્ટ્રટેેજી (ક યિ્થળે ન્વન્વધત  અને સમ વેશ વ્યૂહરચન )ન  મહત્વનો ભ ગનો. સ થ ેમળીને, આપણે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન જેન ે

સેવ  આપ ેછે તે સમ દ યન ાં વૈન્વધ્ય ક યિબળ પ્રન્તપબાંબ વધ રી રહ્ ાં છીએ.” 

-        પૅરટ્રક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“અમ રી ટીમ આપણ ાં રહેવ સીઓ મ ટે પરરણ મો આપવ ન ાં ચ લ  ર ખવ  ઉત્સ ન્હત છે. આપણ ાં સમ દ યને પ્રન્તપબાંન્બત કરે અને આપણ ાં 

મૂલ્યો વહેંચ ેતવે  લોકોને આકર્િવ થી એવ ાં ક મક જી વ ત વરણ ઊભ ાં થ ય છે જય ાં શહેરન  કમિચ રીઓ સમૃદ્ધ થ ય. જો તમને બ્રમે્પટન મ ટ ે

તફ વત ઊભો કરવ  ચન્લત કરવ મ ાં આવ ેતો, હ ાં ટ્ર ન્ઝિટ કે ફ યર એઝડ ઇમરજઝસી સર્વિસીસમ ાં રોમ ાંચક ક રરકદીઓ ન્વશે મ ન્હતી મેળવવ  

અમ ર  સૌ પ્રથમ કેરરયર એક્સ્પોમ ાં હ જર રહવે  તમને પ્રોત્સ ન્હત કરાં છ ાં.” 

-          ડેન્વડ બ રરક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્ન્ટ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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