
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ેફોર્બસસ દ્વારા 2020 માાં કનેડેાના  

શ્રેષ્ઠ એમ્્લોયસસ શહરેો પકૈી એક તરીક ેઓળખ આપવામાાં આવી 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ફબે્રુઆરી 7, 2020) – જાન્યુઆરી 2020 માાં, સીટી ઓફ બ્રમે્પટનને ફોર્બસસ દ્વારા કેનેડામાાં 300 ટોચના 

એમ્્લોયસસની યાદી મજુબ, વર્સ 2020 માટે કનેેડાના શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસ શહેરો પૈકી એક તરીક ેઓળખ આપવામાાં આવી. 

વર્સ 2019 માાં, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ેફોર્બસસની યાદીમાાં 66મો ક્રમ મળ્યો હતો. જ્યારે 2020 માાં, સીટીએ 300 માાં 48મુાં સ્થાન મેળવયુાં. યાદી 

પર ટોચની 50 સાંસ્થાઓમાાં માત્ર બ ેકનેેરડયન ગવમને્ટ સર્વસસ સાંસ્થાઓમાાંથી એક આ શહેર હતુાં, સીટી ઓફ ઓટાવાની સાથ ેસાથ.ે  

ફોર્બસે કેનેડાના શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસના વાર્ર્સક ક્રમાાંકનમાાં કમસચારીઓન ેગમતી શે્રષ્ઠ કાંપનીઓ ઓળખવા માકટે રરસચસ કાંપની સ્ટેરટસ્ટા (Statista) 

સાથે ભાગીદારી કરી. 

પ્રતતભાવ આપનારાઓન ેઅનામીપણ ેક્રમાાંકન કરવાનુાં કહવેામાાં આવયુાં, શૂન્યથી 10 નાાં માપ પર, તેઓ પોતાના એમ્્લોયરની ભલામણ અન્ય 

લોકોને કર ેતવેી શક્યતા કટેલી છે. Statista (સ્ટેરટસ્ટા) દ્વારા ત્યાર પછી પ્રતતભાવ આપનારાઓન ેપોતાની તસવાયની બીજી સાંસ્થાઓને 

નામાાંરકત કરવાનુાં કહવેામાાં આવયુાં. 8,000 કનેેરડયનોની મોજણી દ્વારા તૈયાર કરાયેલી, અાંતતમ યાદી જેમાાં ઓછામાાં ઓછાાં 500 કમસચારીઓ 

ધાંધાઓ માટે કાયસરત હોય, સૌથી વધારે ભલામણ મેળવનાર 300 એમ્્લોયસસનુાં ક્રમાાંકન કર ેછે. 

ઝડપી હકીકતો 

 નવમે્બર 2019 માાં, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેપાંચવર્ીય કાયસસ્થળે તવતવધતા અને સમાવેશ વયૂહરચના અને કાયસ યોજના બનાવી. તે બહુ 

સવસગ્રાહી સાંસ્થાગત સાંસ્કૃતતને પોર્વાની તકો તનધાસરરત કર ેછે જે તનેા લોકોન ેપ્રવૃત્તમય બનાવે, લોકોનો તવકાસ કરે અન ેલોકો સાથે 

ઉજવણી કર,ે અન ેઆ રીતે વૈતવધ્યસભર કાયસબળન ેઆકર્ે. 

 બ્રેમ્પટન સૌથી ઝડપથી તવકસતા શહેરો પૈકી એક અન ેકેનેડામાાં 9મુાં સૌથી મોટુાં શહેર છે. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન હાલના અન ેભૂતપવૂસ કમસચારીઓ માટે પસાંદગીનુાં એમ્્લોયર શહેર છે, અન ેતે બાબતને જાણતા લોકોને સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન આપણાાં સમદુાયના તનમાસણમાાં મહત્વનુાં કામ કર,ે તમેાાં રસ છે. અમન ેફોર્બસસ દ્વારા કનેેડાના ટોચના એમ્્લોયસસ પૈકી એક તરીક ે

મળેલી ઓળખ માટે ગૌરવ છે!” 

-        પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન કનેેડાના ટોચના એમ્્લોયસસ શહેરો પૈકી એક છે અન ેબ્રેમ્પટન સૌથી વૈતવધ્યસભર સમુદાયો પૈકી એક છે. ગયા વર્,ે અમ ે

સાંખ્યાબાંધ નવી પહેલો શરૂ કરી જેમાાં પાંચવર્ીય કાયસસ્થળે તવતવધતા અન ેસમાવેશ વયૂહરચના અન ેકાયસ યોજના સામેલ છે, જે અમારી સાંસ્થાને 

અમારા સમુદાયની રચનાને (મોઝેઇકને) વધારે સારી રીતે પ્રતતબબાંતબત કરવામાાં મદદરૂપ થશ.ે” 

-        હરરકરત બસાંહ (Harkirat Singh), અધ્યક્ષ, કોપોરટે સવેાઓ; સીટી કાઉતન્સલર, વોર્ડસસ 9 અન ે10, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.forbes.com/canada-best-employers/#424046d241f0&amp;data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|636386fb616643d7dfd908d7abeb2690|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637166900080472105&amp;sdata=oi9kVs30mJsIPKU9djx+DSSfQClWc7Crko66unUDd9w=&amp;reserved=0


 

 

“અમ ેબ્રમે્પટનમાાં ફેરફાર લાવી રહ્યા છીએ, દેશમાાં સૌથી જુવાન, સૌથી ઝડપથી તવકસી રહેલ, સૌથી વતૈવધ્યસભર શહેરો પકૈી એક તરીક.ે અમ ે

ઊંચા લક્ષ્યો અન ેમોટા પાયે તવચારો ધરાવીએ છીએ, બ્રેમ્પટનને ભતવષ્યના ઉભરી રહેલા વૈતવવક શહેર તરીક ેસ્થાન અપાવવા. એ રોમાાંચક 

બાબત છે ક ેફોર્બસ ેઅમારી સાંસ્થાને ઓળખ આપી છે, જે બ્રેમ્પટન માટ ેરોજીંદા પરરણામો આપતા પ્રવૃત્તમય, ઉત્સાતહત અને સશક્ત 

કમસચારીઓની અમારી કરટબદ્ધ ટીમન ેપ્રતતબબાંતબત કર ેછે.” 

-          ડેતવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડતમતનસ્િેરટવ 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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