
 

 

 ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

2021 મ ાં સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ેફોર્બસસ દ્વ ર  કનેડે ન  

શ્રષે્ઠ એમ્્લોયસસ પકૈી એક હોવ ની મ ન્યત  મળી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્યુઆરી 27, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ેફોર્બસસ દ્વ ર  કનેેડ મ ાં 300 ટોચન  એમ્્લોયસસની ય દી 

મુજબ, 2021 મ ટ ેકેનડે ન  શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસ પૈકી એક હોવ ની મ ન્યત  મળી. 

 

આ સતત ત્રીજી વ ર બન્યુાં છે જ્ય ર ેસીટીને ફોર્બસસની ય દી પર દરજ્જો મળ્યો હોય. આ વર્ષ,ે સીટીને 300 મ ાંથી 58મુાં સ્થ ન મળ્યુાં. 

ફોર્બસે કેનેડ ન  શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસન  વ ર્ર્ષસક ક્રમ ાંકનમ ાં કમસચ રીઓન ેગમતી શે્રષ્ઠ કાંપનીઓ ઓળખી ક ઢવ  મ કટે રરસચસ કાંપની સ્ટેરટસ્ટ  

(Statista) સ થ ેભ ગીદ રી કરી હતી. 

 

ફોર્બસસ અને સ્ટેરટસ્ટ એ 2021 મ ટે કનેેડ ન  શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસની પસાંદગી કનેેડ મ ાં 500 ઉપર ાંત કમસચ રીઓવ ળી કાંપનીઓ મ ટે ક યસરત 

8000 ઉપર ાંત કેનેરડયન કમસચ રીઓન  વવશ ળ નમૂન  મ ટે અરજીન  સ્વતાંત્ર સવે મ રફતે કરી હતી. આ મલૂય ાંકન કમસચ રીઓની સીધી અન ે

આડકતરી ભલ મણો આધ રરત હતુાં જેમ ાં પોત ન  એમ્્લોયસસની ભલ મણ વમત્રો અને કુટુાંબીજનોન ેકરવ  કમસચ રીઓને પોત ની તૈય રીનુાં 

ક્રમ ાંકન કરવ નુાં કહેવ મ ાં આવયુાં હતુાં. કમસચ રી મૂલય ાંકનોમ ાં અન્ય એમ્્લોયસસનો સમ વેશ ક ાં તો હક ર ત્મક રીતે અથવ  તો નક ર ત્મક રીત ે

રહેલ  પોત ન  સાંબાંવધત ઉદ્યોગોમ ાં પણ થતો હતો. 

ઝડપી હકીકતો 

• નવમે્બર 2019 મ ાં, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેક યસસ્થળે વવવવધત  અને સમ વેશ વયૂહરચન  અન ેક યસ યોજન  પ ાંચ વર્ષસ મ ટ ેબન વી. તે 

બહુ સવસગ્ર હી સાંસ્થ ગત સાંસ્કૃવતન ેપોર્ષવ ની તકો વનધ સરરત કરે છે જે પોત ન  લોકોને પ્રવૃત્તમય ર ખે, લોકોનો વવક સ કર ેઅન ેલોકો 

સ થ ેઉજવણી કર,ે અન ેઆ રીતે વૈવવધ્યસભર ક યસબળન ેઆકર્ષસતી હોય. 

• રડસેમ્બરમ ાં, સીટીએ ઘોર્ષણ  કરી કે સીટી પોત ન  કમસચ રીઓ અન ેન ગરરકોને સેવ  આપવ  ઇવવવટી ઓરફસનો પ યો ન ખી રહ્ુાં 

હતુાં. ઇવવવટી ઓરફસ ક યસસ્થળે અને સમુદ યમ ાં અવરોધકો ઓળખી ક ઢવ  અને ક ઢી ન ખવ  પર ધ્ય ન આપશ,ે જેમ ાં સમુદ યનો 

વાંશ, કૂળ, મૂળ દેશનુાં સ્થળ, રાંગ, વાંશીય મૂળ, અશવતત , ન ગરરકત્વ, જાવત, લલાંગ, જાતીય અવભગમ, લલાંગ ઓળખ, સરખ  લલાંગની 

ભ ગીદ રી, ઉંમર, વવૈ વહક વસ્થવત, કૌટુાંવબક મોભો, ઇવમગ્ર ન્ટ સ્ટેટસ, જાહેર સહ યત  મેળવવી, ર જકીય જોડ ણ, ધ ર્મસક જોડ ણ, 

સ ક્ષરત નુાં સ્તર, ભ ર્ષ  અને/અથવ  સ મ વજક-આર્થસક વસ્થવત ભલે ગમ ેતે હોય. 

અવતરણો (વવૉટ્સ): 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન એક સુસાંચ વલત શહેર છે, અન ેઅમ ર  કમસચ રીઓ આપણ ાં રહવે સીઓ મ ટે એવ  સમુદ યનુાં વનમ સણ કરવ  સમર્પસત છે 

જે સુરવક્ષત, ક યમી અન ેસફળ રહે. અમને સતત ત્રીજા વર્ષસ મ ટે, ફોર્બસસ દ્વ ર  કનેેડ ન  શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસ પૈકી એક તરીક ેમળેલી મ ન્યત  મ ટે 

ગૌરવ છે!” અમે ભૂતપૂવસ અન ેહ લન  અમ ર  કમસચ રીઓ મ ટ ેપસાંદગીન  એમ્્લોયર હોવ નુાં ચ લુ છે.” 

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

“બ્રેમ્પટન એક મોઝેઇક (રચન ) છે, અન ેશહેરમ ાં અમ ેવૈવવધ્યસભર ક યસબળ (વકસફોસસ) વવકસ વવ નુાં ચ લુ ર ખી રહ્ ાં છીએ જે અમે સેવ  

આપીએ છીએ તે સમુદ યન ેપ્રવતલબાંવબત કર ેછે. અમ રી ક યસસ્થળે વવવવધત  અન ેસવસગ્ર હી વયૂહરચન  અને ક યસ યોજન  અન ેઇવવવટી ઓરફસ 

તરીકે આવી પહેલો મ રફત,ે અમ ેબધી વયવવતઓ સ થ ેવનષ્પક્ષ અન ેન્ય યી વયવહ ર, અને સીટી કમસચ રીઓ મ ટે સુમેળભય સ વ ત વરણની 

ખ તરી કર વવ  ક યસરત છીએ.” 

- હરરકરત લસાંહ (Harkirat Singh), અધ્યક્ષ, કોપોરટે સવે ઓ; સીટી ક ઉવન્સલર, વોર્ડસસ 9 અને 10, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.forbes.com/canada-best-employers/#2a5e812c241f&amp;data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|1823b7d27c874315610708d8c309a104|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637473793423339469|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=L4Nq4oe6j1LU
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/670
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864


 

 

“સીટી ક યસસ્થળે અવરોધો હટ વવ  પગલ ઓ લેવ નુાં ચ લુ ર ખે છે જેથી કરીન ેતે સૌ મ ટ ેવનષ્પક્ષ અને યોગ્ય રહે. અમે અમ ર  એ કમસચ રીઓ 

મ ટ ેતકો ઊભી કરવ  સમર્પસત છીએ જેઓ આપણ ાં રહેવ સીઓન ેસેવ  આપવ , અન ેસવસગ્ર હી અન ેસાંલગ્ન ક યસસ્થળ સાંસ્કૃવતનુાં વનમ સણ 

કરવ  ઉત્સ હી હોય. અમન ેફોર્બસસ દ્વ ર  કનેેડ ન  શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસ પકૈી એક હોવ ની ફરીથી મળેલી મ ન્યત  મ ટ ેગૌરવ છે” 

- રૉવેન  સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્ર દેવશક ક ઉવન્સલર વૉર્ડસસ 1 અન ે5; ઉપપ્રમખુ, કોપોરટે સર્વસસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“અમ ર  કમસચ રીઓ મ ટે કનેેડ ન  શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસ પૈકી એક હોવ ની મ ન્યત  સતત ત્રીજા વર્ષે ફોર્બસસ પ સેથી મળવી એ સવસગ્ર હી સાંસ્કૃવતને 

પોર્ષવ ન  શહેરન  ઉત્સ હનુાં ઉદ હરણ પૂરાં પ ડ ેછે જે આપણ ાં લોકોને વૈવવધ્યસભર ક યસબળને આકર્ષસવ  પ્રવતૃ્તમય ર ખે છે, વવકસ વે છે અન ે

ઉજવ ેછે.  હુાં અમ રી સાંસ્થ મ ાં અમ ર  એ કમસચ રીઓ, તેઓનો વવશ્વ સ અન ેફ ળોની કદર કરવ  ઇચછુાં છુાં; જેઓ બ્રેમ્પટનવ સીઓન ે

પરરણ મો અપ વવ મ ાં સતતપણે સમર્પસત અન ેઅમે સવે  આપીએ છીએ તે વૈવવધ્યસભર સમુદ યથી ઉત્સ વહત રહ્ ાં હોય.” 

- ડેવવડ બ રરક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ 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. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે 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, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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