
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ેફોર્બસસ દ્વારા 2022 માાં કનેડેાના 

શ્રષે્ઠ એમ્્લોયસસ પકૈી એક તરીક ેઓળખ મળી 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્યુઆરી 27, 2022) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ેફોર્બસસ દ્વારા 2022 માટ ેકનેડેાના શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસ પૈકી એક તરીકે 

ઓળખ મળી. 

 

આ વર્ષ,ે સીટીન ે300 માાંથી 98મુાં ક્રમાાંકન મળયુાં, અને આ સતત ચોથુાં વર્ષસ છે કે જ્યારે સીટીન ેયાદી પર ક્રમાાંકન મળયુાં હોય. 

 

ફોર્બસે વાર્ર્ષસક યાદી તૈયાર કરવા માકેટ રરસચસ કાંપની સ્ટેરટસ્ટા (Statista) સાથ ેભાગીદારી કરી, 500 થી વધારે કમસચારીવાળી કાંપનીઓ માટ ે

કાયસરત 10,000 થી વધારે કનેેરડયન નાગરરકોનો સવ ેકયો. સહભાગીઓએ તઓેની ભલામણ મમત્રો અને કટુુાંબીજનોને કરવાની તૈયારી બતાવી 

તેના આધાર ેતેઓની સાંસ્થાનુાં ક્રમાાંકન કયુું. તઓેન ેતેઓની પોતાની મસવાયની બીજી સાંસ્થાઓન ેનામાાંરકત કરવાનુાં પણ કહેવામાાં આવયુાં હતુાં.  

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન ઝાાંખીઓ 

 

• જાન્યુઆરી 2022 માાં, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટને દરૂસ્થ રહીન ેકામ કરવુાં (રરમોટ વકસ), લચીલો સમય, કામ વહેંચણી અન ેકામના સાંકુમચત 

અઠવારડયાઓ માટેના મવકલ્પો સમહત; કમસચારીઓ કામ કરતા હોય તયાાં અન ેતયારે લચીલાપણાંને સહાયરૂપ થતો ફ્લેમસસબલ વકસ 

પ્રોગ્રામ શરૂ કયો. આ પ્રોગ્રામ કાયસસ્થળે આધુમનકીકરણ પહેલનો ભાગ છે, જેમાાં લચીલા કાયસ મવકલ્પોને સમાવવાનો અન ેસહયોગન ે

સહાયરૂપ થવાનો સમાવેશ પણ થાય છે.  

• વર્ષસ 2020 માાં, સીટીએ સમુદાયમાાં અશ્વેત-મવરોધી જામતવાદ સામે અથસપણૂસ કાયસવાહી કરવા ઇકોનોમમક એમ્પાવરમને્ટ ઍન્ડ એન્ટી-

ર્બલેક યુમનટ સ્થા્યુાં. વર્ષસ 2021 માાં, આ યુમનટે ગહન સામુદામયક સલાહ-મસલતો, કોન્ફરન્સીસ અન ેકાયસક્રમોનુાં આયોજન કરીન ે

પાંચવર્ષીય કાયસવાહી યોજનાના મવકાસને ટેકો આ્યો હતો. સીટીએ આાંતરરક ર્બલેક એમ્્લોયી એન્ગજેમેન્ટ નેટવકસ પણ મવકસાવયુાં, 

અન ેપરફોર્મુંગ આર્ટસસમાાં ર્બલેક ઍન્ડ ઇમન્ડજીનસ યુથ ઇન્ટનસમશપ ઍન્ડ કો-ઓપ પ્રોગ્રામ શરૂ કયો હતો, જે કનેેડામાાં તે પ્રકારનો 

પહેલો કાયસક્રમ હતો. 

• રડસેમ્બર 2020 માાં, સીટીએ પોતાના કમસચારીઓ અને નાગરરકોન ેસેવા આપવા નવી ઇમસવટી ઓરફસની ઘોર્ષણા કરી હતી. ઇમસવટી 

ઓરફસ કાયસસ્થળે અને સમુદાયમાાં અવરોધકો ઓળખવા અને હટાવવા પર ધ્યાન આપે છે, જેમાાં સમદુાયનો વાંશ, કૂળ, મૂળ દેશનુાં 

સ્થળ, રાંગ, વાંશીય મૂળ, અશસતતા, નાગરરકતવ, જામત, લલાંગ, જાતીય અમભગમ, લલાંગ ઓળખ, સરખા લલાંગની ભાગીદારી, ઉંમર, 

વૈવામહક મસ્થમત, કૌટુાંમબક મોભો, ઇમમગ્રાન્ટ સ્ટેટસ, જાહેર સહાયતા મેળવવી, રાજકીય જોડાણ, ધાર્મસક જોડાણ, સાક્ષરતાનુાં સ્તર, 

ભાર્ષા અને/અથવા સામામજક-આર્થસક મસ્થમત ભલે ગમે તે હોય.  

 

સવોર્ટસ (અવતરણો) 

 

“અમ ેફોર્બસસ દ્વારા સતત ચોથા વર્ષસ માટ ેકેનેડાના શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસ પકૈી એક તરીક ેઓળખ મળવા બદલ અતયાંત ગૌરવ અનભુવીએ છીએ. 

બ્રેમ્પટન એક સુસાંચામલત શહેર છે, અને અમારા કમસચારીઓ આપણાાં રહેવાસીઓ માટ ેએવા સમદુાયનુાં મનમાસણ કરવા સમર્પસત છે જે સુરમક્ષત, 

કાયમી અન ેસફળ હોય. આ અમારા કમસચારીઓ માટ ેપસાંદગીના એમ્્લોયર બનવાની ઓળખ આપણાાં સમુદાય માટે તઓેનો જુસ્સો બતાવે 

છે, અને આપણાાં રહવેાસીઓ માટ ેપરરણામો મેળવવાની વાત છે.” 

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

 

“બ્રેમ્પટન એક મોઝેઇક (રચના) છે, અન ેશહેરમાાં અમ ેસવસગ્રાહી કાયસબળ (વકસફોસસ) મવકસાવવાનુાં ચાલુ રાખી રહ્ાાં છીએ જે આપણાાં 

વૈમવધ્યસભર સમુદાયન ેપ્રમતલબાંમબત કર ેછે. આપણી ઇમસવટી ઓરફસ તરીક ેઆવી પહેલો મારફત,ે અમે સીટીના કમસચારીઓ માટ ેસમુેળભયાસ 

https://www.forbes.com/lists/canada-best-employers/?sh=84fb8ba2790b
https://www.forbes.com/lists/canada-best-employers/?sh=84fb8ba2790b
https://www.forbes.com/lists/canada-best-employers/?sh=84fb8ba2790b
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864


 

 

વાતાવરણની અન ેબધાાં લોકો સાથ ેમનષ્પક્ષ અને ન્યાયી વાતાવરણની ખાતરી કરાવવા કાયસરત છીએ જેથી કરીન ેઆપણ ેઅવરોધો મવના, બહુ 

શે્રષ્ઠ ઉમેદવારોને આકર્ષી શકીએ છીએ. આપણે કનેેડાના શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસ પૈકી એક તરીક ેફોર્બસસ તરફથી ઓળખ મળવા બદલ ઉજવણી કરીએ 

છીએ.” 

- હરરકરત લસાંહ (Harkirat Singh), અધ્યક્ષ, કોપોરટે સવેાઓ; સીટી કાઉમન્સલર, વોર્ડસસ 9 અન ે10, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન કાયસસ્થળ ેઅવરોધો હટાવવાના અને આપણાાં કાયસસ્થળનુાં આધુમનકીકરણ કરવાના પગલાઓ લેવાનુાં ચાલુ રાખે છે જેથી 

કરીને તે સૌ માટે મનષ્પક્ષ અને યોગ્ય હોય. અમારા કમસચારીઓ આપણાાં વૈમવધ્યસભર સમદુાયન ેસેવા આપવાનો જુસ્સો ધરાવ ેછે, અને 

સવસગ્રાહી અન ેપ્રવૃતમય કાયસસ્થળ સાંસ્કૃમત બનાવતી વખત,ે અમે તઓે માટે તકો રચવા સમર્પસત છીએ. અમને ફોર્બસસ દ્વારા સતત ચોથા વર્ષસ 

માટ ેકેનેડાના ટોચના એમ્્લોયસસ પૈકી એક તરીકે મળેલી ઓળખ માટે ગૌરવ છે!” 

- રૉવેના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેમશક કાઉમન્સલર વૉર્ડસસ 1 અને 5; ઉપપ્રમુખ, કોપોરેટ સર્વસસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનમાાં, અમ ેઅમારી કાઉમન્સલની અગ્રતાની પરરભાર્ષા પૂરી પાડવાની સમહયારી કરટબદ્ધતા આધારરત, આપણાાં લોકોન ે

પ્રવતૃ્તમય બનાવતી, મવકસાવતી અને ઉજવતી સવસગ્રાહી સાંસ્કૃમતને પોર્ષવા કરટબદ્ધ છીએ. એ અમારી 6,000 થી વધાર ેકમસચારીઓની ટીમ છે 

જે સીટીને કામ કરવાનુાં ચરડયાતુાં સ્થળ બનાવ ેછે. ફોર્બસસ અન ેઆપણાાં કમસચારીઓ – ભતૂકાળમાાં અને હાલમાાં – કનેેડાના શે્રષ્ઠ એમ્્લોયસસ પૈકી 

એક તરીક ેસતત ચોથા વર્ષસ માટ ેદ્વારા ઓળખ મેળવવી એ ચરડયાતી ઉપલમર્બધ છે.” 

- ડેમવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડમમમનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને 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: 

સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન મલ્ટીકલ્ચરલ મીરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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