
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

                    

2020 ஆம் ஆண்டில் கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த பணியமர்த்துபெர்களாக 

ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes) பத்திாிக்கக நிறுெனத்தினால் ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 7, 2020) – 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனொி மாதத்தில், ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes) 

பத்திாிக்கக நிறுெனத்தினால் வெளியிடப்பட்ட மிகச்சிறந்த பணியமர்த்துபெர்கள் எனும் பட்டியலில் 

ஒன்றாக, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த 

பணியமர்த்துபெர்கள் (Canada’s Best Employers 2020), என அங்கீகாிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

2019 ஆம் ஆண்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரமானது, ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes) பத்திாிக்கக நிறுெனத்தினால் 

வெளியிடப்பட்ட பட்டியலின் ொிகசயில் 66 ஆெது இடத்தில் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2020 

ஆம் ஆண்டில் இம்மாநகரம் 300 நகரங்கள் வகாண்ட பட்டியலில் 48 ஆெது இடம் ெகிக்கிறது.  இந்த 

மாநகரம் மட்டுபம, கனடா நாட்டின் அரசாங்க பசகெ வசய்கின்ற 50 அகமப்புக்களில்  ஒன்றாக, 

ஒட்டாொ (Ottawa) மாநகருக்கு நிகரான இடத்தில் இருக்கிறது.  

ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes) பத்திாிக்கக நிறுெனமானது ஸ்டாட்டிஸ்ட்டா (Statista)  எனும் சந்கத ஆராய்ச்சி 

நிறுெனத்துடன் இகணந்து தரம் குறிக்கிறது. இந்த ஆராய்ச்சியானது, ஒவ்வொரு ெருடமும் கனடா 

நாட்டின் மிகச்சிறந்த பணியமர்த்துபெர்கள் அடங்கிய ெருடாந்திர பட்டியலில்.  எந்வதந்த நிறுெனம் 

பணியாளர்களால் வபாிதும் ெிரும்பப்படுகிறது என அகடயாளம் காணுகிறது. 

தங்ககளப் பணியமர்த்தியெர்கள் பற்றிய தரம் பற்றி, பூஜ்யத்திலிருந்து பத்து ெகரயிலான அளவு 

பகாலில், தரம் குறிக்குமாறும், மற்றெர்களுக்கும் தங்ககளப் பணியமர்த்தியெர்களிடம் பெகலக்குச் 

பசருமாறு பாிந்துகரப்பார்களா என்றும் அெற்றில் பணியாளர்களாக இருப்பெர்கள் 

பகட்டுக்வகாள்ளப்பட்டனர்.  அகத அடுத்து, தாங்கள் பணிபுாிெது அல்லாத பெறு நிறுெனங்களின் 

வபயர்ககளயும்  குறிப்பிடுமாறும் ஸ்ட்டாட்டிஸ்ட்டா (Statista) எனும் புள்ளிெிெரயியல் நிறுெனமானது 

பகட்டுக்வகாண்டது.  குகறந்தது 500  பணியாளர்ககளக் வகாண்ட வதாழிலகங்களில் பணிபுாிகின்ற 

8000 கனடா நாட்டெர்களிடம் கருத்தாய்வு வசய்து திரட்டிய இறுதி பட்டியலில், அதிகபட்ச 

பாிந்துகரககளப் வபற்ற 300 பணியமர்த்தும் நிறுெனங்கள் உள்ளன; அகெ தரொிகசப்படுத்தியும் 

வசால்லப்பட்டிருக்கின்றன. 

ெிகரெில் நிகனவுவகாள்ள 

 2019 ஆம் ஆண்டு நெம்பர் மாதத்தில், ஐந்து ஆண்டுக்கால பணியிட  பரெல்தன்கம மற்றும்  

ெசப்படுத்திக் வகாள்ெதற்கான யுக்தி மற்றும் பணித்திட்டம்  (Workplace Diversity and Inclusion 
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Strategy and Work Plan) ஒன்கற ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் உருொக்கியது . எெகரயும் 

ஈடுபடச்வசய்கின்ற, தனது வசாந்த மக்ககள ெளர்ச்சிவபறச்வசய்து வகாண்டாடுகின்ற மற்றும் 

பரதரப்பட்ட பணியாளர்ககளயும் தன்ெசம் ஈர்த்துக்வகாள்கின்ற ெககயிலான கலாச்சாரத் 

தன்கம வகாண்ட நிறுெனங்ககள , பபாற்றி ெளர்ப்பதற்கான ொய்ப்புக்ககளயும் இம்மாநகரம் 

அகமத்துக் வகாடுக்கிறது. 

 கனடா நாட்டில் இருக்கின்ற மிகெிகரொக ெளர்ச்சி வபற்று ெருகின்ற 9 மாநகரங்களில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரமும் ஒன்றாகும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரமானது, தற்பபாகதய மற்றும் முன்னாள் பணியாளர்களுக்கும் பெகல ொய்ப்பு 

ெழங்கிய மாநகரமாகும்; இது அந்தப் பணியாளர்கள் தாங்களாகபெ பதர்வு வசய்துவகாண்ட ெிஷயம்; 

நமது ப்ராம்ப்ட்டன் சமுதாயத்கதக் கட்டகமப்பதற்காக, இந்நகரம் வசய்து ெரும் முக்கியமான பணிகளின் 

முக்கியத்துெம் அறிந்து அெற்றில் நாட்டம் வகாண்டெர்களுக்கு இது நன்கு வதாியும். ஃபபார்ப்ஸ் 

பத்திாிக்ககயினால் கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த பணியமர்த்தும் நகரங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் 

ஒன்று என அறிெதில் நாங்கள் வபருமிதம் வகாள்கிபறாம்!” 

-        பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

“ கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த பணியமர்த்தும் நகரங்களில் ஒன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமாகும் மற்றும் 

பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினகரயும் இது பணியமர்வு வசய்கின்றது. கடந்த ஆண்டில், பணியிட  

பரெல்தன்கம மற்றும்  ெசப்படுத்திக் வகாள்ெதற்கான யுக்தி மற்றும் பணித்திட்டம்  (Workplace Diversity 

and Inclusion Strategy and Work Plan)  உள்ளிட்ட பல புதிய முகனப்புக்ககள நாங்கள் முன்வனடுத்து 

கெத்பதாம்; இது நமது பல ெண்ண சமூகங்ககளப் பற்றி உலகினருக்குச் வசால்ல மிக  நன்றாக உதவும்.” 

-        ஹர்கிரத் சிங், தகலெர், வபறுநிறுென பசகெகள்; மாநகர கவுன்சிலர், ொர்டு எண்கள் 9 & 10, 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

“நாட்டிபலபய மிகவும் இகளய, ெிகரொக ெளர்கின்ற, பலதரப்பான தன்கமகள்  அதிகம் வகாண்ட 

நகரமாக  ஆக்க, நாங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாில் ஒரு மாற்றத்கத உண்டாக்குகிபறாம். ஃபபார்ப்ஸ் 

பத்திாிக்ககயானது, எங்கள் நகர அகமப்கப அங்கீகாரம் வசய்ததில் நாங்கள் பரெசம் வகாள்கிபறாம்; 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்காக ஈடுபாட்டுடன், பரெசத்துடன்  மற்றும் தங்கள் ெசம் வகாண்ட அதிகாரத்துடன் 

இம்மாநகருக்கான ெிகளபலன்ககள ெழங்குெதற்காகபெ அர்ப்பணிப்பு வகாண்ட மக்கள் இங்கு 

இருப்பகத இது எடுத்துக்காட்டுகிறது.” 

-          படெிட் பபர்ாிக், தகலகம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

 

 



 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்ககளயும் 70,000 

ெணிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்ககள மனத்தில் கெத்பத 

வசய்கின்பறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுகமப் பகடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிகலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாகதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இகணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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