
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த பணியமர்த்துபெர்களாக 

ப்ராம்ப்டன் நகரர ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes)  நிறுெனம் அங்கீகாரம் வசய்திருக்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 27, 2021) – 2021 ஆம் ஆண்டின் கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த 

பணியமர்த்துபெர்கள் (Canada’s Best Employers 2021), எனப்படும்  மிக உயர்ந்த 300 

பணியமர்த்துபெர்கள் பட்டியலில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் ஒன்று என  ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes) நிறுெனம் 

அங்கீகாித்திருக்கிறது. 

 

ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes)  நிறுென பட்டியல் ொிரசயில் வதாடர்ந்து முன்றாெது ெருடமாக நமது நகரம் 

இடம் பிடித்திருக்கிறது.  300 நகரங்கள் வகாண்ட இந்த பட்டியலில், இந்த ஆண்டில் இந்நகரம் இந்த 

ஆண்டு 58 ஆெது இடத்ரதக் பிடித்திருக்கிறது. 

கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த பணியமர்த்துபெர்கள் என பணியாளர்களால் மிகச்சிறப்பாகக் 

கருதப்படுகின்ற நிறுெனங்கரள அரடயாளம் காண்பதில் ஆராய்ச்சி வசய்கின்ற ஸ்ட்டாடிஸ்ட்டா 

(Statista) எனும் சந்ரதப்படுத்தல் ஆராய்ச்சி நிறுெனத்துடன், ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes) நிறுெனமானது, 

கூட்டு பசர்ந்துள்ளது. 

 

ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes) நிறுெனமும் ஸ்ட்டாடிஸ்ட்டா (Statista) நிறுெனமும் பசர்ந்து கனடா நாட்டின் 

மிகச்சிறந்த பணியமர்த்துபெர்கரள பதர்ந்வதடுத்தது; 500 க்கும் அதிகமான எண்ணிக்ரகயிலான 

பணியாளர்கரளக் வகாண்ட நிறுெனங்களில் இருந்து 8,000 க்கும் அதிமான  கனடா நாட்டு 

பணியாளர்கள் அடங்கிய மிகப்வபாிய மாதிாி ஜனத்வதாரகரய ரெத்து,  எரதயும் சாராத ெரகயிலான 

ஒரு கருத்தாய்வு மூலம் இது வசய்யப்பட்டது. இந்த கருத்தாய்ெின் மீது நடத்தப்பட்ட மதிப்பாய்ொனது, 

தங்கள் நண்பர்கரள மற்றும் உறெினர்கரள தாங்கள் பெரல வசய்யும் நிறுெனத்திற்கு பாிந்துரரக்க 

ெிரும்புகின்ற  பணியாளர்கள், தாங்களாகபெ வசய்த பநரடி மற்றும் மரறமுகமான பாிந்துரரயின் 

அடிப்பரடயில் வசய்யப்பட்டது.  பணியாளர் மதிப்பாய்வுகளில் அெரெர் வதாழில் நிறுெனங்களில் 

சாதகமாகபொ அல்லது எதிர்மரறயாகபொ தங்கரளக் காட்டிக்வகாண்ட பிற பணியமர்த்துபெர்களும் 

இதில் அடங்குெர்.  

ெிரரவுக் கூற்றுக்கள் 

• நெம்பர் 2019 இல், பணியிட பன்முகத்தன்ரம மற்றும் அரனெரரயும் உள் பசர்த்தலுக்கான 

யுக்தி மற்றும் ஐந்தாண்டுக்கால பணித்திட்டம்  எனும் ஒரு திட்டத்ரத ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

உருொக்கியது. இது அரனெரரயும் உள்பசர்த்து, ஈடுபடுத்தி மற்றும் ெளர்க்கின்ற ெரகயிலான  

கலாச்சாரத்ரத பபணிக்காப்பதற்கான சந்தப்பங்கரள அரமத்துக் வகாடுக்கிறது. 

• டிசம்பர் மாதத்தில்,  தனது பணியாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்புொசிகளுக்கான சமத்துெ அலுெலக 

கட்டிடத்திற்கான அடித்தளம் அரமப்பதாக நகர நிர்ொகம் அறிெித்தது. இந்த சமத்துெ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fcanada-best-employers%2F%232a5e812c241f&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1823b7d27c874315610708d8c309a104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637473793423339469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L4Nq4oe6j1LUxGwu6XSM2mAj6pTcdip5rokhKzM2ab8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fcanada-best-employers%2F%232a5e812c241f&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1823b7d27c874315610708d8c309a104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637473793423339469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L4Nq4oe6j1LUxGwu6XSM2mAj6pTcdip5rokhKzM2ab8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fcanada-best-employers%2F%232a5e812c241f&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1823b7d27c874315610708d8c309a104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637473793423339469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L4Nq4oe6j1LUxGwu6XSM2mAj6pTcdip5rokhKzM2ab8%3D&reserved=0
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/670
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864


 

 

அலுெலகமானது, பணியிடத்திலும் சமூகத்திலும், இனம், ெம்சாெளி, பிறப்பிட மூலம், நிறம், இன 

மூலம், உடல்ாீதியான இயலாதன்ரம, குடியுாிரம, குலம், பாலினம், பாலினாீதியான முரற, 

ஆண்பால்/வபண்பால் அரடயாளம், ஓாின கூட்டுறவு, ெயது, திருமண நிரல, குடும்ப அந்தஸ்து, 

குடிபயற்ற அந்தஸ்து, அரசின் வபாது உதெித்வதாரக வபறும் தன்ரம, அரசியல் சார்பு, 

கல்ெியறிெின் மட்டம், வமாழி மற்றும்/அல்லது சமூக-வபாருளாதார அந்தஸ்து ஆகியரெ ஒரு 

வபாருட்டில்லாமல் அரனத்து தரடகரளயும் இனம் கண்டு நீக்குெதில் கெனம் வசலுத்தும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது மிகச் சிறப்பாக நிர்ெகிக்கப்படும் நகரமாகும், மற்றும் நமது நிர்ொகப் 

பனியாளர்கள் நமது நகரத்ரத பாதுகாப்பானதாக, நிரலத்து நிற்கெல்லதாக மற்றும் வெற்றிகரமானதாக 

ஆக்குெதற்காக தங்கரள அர்ப்பணித்துக்வகாண்டுள்ளனர். நமது நகரத்ரத மூன்றாெது முரறயாக 

’கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த பணியமர்த்துபெர்கள்’ என ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes) நிறுெனத்தினால் 

அங்கீகாிக்கப்படுெதில் நாம் வபருரம வகாள்கிபறாம். நமது முன்னாள் மற்றும் இன்னாள் அலுெலர்கள் 

நம்ரம அெர்களின் பணியமர்த்திக் வகாள்பெர்களாக கருத, அெர்கள் வகாடுக்கும் ொய்ப்பிரன நாம் 

வதாடர்ந்து வபற்று ெருகிபறாம். ” 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் என்பது பல கலரெ நகரமாகும்; இந்த நகரத்தில், நாம் பசரெயாற்றும் சமூகத்ரதப் 

பிரதிபலிக்கும் ெரகயில், பன்முகத்தன்ரம வகாண்ட ஒரு பணிப்பரடரய நாம் வதாடர்ந்து ெளர்த்து 

ெருகிபறாம். இப்படியான பணியிட பன்முகத்தன்ரம மற்றும் அரனத்ரதயும் உள்பசர்க்கும்தன்ரம 

மற்றும் அதற்கான பணித்திட்டம் மற்றும் சமத்துெ அலுெலகம் பபான்ற முரனப்புக்களின் மூலம், 

அரனத்து தனிநபர்களுக்கும் சமத்துெமான மாியாரத மற்றும் நகாின் பணியாளர்களுக்கு இதமும் 

இரசவும் வகாண்ட சூழரல உறுதி வசய்யபெ நாங்கள் பணியாற்றி ெருகிபறாம்..” 

- ஹர்கிரத் சிங், தரலரமப் வபாறுப்பு, வபருநிறுென பசரெகள்; நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“அரனெருக்கும் நியாயமானதாகவும் மற்றும் சமமானதாகவும் இருக்கும்படி பணியிடத்தில் உள்ள 

தரடகரள அகற்ற நகர நிர்ொகம் வதாடர்ந்து நடெடிக்ரக எடுத்து ெருகிறது. நமது 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு பசரெ வசய்ெதில் மிகுந்த ஆர்ெமுள்ள நமது ஊழியர்களுக்கான ொய்ப்புகரள 

உருொக்குெதற்கும், அரனெரரயும் உள்ளடக்கிய மற்றும் ஈடுபாட்டுடன் கூடிய பணியிட 

கலாச்சாரத்ரத உருொக்குெதற்கும் நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டிருக்கிபறாம். கனடாெின் சிறந்த 

பணியமர்த்துபெர்களில் ஒருெராக ஃபபார்ப்ஸ் (Forbes) நிறுெனத்தினால் மீண்டும் 

அங்கீகாிக்கப்படுெதில் நாம் வபருமிதம் வகாள்கிபறாம்.” 

- வராவீனா சான்ட்படாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1&5, தரலரமப் வபாறுப்பு, வபருநிறுென 

பசரெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 



 

 

“எங்கள் பணியாளர்களின் காரணமாக, கனடாெின் சிறந்த முதலாளிகளில் ஒருெராக ஃபபார்ப்ஸ் 

(Forbes) நிறுெனத்தினால் வதாடர்ந்து மூன்றாெது ஆண்டாக அங்கீகாிக்கப்படுெது என்பது, 

அரனெரரயும் உள்ளடக்கிய ஒரு கலாச்சாரத்ரத ெளர்ப்பதற்கான ஒரு பன்முகத்தன்ரம வகாண்ட 

பணிப்பரடரய ஈர்த்து, ெளர்த்து மற்றும் வகாண்டாடுகின்ற, நகரத்தின் ஆர்ெத்ரத 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. எங்கள் ஊழியர்கரளயும், எங்கள் நிறுென அரமப்பின் மீதான அெர்களின் 

நம்பிக்ரக மற்றும் அெர்களின் பங்களிப்புகள் ஆகியெற்ரற நான் அங்கீகாிக்க ெிரும்புகிபறன்; 

ப்ராம்ப்ட்டன் ொசிகளுக்கான நன்முடிவுப்பலன்கரள ெழங்குெதில் வதாடர்ந்து அர்ப்பணிப்புடன் 

இருப்பெர்கள், மற்றும் நாங்கள் பசரெ வசய்யும் பல்பெறு சமூகத்தால் உற்சாகப்படுத்தப்படுபெர்கள், 

இெர்கபளயாெர். 

- படெிட் பபர்ாிக், தரலரம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கரளயும் 70,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்பத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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