
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

2021 இல் கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த சமுதாயங்களுக்கான மமக்லீன்’ஸ் 

(Maclean’s )பட்டியலில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 13 ஆம் இடம் ெகிக்கிறது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 9, 2021) –  நாட்டில் ொழுெதற்கு  மிகச்சிறந்த இடங்களுக்கான ொிசசயில் 

ஒன்றாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அங்கீகாரம் வபற்றுள்ளது; இந்த தரொிசசயானது மமக்லீன்’ஸ் (Maclean’s) 

சஞ்சிசகயினால் கனடா நாட்டின் மிகச்சிறந்த சமுதாயங்கள் (Canada’s Best Communities) 2021,  என 

அங்கீகாிக்கப்படுகிறது. 

கடந்த ஆண்டு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இந்தப் பட்டியலில் 199 ெது இடத்சதப் பிடித்தது. இப்மபாது 

இந்நகரம் இந்த ஆண்டில், 415 நகரங்களில் 13 ஆம் இடத்திற்கு உயர்ந்துெிட்டது. இப்படி தரொிசச 

வகாடுப்பது, ஒவ்வொரு சமூகத்தின் சிறந்த அம்சங்கசளயும் எடுத்துக்காட்டுகிறது, இதில், ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகத்தின் சமூக ஈடுபாடு, ெசதிகள் மற்றும் இசைய இசைப்பு ஆகியசெ கனடாெில் 

ெசிப்பதற்கும், எட்ட இருந்மத மெசை வசய்ெதற்கும் சிறந்த இடமாக நகரத்சத மெறுபடுத்திக் காட்டின. 

நாட்டில் ொழ சிறந்த இடங்கள் பற்றிய மமக்லீன்’ஸ் பிரத்மயக புதிய தரொிசசயானது COVID-19 

வதாற்றுமநாசயயும் கைக்கில் எடுத்துக்வகாள்கிறது, இதில் அதிகமாமனார் வீட்டிலிருந்து மெசை 

வசய்கிறார்கள், படிக்கிறார்கள். என்ெிமரானிக்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் மற்றும் கனடியன் இன்ட்டர்வனட் 

வரஜிஸ்ட்மரஷன் அத்தாாிட்டி (Environics Analytics and the Canadian Internet Registration Authority 

(CIRA)) அசமப்பு ெழங்கிய தரவுகசளயும், பல்மெறு ஆதாரங்களில் இருந்து வபாதுவெளியில் 

கிசடக்கக்கூடிய புள்ளிெிெரங்கசளயும் பயன்படுத்தி, அசெ ஒவ்வொன்றும் சராசாி மனிதனுக்கு 

எவ்ெளவு முக்கியம் என்று அெர்கள் நம்புகிறார்கள் என்பதன் அடிப்பசடயில், பை தரப்பட்ட ெசககசள 

எசடமபாட்டு அதன்படிமய ஒவ்வொரு நகராட்சிசயயும் தரொிசசப்படுத்தினர். 

மமக்லீன்’ஸ் தரொிசசப்படுத்தலுக்காக, வீட்டுெசதி, மக்கள் வதாசக ெளர்ச்சி, ொிெிதிப்பு, குற்றம், 

ொனிசை, சுகாதாரத்துக்கான அணுகல், ெசதிகள் மற்றும் சமூக ஈடுபாடு ஆகியெற்சறக் கருத்தில் 

வகாண்டது. CIRA இலிருந்து வபறப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்பசடயில், பிராட்மபண்ட் வசயல்திறசனயும் 

மதிப்பீட்டு, புதிய ஒரு ெசகயாக மசர்த்துக்வகாண்டது.  

மமலும் தகெல்களுக்கும் முழுப் பட்டியசைப் பார்ப்பதற்கும் ெருசக தரவும்: www.macleans.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.macleans.ca%2Fcanadas-best-communities-in-2021-full-ranking%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637535972742996201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQBhs%2FWDH%2BM3%2F36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9%2FE8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.macleans.ca%2Fcanadas-best-communities-in-2021-full-ranking%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637535972742996201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQBhs%2FWDH%2BM3%2F36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9%2FE8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.macleans.ca%2Fcanadas-best-communities-in-2021-full-ranking%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637535972742996201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQBhs%2FWDH%2BM3%2F36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9%2FE8%3D&reserved=0


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பாதுகாப்பான, நிசைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான நகரமாகும், மமலும் 

கனடாெின் சிறந்த சமூகங்களில் ஒன்றாக மமக்லீன்’ஸ் இனால் அங்கீகாிக்கப்படுெதில் நான் வபருமிதம் 

வகாள்கிமறன், ஆனால் ஒமர ஆண்டில் 199 ஆெது இடத்திலிருந்து 13 இடத்சதப் பிடித்தது இன்னும் 

வபருசம மசர்க்கிறது.  எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்காக இசைக்கப்பட்ட, நிசைத்து நிற்கெல்ை, 

அசனெசரயும் உள்ளடக்கிய மற்றும் மமற்வகாண்டு வபாருளாதார ெளர்ச்சி மற்றும் 

மெசைொய்ப்புகசள உருொக்குெதற்காக தன்சன நிசை நிறுத்திக்வகாண்ட ஒரு நகரத்சத நாங்கள் 

வதாடர்ந்து பாடுபட்டு உருொக்கி ெருகிமறாம். ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"கனடாெின் சிறந்த சமூகங்களில் ஒன்றாக மமக்லீன்’ஸ் இனால் அங்கீகாிக்கப்படுெது என்பது, எங்கள் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு அர்த்தமுள்ள பைன்கசள ெழங்க எங்கள் குழு வசய்து ெரும் பைியின் 

பிரதிபலிப்மபயாகும். எங்கள் சமூகத்திற்கான பைன்கசள ெழங்க நாங்கள் அர்ப்பைிப்பு 

வகாண்டிருக்கிமறாம், மமலும் நகரசசபயின் முன்னுாிசம வகாண்ட ெிஷயங்கசள முன்கூட்டிமய 

வசய்ெதன் மூைம், ொழ்ெதற்கும், இங்கு மெசை வசய்யவும் மற்றும் ெிசளயாடுெதற்கும் ெிருப்பப்படும் 

இடமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகசர நாங்கள் வதாடர்ந்து மாற்றுமொம். ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தசைசம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிசரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கசளயும் 75,000 

ெைிக அசமப்புக்கசளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கசள மனத்தில் செத்மத 

வசய்கின்மறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்சட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுசமப் பசடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிசைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகசரக் 

கட்டசமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாசதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிசைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

