
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 
کی مجوزہ سرمایہ کاری کی   100Mسٹی آف برامپٹن ڈأون ٹأون میں منتقلی کے حوالے سے راجرز کی  $

 حمایت کرتا ہے۔ 

گزشتہ روز برامپٹن سٹی کونسل نے اپنے اجالس میں، راجرز کمیونیکیشنز کی ڈاون ٹاؤن  – (2022جنوری  27برامپٹن، آن )
 برامپٹن میں منتقلی کی حمایت کے لیے ایک سفارش کی منظوری دی ہے۔ 

 
ر اور  مربع فٹ جگہ پر منتقل ہوں گے۔ نیا کیمپس دفات  200,000مالزمین ڈأون ٹأون میں  3,000اس نئی مجوزہ پیش رفت کے ذریعے، 

 ریٹیل کی جگہوں پر مشتمل ہو گا، جس میں مزید دفاتر کے لیے جگہیں مرحلہ وار طور پر شامل کی جائیں گی۔
 

اسٹریٹجک نوعیت کا یہ نیا مقام اور سرمایہ کاری ایک متحرک ٹرانزٹ پر مبنی کمیونٹی کو فروغ دینے اور کینیڈا کے انوویشن کوریڈور  
ئے دفتر کے قیام میں مدد فراہم کرے گی، جس سے راجرز اور برامپٹن دونوں کی ہنر مند انفرادی قوت  کے مرکز میں راجرز برامپٹن کے ن 

تک رسائی وسیع ہو جائے گی۔ اس کے عالوہ، سائبر سیکیورٹی یونٹ کی راجرز برامپٹن کیمپس سے انوویشن ڈسٹرکٹ میں منتقلی سائبر 
 ر سٹی کی پوزیشن کو تقویت فراہم کرے گی۔ سیکیورٹی کے شعبے میں قومی سطح کے رہنماء کے طور پ 

   اقتباسات 

"میں راجرز کی ڈاون ٹاؤن برامپٹن میں اس مجوزہ نقل مکانی کا خیرمقدم کرتے ہوئے انتہائی پرجوش محسوس کر رہا ہوں، جو حال ہی میں 
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں شہر کی جانب سے کی جانے والی شاندار تبدیلیوں اور سرمایہ کاری کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم 

کہ برامپٹن ہمارے کاروبار کے لیے ایک خوش آئند جگہ رہے اور ہماری کونسل اور عملہ اس نئی پیش رفت کی حمایت کے لیے اپنے تمام  
نیڈا کے انوویشن شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ شہر کے مرکز میں موجودگی کی وجہ سے راجرز کی یہ نئی سائٹ کی 

کوریڈور اور سائبرسیکیوریٹی کے شعبے میں قومی رہنماء کے طور پر ہماری پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گی اور میں اگلے پرجوش  
 اقدامات کا منتظر ہوں!" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ت دکھا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو اپنی جانب متوجہ  "سٹی، ڈاون ٹاؤن برامپٹن کو تبدیل کرنے کی اپنی کوششوں میں بڑی پیش رف 
  3,000کرنا، بعد از ثانوی استعماالت، اختراعات اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کرنا ہے۔ راجرز کمیونکیشنز کے ایک نئے دفتر کی آمد اور 

ی کامیابیوں کی بنیادیں فراہم کرے گا۔ ہم اس  مالزمین کی منتقلی کے ذریعے، یہ کیمپس ڈأون ٹأون میں ایک طویل مدتی احیاء اور معاش
پرجوش منصوبے پر مسلسل منصوبہ بندی کرنے اور اپنے رہائشیوں، کاروباروں اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کے لیے شہر کے مرکز کو  

 مزید وسعت دینے کے منتظر ہیں۔"

 انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن، چیئر، پبلک ورکس اینڈ 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

"راجرز کی جانب سے یہ مجوزہ نقل مکانی ہمارے شہر کے ڈأون ٹأون میں جاری خوش آئند تبدیلیوں کے عمل اور اسٹریٹجک سرمایہ  
یونٹی  کاریوں کا ثبوت ہے۔ مخلوط استعمال کی اس نئی پیش رفت کو معاونت فراہم کرنے کے ذریعے، ہم اپنے رہائشیوں اور کاروباری کم

کے لیے طویل مدتی مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے اس پیش رفت کی حمایت کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، جس سے ہمارے  
 شہر کو ایک متحرک اور لچکدار ڈأون ٹأون بنانے میں مدد ملے گی۔"

 امپٹن؛ چیئر، اکنامک  ڈیویلپمنٹ، سٹی آف بر4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

"اسٹریٹیجک سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کے ذریعے، ہم اپنے شراکت داروں اور اپنی کاروباری کمیونٹی کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم  
سمارٹ، پائیدار اور کامیاب ترقی کو فروغ دینے میں سنجیدہ ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں کہ راجرز نے اس کو تسلیم کیا ہے اور وہ ہمارے ڈأون  



 

 

میں جاری تبدیلیوں کے کام میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نئی پیش رفت کے ذریعے، ہم مالزمتیں پیدا کریں گے، اپنی ٹأون 
 معاشی بحالی اور ترقی میں مدد حاصل کریں گے اور برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنائیں گے۔"

 ی آف برامپٹنڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹ  -

-30- 

 
 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ
ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca زید جاننے کے لیے م پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور فیس بک ،ٹوئٹر کامیاب ہو۔ ہم سے

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca 
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