உடனடி வெளியீட்டுக்காக

டவுண்டவுன் - இல் ர ாஜர்ஸ் $100 மில்லியன் முதலீடு வெய்து தனது இடத்தத
டவுண்டவுனுக்கு இடம் மாற்றிக்வகாள்ெதற்கான முன்வமாழிவுக்கு ப் ாம்ப்ட்டன்
நக ம் ஆத ெளிக்கிறது
ப் ாம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 27, 2022) – ப் ாம்ப்ட்டன் நக ெதையானது தனது ரநற்தறய ெதைக்
கூட்த்தில் ர ாஜர்ஸ் கம்யூனிரகஷன்ஸ் நிறுெனம் தனது இடத்தத டவுண்டவுனுக்கு
மாற்றிக்வகாள்ெதற்கான ைாிந்துத க்கு ஒப்புதல் ெழங்கியது.
முன்வமாழியப்ைட்ட புதிய ரமம்ைடுத்தலின் மூலம், 3,000 ஊழியர்கள் டவுண்டவுனில் 200,000 ெது அடி
வகாண்ட இடத்திற்கு இடம் வையர்ொர்கள். புதிய ெளாகமானது ைல அலுெலகங்களின் கலதெயாகவும்
மற்றும் ெில்லதற ெர்த்தக இடங்கதளயும் வகாண்டிருக்கும்; கூடுதல் அலுெலகங்கள் ைடிப்ைடியாக
அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் ரெர்க்கப்ைடும்.
இந்த யுக்திாீதியான புதிய இடமாற்றம் மற்றும் முதலீடு ஆகியதெ ஒரு துடிப்ைான ரைாக்குெ த்து ொர்ந்த
ெமூகத்தத தூண்டுெிக்கும், மற்றும் கனடாெின் புதுதம ைதடக்கும் காாிடார் தமயத்தில் புதிய ர ாஜர்ஸ்
ப் ாம்ப்ட்டன் (Rogers Brampton) அலுெலகம் அதமய உதவும்; இது ர ாஜர்ஸ் (Rogers) மற்றும்
ப் ாம்ப்ட்டன் நகாின் திறதமக்கான அணுகதல ெிாிொக்கம் வெய்கிறது. கூடுதலாக, தெைர் வெக்யூாிட்டி
ைிாிதெ ர ாஜர்ஸ் ப் ாம்ப்ட்டன் ெளாகத்தில் இருந்து புதுதம மாெட்டத்திற்கு இடமாற்றம் வெய்ெது,
தெைர் வெக்யூாிட்டியில் ஒரு ரதெிய முன்னணியாள ாக நக த்தின் நிதலதய ரமலும் ெலுப்ைடுத்தும்.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
"ர ாஜர்ஸ், தான் இருக்கும் இடத்தத ப் ாம்ப்ட்டன் நக த்திற்கு மாற்றிக்வகாள்ெதற்கான இந்த
முன்வமாழிதெ ெ ரெற்ைதில் நான் முற்றிலும் மகிழ்ச்ெியதடகிரறன்; தற்ரைாது
ஏற்ைட்டுக்வகாண்டிருக்கும் ை ெெமான மாற்றம், மற்றும் நக ம் வெய்த ெமீைத்திய முதலீடுகள் மீது இது
கட்டதமக்கிறது. எங்கள் ெணிகங்களுக்கு ப் ாம்ப்ட்டன் ஒரு ெ ரெற்பு இல்லமாக இருப்ைதத
உறுதிவெய்ய நாங்கள் கடதமப்ைட்டுள்ரளாம்; இந்த புதிய ெளர்ச்ெிதய ஆதாிக்க எங்கள் கவுன்ெில்
மற்றும் ைணியாளர்கள் எங்கள் கூட்டாளர்கள் அதனெருடனும் வநருக்கமாக ைணியாற்றி ெருகின்றனர்.
நகாின் தமயப்ைகுதியில் ஒரு புதிய ர ாஜர்ஸ் தளம் அதமெது கனடாெின் புதுதம ைதடக்கும் காாிடார்
மற்றும் தெைர் வெக்யூாிட்டி ெதகயில் ஒரு ரதெிய முன்னணியாளர் என ஆெதில் எங்கள் நிதலதய
ரமலும் ெலுப்ைடுத்தும். ரமலும் உற்ொகமான, எடுத்துதெக்கும் அடுத்த அடிகதள எதிர்ைார்க்கிரறன்.!”
-

ரைட்ாிக் ப் வுன், ரமயர், ப் ாம்ப்ட்டன் நக ம்

“டவுண்டவுன் ப் ாம்ப்ட்டதன உருமாற்றம் வெய்ெதற்கான தனது முயற்ெிகளில் நக நிர்ொகம் வைரும்
முன்ரனற்றங்கதளச் வெய்து ெருகிறது, மக்கதளக் கெர்ந்து இழுப்ைது, ஆ ம்ை கட்டம் தாண்டிய அடுத்த
நிதலப் ையன்ைாடுகள் மற்றும் புதுதம ைதடத்தல் மற்றும் வதாழில்நுட்ைம் ஆகியெற்றில் கெனம்
வெலுத்துகிறது. புதிய ர ாஜர்ஸ் கம்யூனிரகஷன்ஸ் அலுெலக ரமம்ைாடு மற்றும் 3,000 ஊழியர்களின்
ைணி இடமாற்றம் மூலம், நகாின் நீண்டகால புத்துணர்ொக்கம் மற்றும் வைாருளாதா வெற்றிக்கு இந்த
ெளாகம் உதவும். ை ெெமூட்டும் இந்தத் திட்டத்திற்காக வதாடர்ந்து திட்டமிடுெததயும் மற்றும் எங்கள்
குடியிருப்ைாளர்கள், ெணிகங்கள் மற்றும் உள்ளூர் ைங்குதா ர்களுக்கு நகாின் தமயம்
ரமம்ைடுத்தப்ைடுெததயும் நாங்கள் எதிர்ரநாக்குகிரறாம்.”
-

ைால் ெிவெண்ட், கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1&5; ததலெர், வைாதுப்ைணி மற்றும் வைாறியியல்துதற,
ப் ாம்ப்ட்டன் நக ம்

“ர ாஜர்ஸின் இந்த முன்வமாழியப்ைட்ட இடமாற்றமானது, எங்கள் டவுண்டவுன் நக த்தில் நதடவைற்று
ெரும் உருமாற்ற ரெதலகள் மற்றும் யுக்திாீதியான முதலீடுகளுக்கு ஒரு ொன்றாகும். இந்த புதிய
கலப்புப்-ையன்ைாட்டு ரமம்ைாட்தட ஆதாிப்ைதன் மூலம், எங்கள் குடியிருப்புொெிகளுக்கும் ெணிக
ெமூகத்திற்கும் மிகப்வைாிய, நீண்ட கால ொய்ப்புகதள உருொக்குகிரறாம். இந்த ெளர்ச்ெிதய
ஆதாிப்ைதில் நான் மகிழ்ச்ெியதடகிரறன்; இது எங்கள் நக த்திற்கு ஒரு துடிப்ைான மற்றும் வநகிழ்ச்ெியான
டவுண்டவுன் -ஐ உருொக்க உதவும்.”
-

மார்ட்டின் வமவடய்ர ாஸ், ைி ாந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 3 & 4, ததலெர், வைாருளாதா
முன்ரனற்றம், ப் ாம்ப்ட்டன் நக ம்

“யுக்திாீதியான முதலீடுகள் மற்றும் திட்டமிடல் மூலம், புத்திொலித்தனமான, நிதலயான மற்றும்
வெற்றிக மான ெளர்ச்ெிதய உந்தச்வெய்ெதில் நாங்கள் தீெி மாக இருக்கிரறாம் என்ைதத எங்கள்
கூட்டாளர்களுக்கும் எங்கள் ெணிக ெமூகத்திற்கும் ெமிக்தஞ வெய்கிரறாம். இததன ர ாஜர்ஸ்
அங்கீகாித்ததில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்ெியதடகிரறாம், மற்றும் எங்கள் நக த்தில் நதடவைற்று ெரும்
உருமாற்றப் ைணியில் ரெ வும் ெிரும்புகிரறாம். இந்த புதிய ெளர்ச்ெியின் மூலம், நாங்கள் புதிய
ரெதலொய்ப்புக்கதள உருொக்குரொம், நமது வைாருளாதா மீட்ெி மற்றும் ெளர்ச்ெிக்கு ஆத வு
தருரொம், ப் ாம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொெிகளின் ொழ்க்தகத் த த்தத ரமம்ைடுத்துரொம்.”
-

ரடெிட் ரைர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப் ாம்ப்ட்டன் நக ம்
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கனடா நாட்டில் மிக ெித ொக ெளர்ந்து ெரும் நக ங்களில் ஒன்றான ப் ாம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000
ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வைாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்ரத

வெய்கின்ரறாம். ைலத ப்ைட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு ரெர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிரறாம்,
வதாழில்நுட்ைாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் ைதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ைதற்கான ையணத்தில் நாங்கள்
வென்றுவகாண்டிருக்கிரறாம். ைாதுகாப்ைான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிக மான ஆர ாக்கியமிக்க ஒரு நகத க்
கட்டதமப்ைதற்கான ெளர்ச்ெிப்ைாததயில் நாங்கள் ைங்கு ெகிக்கிரறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இதணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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