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બ્રમૅ્પટન પોતાન ું ટ્રિપલ ‘એ’ ક્રટે્રિટ રટેટુંગ અન ે‘સ્થિર’ ભસ્િષ્યન ું મલૂયાુંકન જાળિી રાખિામાું સફળ 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટાટ્રરયો – આજે થટનૅ્િિડ ઍન્િ પૂઅર (S&P) એ સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના ટ્રિપલ એ’ રેટટુંગન ેઆજે સમિડન આપય ું હત ું.  ટ્રિપલ 

‘એ’ ક્રેટ્રિટ રેટટુંગની સાિે S&P દ્િારા સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન માટ ે‘સ્થિર’ ભાસ્િ હોિાન ું મૂલયાુંકન પણ જારી કરિામાું આવય ું. ટ્રિપલ ‘એ’ રેટટુંગ 

કોઇ પણ નગરપાસ્લકાન ેપ્રાપત િઈ શક ેએિ ું ઉચ્ચતમ ક્રેટ્રિટ રેટટુંગ ગણિામાું આિ ેછે અન ેથટૅન્િિડ ઍન્િ પૂઅર (S&P)નાું મતે આિ ું રેટટુંગ 

સીટીના ઉચ્ચ કોટીના નાણાકીય વયિથિાપનન ું પ્રસ્તબબુંબ છે.  

મ ખ્ય મ દ્દાઓ 

S&Pનાું મત ેઆિ ું રેટટુંગ ઘણા બધાું મ દ્દાઓન ેકારણ ેછે જેમાું નીચેના મ દ્દાઓ સામેલ છે: 

 નાણાકીય વયિથિાપનની મજબૂત પ્રણાસ્લઓ: સ્નયુંત્રણ પ્રણાસ્લઓ અન ેપારદશડક સરળ પહોંચ ધરાિતી થપષ્ટતા પર એકધારું ધ્યાન 

કેસ્ન્િત કરિ ું. 

 અસાધારણ પ્રિાસ્હતા: બ્રૅમ્પટનના મજબૂત પ્રચાલન સ્સલલકો ઉચ્ચ કોટીના રોકિ પ્રિાહ તરફ આુંગળી ચીંધે છે; જે ઋણ સેિાની 

આિશ્યકતાઓ કરતા ઘણું િધાર ેછે અન ેઅન્ય નગરપાસ્લકાઓ કરતા િધ  મજબૂત છે. 

 મજબતૂ અિડતુંત્ર બ્રૅમ્પટનન ેએક અસ્ત પ્રબળ અન ેસ વયિસ્થિત અિડતુંત્રના અન,ે અન ેયિાિડ સામાસ્જક આર્િડક અન ેિથતી સ્િષયક 

સ્િસ્શષ્ટતાઓના લાભ મળે છે. 

ક્િોટ: 

"આિ ું પ્રબળ રેટટુંગ સીટીની નગરપાસ્લકાના ચાલ ું રહેલા સ શાસન અન ેસ્નિાસીઓ તરફની જિાબદારી પર મ કાતા એકધારા ભારન ે

પ્રસ્તબબુંસ્બત કર ેછે. બ્રૅમ્પટન આપણા િાઉનટાઉનન ેપટ્રરિર્તડત કરિા માટનેા જરૂરી રોકાણો કરીન ેઆગળ ધપાિિા માટ ેસ્બલક લ તૈયાર છે અન ે

તે ઉપરાુંત 2040 સ્િઝનમાું િણડિલે જોિાયેલ, સમાિેશીત, નાસ્િન્ય ધરાિતા અન ેસાહસ્સક એિા બ્રૅમ્પટનની રચના કરિા માટ ેતૈયાર છે. 

-        બ્રૅમ્પટન મેયર સ્લન્િા જેફ્રી 
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બ્રમૅ્પટન સ્િશાળ આયોજનો સ્િષ ેસ્િચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભસ્િષ્ય માટે તૈયાર સુંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃસ્દ્ધ, ય િાની અને િૈસ્િધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેિાના ઇનોિેશન સૂપર કૉટ્રરિોર ખાતે સ્થિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાસ્હત કરીએ છીએ અને િૈસ્વિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃસ્દ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગસ્તશીલ શહેરી કેન્િો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્પટનને આગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી ત ેએક જોિાણ 

ધરાિત ું શહેર બન ેજે પ્રિતડનાત્મક, વયાપક અને સાહસ્સક હોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 
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