
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ે2019 માટ ેમજબતૂ ક્રડેિટ રટેટિંગ જાળવી રાખ્યિં છે 

સસટીની મજબતૂ સવત્ત વ્ય વસ્થા અન ેઅસાધાિણ પ્રવાસહતાની સસ્થસત તને ેરિપલ “A” ક્રેડિટ રેટટિંગ અન ેસ્થિર ભાસ્વ પડરસ્થિસ્ત 

જાળવી રાખવામાિં મદદરૂપ િા્ છે. 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટાડર્ો (10 ઑક્ટોબર 2019) – એસ એન્િ પી ગ્લોબલ (S&P Global) દ્વારા સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનનાિં 2019 માટેનાાં 

રિપલ “A” રેટટિંગનયિં અનયમોદન ક ય્ું છે કે કોઇ પણ નગરપાસ્લકા સ્થિર ભાસ્વ માટ ેમેળવી શક ેએવયિં આ ઉચ્ચતમ દરાિંકન ગણી શકા્. S&P 

અનયસાર આ રેટટિંગ સ્સટીની નક્કર સ્વત્ત વ્્વથિાનયિં પ્રસ્તબબિંબ છે.  

મખુ્ય મદુ્દાઓ 

એસ એન્ડ પી ગ્લોબલ (S&P Global) જણાવ ેછે કે સ્સટીના મજબૂત િેટટાંગ માટ ેઅનેક પરિબળોનુાં યોગદાન છે. અહવેાલના મયખ્ મયદ્દાઓ 

આ પ્રમાણ ેછે: 

"બ્રૅમ્પટન અસાધારણ પ્રવાસ્હતાની સ્થિસ્ત જાળવી રાખે છે અન ેસાિે જ તેમની ૠણ સેવા આવરણનયિં થતર અન્્ સાિીઓની તયલનામાિં વધય 

મજબતૂ છે." 

"સ્સટીએ પોતાના સ્વકાસની જરૂડર્ાતોન ેપહોંચી વળવા અન ેપોતાની સવત્ત વ્ય વસ્થા સમજદાિીપૂવવક સનભાવવા માટ ેઆવશ્યક પગલાાં લેવા 

ચાલુ િાખ્યા છે." 

"સ્સટી પ્રસિંગોસ્ચત માસ્હતી સરળતાિી અન ેપારદશશક રીતે પૂરી પાિ ેછે અન ેપ્રચાલન અન ેકેસ્પટલ અિંદાજપત્રો સ્વગતવાર તૈ્ાર કર ેછે." 

લલાંક: 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 'AAA' રેટટિંગનયિં અનયમોદન; ભાસ્વ સ્થિર રહેશે 

અવતિણો 

"સિંતોષજનક સ્વત્ત વ્્વથિા સાિ ેસયશાસન અન ેસરકારી ઉત્કૃષ્ટતાની કરટબદ્ધતા ધિાવતા શહેિ તિીક ેબ્રૅમ્પટન દ્વાિા હજુાં  એક વર્વ સુધી 

મજબતૂ ક્રેરડટ િેટટાંગન ેજાળવી િાખ્યુાં છે. સ્સટીની સ્થિસ્તથિાપક નાણાકી્ સ્થિતી એ ઘણા પડરબળો પૈકી એક છે જે બ્રૅમ્પટનન ેરોકાણ માટ ે

આકષશક બનાવ ેછે. આ રેટટિંગ અમારા ફોડરન િા્રેક્ટ ઇન્વેથ્મને્્સને સસટીમાાં લાવવાનાાં પ્રયાસોન ેસ મથવન આપે છે." 

  -      મે્ર પેડિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/2316120&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d3bbf8e3b5c14a663e5b08d74d848895|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637063105083469039&sdata=QoNhRP1LhKhP1677Cy2ubrMp/vFR1F/5mBCC9XaCFF0=&reserved=0


 

 

"બ્રૅમ્પટનની નક્કિ નાણાાંકીય સસ્થસત આપણાાં સમાજ અન ેસનવેશકાિો માટે સવશ્વાસનો મત છે. કનૅેડાના સૌથી ઝડપથી સવકાસ પામતા શહેિો 

પૈકી એક તિીકે જે ઇનોવેશન કોરિડોિમાાં સસ્થત છે, અમાિી જવાબદાિી બન ેછે ક ેિહવેાસીઓ અને વ્યવસાયો સસહત અમાિા વૈસવધ્યપૂણવ 

સમુદાયની જરૂરિયાતોન ેઅમે સમતોલ િાખીએ. અમ ેઅમાિા અસભગમમાાં નાણાકીય િીતે જવાબદાિ િહેવા પ્રસતબદ્ધ છીએ." 

-        રિજનલ કાઉસન્સલિ પૉલ સવસેન્ટ, અાંદાજપત્ર સસમસતના ઉપપ્રમુખ (Regional Councillor Paul Vicente, 

ViceChair of Budget Committee) 
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કનૅિેાના સૌિી ઝિપી સ્વકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાિં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાિં 70,000 વ્્ાપારો છે. અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાદશ 

છે લોકો. અમને ઊજાશ મળે છે અમારા સ્વસ્વધ સમાજોમાિંિી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણનયિં કેન્ર છીએ અને અમે તકસ્નકી અને પ્ાશવરણી્ નસ્વનતા તરફ દોરી જતા 

પ્રવાસનયિં નેતૃત્વ કરીએ છીએ. અમારી ભાગીદારી એવા સ્નરોગી શહેરના સ્વકાસ માટે છે જે સયરસ્િત, ટકાઉ અને સફળ હો્. અમારી સાિે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પર જોિાવ. અહીં વધય જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સમરડયા સાંપકવ: 

મોસનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડવનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 


