ત્વરિત જાહેિાત માટે

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટને 2019 માટે મજબૂત ક્રેડિટ રેટટિંગ જાળવી રાખ્યિં છે
સસટીની મજબૂત સવત્ત વ્યવસ્થા અને અસાધાિણ પ્રવાસહતાની સસ્થસત તેને રિપલ “A” ક્રેડિટ રેટટિંગ અને 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 ક્યું છે કે કોઇ પણ નગરપાસ્લકા સ્થિર ભાસ્વ માટે મેળવી શકે એવયિં આ ઉચ્ચતમ દરાિંકન ગણી શકા્. S&P
અનયસાર આ રેટટિંગ સ્સટીની નક્કર સ્વત્ત વ્્વથિાનયિં પ્રસ્તબબિંબ છે .
મુખ્ય મુદ્દાઓ
એસ એન્ડ પી ગ્લોબલ (S&P Global) જણાવે છે કે સ્સટીના મજબૂત િેટટાંગ માટે અનેક પરિબળોનુાં યોગદાન છે . અહેવાલના મયખ્ મયદ્દાઓ
આ પ્રમાણે છે :
"બ્રૅમ્પટન અસાધારણ પ્રવાસ્હતાની સ્થિસ્ત જાળવી રાખે છે અને સાિે જ તેમની ૠણ સેવા આવરણનયિં થતર અન્્ સાિીઓની તયલનામાિં વધય
મજબૂત છે ."
"સ્સટીએ પોતાના સ્વકાસની જરૂડર્ાતોને પહોંચી વળવા અને પોતાની સવત્ત વ્યવસ્થા સમજદાિીપૂવવક સનભાવવા માટે આવશ્યક પગલાાં લેવા
ચાલુ િાખ્યા છે ."
"સ્સટી પ્રસિંગોસ્ચત માસ્હતી સરળતાિી અને પારદશશક રીતે પૂરી પાિે છે અને પ્રચાલન અને કેસ્પટલ અિંદાજપત્રો સ્વગતવાર તૈ્ાર કરે છે ."
લલાંક:
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 'AAA' રેટટિંગનયિં અનયમોદન; ભાસ્વ સ્થિર રહેશે
અવતિણો
"સિંતોષજનક સ્વત્ત વ્્વથિા સાિે સયશાસન અને સરકારી ઉત્કૃષ્ટતાની કરટબદ્ધતા ધિાવતા શહેિ તિીકે બ્રૅમ્પટન દ્વાિા હજુ ાં એક વર્વ સુધી
મજબૂત ક્રેરડટ િેટટાંગને જાળવી િાખ્યુાં છે . સ્સટીની સ્થિસ્તથિાપક નાણાકી્ સ્થિતી એ ઘણા પડરબળો પૈકી એક છે જે બ્રૅમ્પટનને રોકાણ માટે
આકષશક બનાવે છે . આ રેટટિંગ અમારા ફોડરન િા્રેક્ટ ઇન્વેથ્મેન્્સને સસટીમાાં લાવવાનાાં પ્રયાસોને સમથવન આપે છે ."
-

મે્ર પેડિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)

"બ્રૅમ્પટનની નક્કિ નાણાાંકીય સસ્થસત આપણાાં સમાજ અને સનવેશકાિો માટે સવશ્વાસનો મત છે . કૅનેડાના સૌથી ઝડપથી સવકાસ પામતા શહેિો
પૈકી એક તિીકે જે ઇનોવેશન કોરિડોિમાાં સસ્થત છે , અમાિી જવાબદાિી બને છે કે િહેવાસીઓ અને વ્યવસાયો સસહત અમાિા વૈસવધ્યપૂણવ
સમુદાયની જરૂરિયાતોને અમે સમતોલ િાખીએ. અમે 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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કૅનિે ાના સૌિી ઝિપી સ્વકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાિં 650,000 લોકો વસે છે અને તમાિં 70,000 વ્્ાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાદશ
છે લોકો. અમને ઊજાશ મળે છે અમારા સ્વસ્વધ સમાજોમાિંિી, અમે 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.
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