برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے سال  2019میں مضبوط کریڈٹ ریٹنگ برقرار رکھی ہے
سٹی کی مضبوط مالیات اور سرمایہ کاری کی غیر معمولی اہلیت نے سٹی کو ٹرپل 'اے' کریڈٹ ریٹنگ برقرار رکھنے اور اپنی
مالی حالت کو مستحکم بنانے میں مدد دی ہے۔
برامپٹن ،آن ( 10اکتوبر S&P – )2019گلوبل نے مستحکم مالی حالت کی بناء پر سٹی آف برامپٹن کو  2019کے لیے حاصل ہونے والی
اعلی ترین ریٹنگ ہو سکتی ہے۔ S&Pکے مطابق یہ
ٹرپل ' 'Aریٹنگ کی توثیق کر دی ہے۔ کسی بھی میونسپیلٹی کو حاصل ہونے والی یہ
ٰ
ریٹنگ سٹی کے ٹھوس مالیاتی انتظامات کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔
سرخیاں
 S&Pگلوبل کے مطابق ،شہر کی مضبوط کریڈٹ ریٹنگ میں کئی عناص اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔رپورٹ کی سرخیوں میں شامل ہیں:
"اپنے ہم پلہ شہروں کی نسبت قرض فراہم کرنے کی زیادہ وسیع خدمات کے باوجود برامپٹن سرمایہ کاری کی اپنی غیر معمولی اہلیت بھی
برقرار رکھے ہوئے ہے۔"
"بڑھوتری کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور اپنے مالی امور کو منتظم کرنے کے لیے ،سٹی دانشمندانہ طور پر ضروری اقدامات
اٹھاتا رہے گا۔"
"سٹی اہم معلومات کے انکشاف تک شفاف اور آسان رسائی فراہم کرتا ہے اور آپریٹنگ و کیپیٹل بجٹ تفصیلی طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔"
لنک
سٹی آف برامپٹن کی ' 'AAAریٹنگ کی توثیق ہو گئی ہے اور مالی صورتحال مستحکم رہی
اقتباسات
محفوظ مالیاتی انتظام کاری اور بہترین طرز حکمرانی کے عزم کے حامل ایک اچھی طرح چالیا جانے والے شہر کے طور پر ،برامپٹن نے
مزید ایک سال کے لیے اپنی مضبوط کریڈٹ ریٹنگ کا اعزاز برقرار رکھا ہے۔سٹی کی لچکدار مالیاتی حیثیت بھی برامپٹن کو سرمایہ کاری
کے لیے ایک پر کشش شہر بنانے والے عناصر میں سے ایک ہے۔غیرملکی براہ راست سرمایہ کاری کو سٹی میں النے کے حوالے سے
یہ ریٹنگ ہماری ان تھک کوششوں پر ُمہر ثبت کرتی ہے۔"

براون
میئر پیٹرک ٔ

-

"برامپٹن کی ٹھوس مالیاتی حیثیت ہماری کمیونٹی اور سرمایہ کاروں کے لیے اعتماد کا ووٹ ہے۔کینیڈا کے تیزترین ترقی کرنے والے
شہروں میں سے ایک ہونے اور جدت کی راہداری پر بیٹھنے والے ایک شہر کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی متنوع کمیونٹی
بشمول رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی تمام ضروریات پوری کریں۔ہم اپنے کاموں کے لیے معاشی طور پر ذمہ دار ہونے کے لیے
پرعزم ہیں۔"
-

ریجنل کونسلر پال ویسینٹے ،وائس چیئر ،بجٹ کمیٹی

30-کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباروں کا گھر ہے۔ 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 ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا
کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں ،جو محفوظ ،قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ہمارے ساتھ
ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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