
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેવર્ષ 2020 માટ ેમજબતૂ AAA ક્રડેિટ રટેટિંગ જાળવ્યિં છે 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેડર્ો (ઓક્ટોબર 16, 2020) – ગઇકાલે, S&P ગ્લોબલ રેટટિંગ્સ (S&P) દ્વારા સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને વર્ષ 2020 માટે 

ડિપલ 'A' રેટટિંગ, એક સ્થિર દૃસ્િબબિંદય દર્ાષવતયિં, એક મ્્યસ્નસ્સપાસ્લટીને મળી ર્કતયિં સવોત્તમ ક્રેડિટ રેટટિંગની ઘોર્ણા કરવામાિં આવી. S&P 

અનયસાર, આ રેટટિંગ આપણાિં ર્હેરની મજબૂત અિષવ્વથિા અને નાણાકી્ વ્વથિાપન વ્વહારોને પ્રસ્તબબિંસ્બત કર ેછે, જેનાિી COVID-

19 વૈસ્વવક મહામારીમાિંિી ર્હેરની ડરકવરીન ેટેકો મળર્.ે 

  

ઝાિંખીઓ 

 

S&P દ્વારા ર્હેરના મજબૂત ક્રેડિટ રેટટિંગમાિં ફાળો આપતા પડરબળોમાિં સામેલ છે: 

• અપવાદમ્ પ્રવાસ્હતા સ્થિસ્ત, જે ઋણ સવેાનો વ્ાપ સમોવડિ્ા ર્હેરો કરતા વધારે મજબૂત હોવાનયિં સૂચવે છે. 

• સારી સામાસ્જક-આર્િષક અન ેવથતીસ્વર્્ક લાક્ષસ્ણકતાઓની સાિ,ે રાષ્ટ્રી્ સરેરાર્ કરતા વધાર ેજયવાન વથતી અન ેતિંદયરથત વથતીમાિં 

વૃસ્દ્ધ, મોટા બજારોિી સ્નકટતા, અન ેથપધાષત્મક કર દરોિી આ સ્વથતારમાિં નવા ધિંધાઓ આકર્ાષ્ છે અન ેરોજગારની તકો વધે 

છે. 

• પહોંચ સયલભ થપિીકરણિી માિંિીને પ્રસિંગોસ્ચત માસ્હતી, અને સ્વગતવાર સિંચાલન અને મૂિી રોકાણો. 

 

સ્થિર દૃસ્િકોણ ધરાવતયિં રેટટિંગ S&P ની એ અપકે્ષાન ેપ્રસ્તબબિંસ્બત કર ેછે કે COVID-19 નાિં પ્રસ્તબિંધો સરળ બને એટલે, બ્રેમ્પટનના અિષતિંત્રન ે

આગામી બ ેવર્ોમાિં પોતાનો વગે ફરીિી મળર્,ે જે ર્હેરની મજબતૂ અિંદાજપત્રલક્ષી કામગીરી અને તિંદયરથત પ્રવાસ્હતા સ્થિસ્તને સહા્રૂપ 

બનર્ે.  

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“ગ્ા બ ેવર્ોમાિં, આપણી કાઉસ્ન્સલે ર્હેરના સયદૃઢ નાણાકી્ સિંચાલન વ્વહારોન ેટેકો આપતી કા ષ્વાહીઓ કરી છે. લગભગ 20 વર્ોમાિં 

પહેલી વખત, અનામત ભિંિોળમાિં રૅકોિષ ફાળો આપીને, આપણે કર અચળ રાખ્્ો (ટકે્સ ફ્રીઝ ક્ો) અને તે સતત બે વર્ો સયધી કરી ર્ક્્ા છીએ. 

આપણ ેવલૅ્ ય્ ફોર મની (નાણાિંનયિં મલૂ્્) ઓડિટ પણ ક ય્ું જેનાિી $7.2 સ્મસ્લ્ન સિંભસ્વત બચતમાિં, અને કેસ્પટલ પ્રોજેક્ટ્સની સમીક્ષા કરી 

જેનાિી $9.3 સ્મસ્લ્ન ભિંિોળમાિં ઓળખી કાઢ્્ા જે પરત કરવાના રહેરે્ અને નવી પહેલો માટ ેઉપ્ોગમાિં લેવારે્, અન ેવધય સમીક્ષા માટે 

$10.5 સ્મસ્લ્ન પણ ઓળખી કાઢ્્ા. અમ ેબ્રેમ્પટનન ેવૅલ-રન (સયસિંચાસ્લત) ર્હેર બનાવી રાખતા પ્ર્ત્નો કરવાનયિં, અન ેવૈસ્વવક 

મહામારીમાિંિી આપણી ડરકવરીન ેચસ્લત કરવામાિં મદદરૂપ િવાનયિં ચાલય રાખીર્યિં.” 

− પૅડિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મે્ર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“વૈસ્વવક મહામારી ર્રૂ િતા પહેલાિંના અમારા પ્ર્ત્નોએ ર્હેરનયિં અનામત ભિંિોળ મજબૂત ક ય્ું હતયિં અને તેનાિી આજે આપણ ેજોઇએ છીએ 

તેવા અણધા્ાષ પિકારોનો સામનો કરવામાિં પણ, આપણી નાણાકી્ સ્થિસ્ત મજબૂત કરવામાિં મદદ મળી. કનેેિામાિં સૌિી ઝિપી સ્વકસતા 

ર્હેરોમાિંિી એક, ઇનોવેર્ન કોડરિોર પર સ્થિત તરીક,ે બ્રેમ્પટન એક મહત્વનયિં સ્વકાસ હબ બની રહે છે જે પ્રસ્તભા અન ેસ્વસ્વધતાન ેપોર્ે છે.”  

− હરડકરત બસિંહ (Harkirat Singh), સીટી કાઉસ્ન્સલર, વોર્ડસષ 9 અન ે10; પ્રમયખ, કોપોરેટ સર્વષસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“અમ ેઅમારા સિંચાલનોનયિં આધયસ્નકીકરણ કરતી વખતે ખચાષઓન ેકાળજીપૂવષક સિંતયસ્લત કરીને ર્હેરન ેકા ષ્ક્ષમ રીતે ચલાવવાના પ્ર્ત્નો ક્ાષ છે. 

બ્રેમ્પટનને આગળ વધારવાનયિં અન ેઆપણાિં રહેવાસીઓ, ધિંધાઓ અને રોકાણકારોન ેવધાર ેસારી સહા્તા ચાલય રાખવા, ખાસ કરીન ેઆપણ ે

COVID-19 નાિં પ્રભાવોિી ડરકવર િઇ રહ્ાિં છીએ ત્્ારે – અમ ેસર્વષસ અન ેનાણાકી્ ઉત્કિૃતાન ેઅગ્રતા આપવા કડટબદ્ધ છીએ.” 

− િેસ્વિ બાડરક (David Barrick), ચીફ એિસ્મસ્નથિેડટવ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

