
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 2020 ਲਈ ਮਜ਼ਬ੍ਤੂ AAA ਕ੍ਰਰੈਿਟ ਰੇਰਟੰਗ ਨੰੂ ਕ੍ਾਇਮ ਰੱਰਿਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਅਕ੍ਤੂਬ੍ਰ, 2020) – ਕੱ੍ਲਹ, ਐਿ ਐਿਂ ਪੀ ਗਲੋਬ੍ਲ ਰੇਰਟੰਗਿ (ਐਿ ਐਿਂ ਪੀ) ਨੇ 2020 ਲਈ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਟਰਪਲ 

'A' ਰੇਰਟੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕ੍ੀਤੀ (S&P Global Ratings (S&P) affirmed the City of Brampton’s Triple 'A' rating for 2020), ਇਹ 

ਉਹ ਉੱਚੀ ਕ੍ਰੈਰਿਟ ਰੇਰਟੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਰਮਊਰਨਰਿਪਰਲਟੀ ਨੰੂ ਿਰਿਰ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕ੍ੋਣ ਨਾਲ ਰਮਲ ਿਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਐਿ ਐਿਂ ਪੀ (S&P) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ੍, ਰੇਰਟੰਗ ਰਿਟੀ 
ਦੀਆਂ ਠੋਿ ਅਰਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰ ੱਤੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ੋਰ ਿ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਿਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰ ੱਚ 

ਮਦਦ ਕ੍ਰਨਗੀਆਂ।   

ਿਰੁਿੀਆ ਂ

 

ਐਿ ਐਿਂ ਪੀ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕ੍ਰੈਰਿਟ ਰੇਰਟੰਗ ਰ ੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱਿਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਿਰਹਯੋਗੀਆਂ ਦ ੇਮੁਕ੍ਾਬ੍ਲੇ ਕ੍ਰਜ਼ ਿੇ ਾ ਕ੍ ਰੇਜ ਨੰੂ  ੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਅਿਧਾਰਨ ਨਕ੍ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। 
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਿਤ ਦ ੇਮੁਕ੍ਾਬ੍ਲੇ ਘੱਟ ਉਮਰ  ਾਲੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਬ੍ਾਦੀ ਰ ੱਚ  ਾਧੇ ਦ ੇਨਾਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਿਮਾਰਜਕ੍-ਆਰਰਿਕ੍ ਅਤੇ 

ਭੂਗੋਰਲਕ੍ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ,  ੱਿੀਆਂ ਮਾਰਕ੍ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਰਨਕ੍ਟਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕ੍ਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਟੈਕ੍ਿ ਰੇਟ, ਜੋ ਿੇਤਰ ਰ ੱਚ ਨ ੇਂ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਰਕ੍ਆਂ ਨੰੂ ਆਕ੍ਰਰਸ਼ਤ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ।  

• ਢੁੱ ਕ੍ ੀਂ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਤੱਕ੍ ਪਹੰੁਚ ਰ ੱਚ ਅਿਾਨ ਪਰਗਟਾ ਾ ਅਤੇ ਰ ਿਰਤਰਤ ਿੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪੰੂਜੀ ਬ੍ਜਟ।   
 

ਿਰਿਰ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕ੍ੋਣ ਰੇਰਟੰਗ, ਐਿ ਐਿਂ ਪੀ ਦੀ ਉਿ ਉਮੀਦ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ੍ ਰਜ ੇਂ ਹੀ ਕ੍ੋਰ ਿ-19 ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਾਬੰ੍ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਿਾਲਾਂ 
ਰ ੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਰਿਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ੇਗੀ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਰਿਟੀ ਦ ੇਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਜਟ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨਕ੍ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰ ੱਚ ਮਦਦ 

ਰਮਲੇਗੀ।  
  

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਲਗਭਗ 20 ਿਾਲਾਂ ਰ ੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਾਿ ੀਆਂ ਿੰਪਤੀਆਂ ਰ ੱਚ ਰਰਕ੍ਾਰਿ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕ੍ਿ ਫਰੀਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕ੍ੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦ ੋ

ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ੍ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਾਇਮ ਰੱਰਿਆ। ਅਿੀਂ ਪੈਿੇ ਦ ੇਮੱੁਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਆੱਰਿਟ  ੀ ਕ੍ੀਤਾ, ਰਜਿ ਰ ੱਚ $7.2 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਿੰਭਾ ੀ ਬੱ੍ਚਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ 

ਅਤੇ ਇੱਕ੍ ਪੰੂਜੀ ਪਰੋਜੈਕ੍ਟ ਿਮੀਰਿਆ  ੀ ਕ੍ੀਤੀ, ਰਜਿ ਰ ੱਚ  ਾਪਿ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨ ੀਆਂ ਪਰਹਲਕ੍ਦਮੀਆਂ  ਾਿਤੇ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਫੰਰਿੰਗ ਰ ੱਚ 

$9.2 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਿਮੀਰਿਆ ਲਈ $10.5 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ। ਅਿੀਂ ਅਰਜਹੇ ਯਤਨ ਕ੍ਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਿਾਂਗੇ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿਾਿੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਿੰਚਾਰਲਤ ਕ੍ਰਨ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰਨ  ਾਲੇ ਹੋਣ।” 

− ਪੈਟਰਰਕ੍ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕ੍ੀਤੇ ਿਾਿੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਿ ੀਆਂ ਿੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕ੍ੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਿਾਿੇ ਿਾਮਹਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬ੍ੇਹੱਦ 

ਮੁਸ਼ਕ੍ਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਰ ੱਚ  ੀ, ਿਾਿੀ ਰ ੱਤੀ ਿਰਿਤੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕ੍ੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ੈਨੇਿਾ ਰ ੱਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਰ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ੍  ਜੋਂ, ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕ੍ੋਰੀਿੋਰ ਤ ੇਿਰਿਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ੍ ਮੱੁਿ  ਾਧਾ ਕ੍ੇਂਦਰ ਬ੍ਰਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਜੱਿੇ ਪਰਰਤਭਾ ਅਤੇ 
 ੰਨ-ਿੁ ੰਨਤਾ ਰ ਕ੍ਰਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।”  

− ਹਰਕ੍ੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕ੍ਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਿਿ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕ੍ਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF


 

 

“ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਿੰਚਾਲਨਾਂ ਨੰੂ ਆਧੁਰਨਕ੍ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਰ ੱਚ ਿੰਤੁਲਨ ਰੱਿ ਕੇ੍ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਚਾਰਲਤ ਰੱਿਣ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕ੍ੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ  ਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ, ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼ਕ੍ਾਂ ਨੰੂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਾਿ 

ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਕ੍ੋਰ ਿ-19 ਦੇ ਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕ੍ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਅਿੀਂ ਿੇ ਾ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ੍ ਉੱਤਮਤਾ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ  ਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ।” 
− ਿੇਰ ਿ ਬ੍ੈਰਰਕ੍ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕ੍ਨੇੈਿਾ ਰ ੱਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ੍ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕ੍ਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕ੍ਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ੍ਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਿ ਕੇ੍ ਕ੍ਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕ੍ਰਰਸ਼ਤ ਕ੍ਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕ੍ਨੀਕ੍ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ੍ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਿ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ੍ 

ਮੋਰਨਕ੍ਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋ੍ਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕ੍ਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ੍ ਕ੍ਰਮਉਰਨਕੇ੍ਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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