
 

 

 برائے فوری اجراء 
 

 کریڈٹ ریٹنگ برقرار رکھی ہے  AAAمیں اپنی مضبوط    2020سٹی آف برامپٹن نے سال  
  

کے لیے عطا کی   2020گلوبل نے مستحکم مالی حالت کی بناء پر سٹی آف برامپٹن کو  S&P کل    –  ( 2020اکتوبر  16برامپٹن، آن )
ھی میونسپیلٹی کو اس کے مستحکم انداز پر حاصل ہونے والی اعلٰی ترین کی توثیق کر دی ہے، جو کسی ب  ' ریٹنگAجانے والی ٹرپل '

کے مطابق یہ ریٹنگ سٹی کی مضبوط معاشی و انتظامی پالیسیوں پر عمل درآمد کی عکاسی کرتی ہے جو   S&Pریٹنگ ہو سکتی ہے۔ 
 کی وباء کے اثرات سے بحالی میں شہر کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گی۔  19-کووڈ

 
 یاں سرخ 

 
S&P  :نے شہر کی مضبوط کریڈٹ ریٹنگ میں درج ذیل عوامل کو اہم قرار دیا ہے 

 اپنے ہم پلہ شہروں کی نسبت قرض فراہم کرنے کی زیادہ وسیع خدمات کی اپنی غیر معمولی اہلیت کو برقرار رکھنا۔  •

اچھی سماجی و اقتصادی اور آبادیاتی خصوصیات، قومی سطح کے مقابلے میں آبادی کی کم اوسط عمر اور صحت مند آبادی   •
میں اضافے، بڑی منڈیوں سے قریب واقع ہونا اور ٹیکسوں کی مسابقتی شرح جو عالقے میں نئے کاروبار اور روزگار کے  

 مواقع کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔  

 سے متعلقہ معلومات تک آسان رسائی اور زیِرتعمیل اور اصل بجٹ کے بارے میں تفصیالت کی فراہمی۔   سٹی کی جانب •
 

کی اس توقع کی عکاسی کرتی ہے کہ آئندہ دو سالوں میں برامپٹن کی معیشت کی رفتار دوبارہ تیز  S&Pمستحکم انداز عمل کی درجہ بندی 
میں آسانی ہونے پر سٹی کے بجٹ کی مضبوط کارکردگی اور لیکویڈیٹی کی حوصلہ  کی پابندیوں  19-ہو جائے گی جس کی وجہ سے کووڈ

 افزاء صورت حال اس کے لیے مفید ثابت ہو گی۔ 
 

 اقتباسات  
 

اقدامات کیے   لیے  کے دوران ہماری کونسل نے شہر کے مالی معامالت و انتظام کے عمدہ طریقوں کو برقرار رکھنے کے  "پچھلے دو سال 
سال میں پہلی مرتبہ ہم نے ٹیکسوں کو دو سالوں تک اپنی سطح پر برقرار رکھا ہے اور قومی زخائر میں اپنی جانب   20ھلے ہیں۔ تقریبًا پچ

ملین   7.2$سے ریکارڈ حصہ ڈاال ہے۔ ہم نے رقم کے درست استعمال کے حوالے سے ایک آڈٹ بھی منعقد کیا ہے جس کے مطابق ہم نے 
خطیر رقم کو نئی ترغیبات کے  ملین کی  10.5$ مختلف پروجیکٹس پر خرچ کی جانے والی رقوم میں سے بچت کی ہے اورخاطر خواہ کی 

۔ ہم برامپٹن کو بہتر نظم و نسق سے چالیا جانے واال شہر بنانے کے لیے اپنی کوششیں لیے استعمال ہونے کے طور پر شناخت کی گیا ہے
 " کن مدد دیتے رہے گے۔ جاری رکھیں گے اور عالمی وباء سے بحالی میں ہر مم

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  −
 

"وبائی امراض کے آغاز سے قبل ہماری کی جانے والی کوششوں سے شہر کے ذخائر میں اضافہ ہوا اور ہماری مالی حیثیت کو مستحکم 
ثابت ہو رہے ہیں۔ انوویشن کوریڈور پر واقع کینیڈا کرنے میں مدد ملی تھی، جو آج ان بے مثال مسائل کا سامنا کرنے میں ہمارے لیے معاون 

میں تیزی سے ترقی پذیر شہروں میں سے ایک ہونے کی حیثیت سے، برامپٹن اب ترقی کا ایک اہم مرکز بن چکا ہے جو ہنر اور متنوع  
 " آبادی کے لیے سازگار ماحول مہیا کر رہا ہے۔

 چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن ؛ 10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز    −
 
"ہم نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو جدید بناتے ہوئے اور قیمتوں میں توازن برقرار رکھتے ہوئے شہر کو  

ہتر معاونت کی فراہمی ہماری  موثر انداز میں چالئیں۔ برامپٹن کی ترقی میں اضافہ اور اپنے رہائشیوں، کاروباروں اور سرمایہ کاروں کو ب 
ہم بالشبہ اعلٰی خدمات اور شاندار   -کے مضر اثرات سے بحالی کی جانب گامزن ہیں 19-توجہ کا مرکز ہے، خاص طور پر جب ہم کووڈ
 مالی معاونت کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن −
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ 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 کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
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