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 ہوئی ہے 'مستحکم' حالت برقرار رکھی ایک ٹرپل 'اے' کریڈٹ ریٹنگ اور اپنی نےبرامپٹن 
 

 S&P کی توثیق کر دی ہے۔  کریڈٹ ریٹنگ کے ساتھ ( نے آج سٹی آف برامپٹن کی ٹرپل اے ریٹنگS&Pرز )و  سٹینڈرڈ اینڈ پ   –برامپٹن، آن 

ہے جو کسی ہوتی ایک 'مستحکم' حالت بھی جاری کی ہے۔ ٹرپل 'اے' وہ زیادہ سے زیادہ کریڈٹ ریٹنگ اس کی نے سٹی آف برامپٹن کے لیے 

 کی عکاسی کرتی ہے۔  اتدی انتظامریٹنگ شہر کے ٹھوس اقتصا ( کے مطابق یہS&Pرز )و  بلدیہ کو موصول ہو سکتی ہے اور سٹینڈرڈ اینڈ پ  

 

 سرخیاں
 

S&P ہے، بشمول: دی جاتی کے مطابق، یہ ریٹنگ کئی عناصر کی وجہ سے 

  مضبوط اقتصادی پالیسیاں: شفاف اور آسانی سے قابل رسائی انکشافات فراہم کرتا ہے۔ 

  متوازن کرتا ہے۔ کی زبردست صالحیت کو ایک نقطے پر ر نقدی کے بہاو  طریقہ کا قویغیر معمولی سیالیت: برامپٹن کا 

 :قابل پیش گوئی اور اچھی طرح متوازن فریم ورک۔ نہایتایک اداروں کا ایک محرک، اچھی متنوع معیشت اور   مضبوط معیشت 

  مضبوطی، انضباطی: پچھلے دو سالوں میں از سر نو ساخت بندی سے برامپٹن کے بجٹ بنانے کے عمل کی کی بہتر روایاتبجٹ بنانے 

 یئر انتظامیہ کی تبدیلی کا سبب بنی۔اقدامات میں بہتری اور اس کی سی

 اقتباس

نا "اقتصادی انتظام کا ایک ٹھوس نظام بہت اہم ہے، جبکہ ہم کلیدی حکمتی اقدامات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور برامپٹن کے لیے ایک زیادہ توا

شہر کے طور پر، ہم اپنے شہریوں کو ایک اچھی بلدیاتی حکومت اور احتساب فراہم کرنے  عالمی وجود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک

 پر توجہ مرکوز کرنا جاری رکھ رہے ہیں۔"

 میئر لنڈا جیفری  -
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بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامی

لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر  اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے

  www.brampton.ca مزید جانیںپر فالو کریں۔  فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 

 
 
 

  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
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