
 

 

 

સપ્ટેમ્બર 17, 2018 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટનના વર્ષ 2018-2020 નાાં બજેટન ે(અાંદાજપત્રન)ે ટોપ ઍવોર્ષ મળ્યો 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયોોઃ સીટી ઓફ બ્રામ્પટનના માંજૂર કરેલા સાંચાલન અન ેમૂર્ી અાંદાજપત્રો (ઓપરેટટાંગ એન્ર્ કેપપટલ બજેટ્સ) 2018-

2020ને ગવમેન્ટ ફાઇનાન્સ ઓરફસસષ એસોપસએશન ઓફ ધી યુનાઇટેર્ સ્ટેટ્સ એન્ર્ કનેેર્ા (GFOA) પાસેથી પ્રપિપિિ બજેટ પ્રઝેન્ટેશન 

ઍવોર્ષ મળ્યો છે. 

 

આ સરકારી અાંદાજો બનાવવામાાં GFOA ની ઉચ્ચિમ સ્િરીય ઓળખ છે. આ સિિ ત્રીજુ વર્ષ છે જ્યારે આ શહેરે ઍવોર્ષ માટ ેઅરજી કરી 

હોય અને ઍવોર્ષ મળ્યો હોય અન ેિે નાણાકીય પારદશષકિા અને સારી શાસન વ્યવસ્થામાાં નોંધપાત્ર ઉપલપધધને પ્રપિબબાંપબિ કર ેછે. 

આ ઍવોર્ષ મેળવવા દરખાસ્િ રજૂ કરવામાાં, આ શહરે ેઅસરકારક અાંદાજ રજૂઆિ માટે રાષ્ટ્રીય સ્િર ેમાન્યિા પ્રાપ્િ માગષરખેાઓ સાંિોર્વી પર્ી 

હિી. આ અાંદાજપત્રનુાં આયોજન એક પોપલસી દસ્િાવજે, નાણાકીય આયોજન, સાંચાલન માગષદર્શષકા અન ેસાંચાર વ્યવસ્થા િરીક ેકટેલુાં સારી 

રીિે થાય છે િેનુાં મલૂયાાંકન આ માગષરેખાઓ કર ેછે.  

 

અવિરણો (ક્વૉટ્સ): 

“પ્રપિપિિ અાંદાજપત્ર રજૂઆિ (બજેટ પ્રઝેન્ટેશન) માટે પ્રખ્યાિ ઍવોર્ષ મેળવવો એ પારદશષકિા પ્રત્યે અમારી કરટબદ્ધિાની અને બ્રામ્પટનના 

ભપવષ્ય માટ ેઆયોજન કરવામાાં દરૂાંદેશીપણાં દેખાર્િી અન્ય એક ઘોર્ણા છે. કનેેર્ાના સૌથી જુવાન અને સૌથી વૈપવધ્યસભર શહેરોમાાંના એક 

િરીકે, બ્રામ્પટનનુાં અાંદાજપત્ર 2018-2020 જીવનની ગણુવત્તા સધુારવા પર અને વધાર ેસદુૃઢ આર્થષક સાંભાવનાઓ અને વૃપદ્ધ માટ ેચાવીરૂપ 

વ્યૂહાત્મક અગ્રિાઓમાાં રોકાણ કરવા પર ધ્યાન કેપન્િિ કર ેછે.”  

મેયર પલન્ર્ા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

 

“અમ ેઅમારા સહયોગનુાં આધુપનકીકરણ કરવા પર અને અમારા રહવેાસીઓન ેવધારે કાયષક્ષમ રીિે સવેા આપવા અમ ેજે રીિે કામ કરીએ છીએ 

િેને વધારવા અચળ રહીએ છીએ. અમારી નાણાકીય ફરજો પ્રત્યે અમારી કરટબદ્ધિા ઉપરાાંિ, જાહેર સચૂનો અન ેપારદશષકિા અમારી 

અાંદાજપત્ર પ્રરિયાના ચાવીરૂપ ચાલક પરરબળો હિા. અમ ેસમગ્ર સીટી ઓફ બ્રામ્પટનમાાં અમારા સાંચાલનો માટ ેઉત્કષૃ્ટિા હાસલ કરવાનુાં ચાલુ 

રાખીશુાં.” 

હૅરી શ્લાન્ગ, (Harry Schlange), ચીફ એર્પમપનસ્રેરટવ ઓરફસર (CAO) 
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તૈયાર સુંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અને િૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અને િૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી ત ેએક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અને સાિવસક િોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

  

પમરર્યા સાંપકષ : 

બ્રાયન પસ્ટટલ (Brian Stittle) 

સીપનયર મીરર્યા કોર્ર્ષનેટર  

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન  

905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=brian.stittle@brampton.ca

