
 

 

 

જાન્યુઆરી 23, 2019 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન ેનાણાકીય અહવેાલ માટ ેપ્રતિતિિ એવોર્ડ જીત્યો 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – સીટી ઓફ બ્રામ્પટનન ેપોિાના સિિ 17 માાં વર્ડ માટે, શહેરના 2017 વાર્ર્ડક નાણાકીય અહેવાલની ઓળખ માટ ે

નાણાકીય અહવેાલમાાં ઉત્કષૃ્ટિા બદલ કેનેરર્યન એવોર્ડ મળ્યો છે. 

આ એવોર્ડ યુનાઇટરે્ સ્ટેટ્સ અને કનેેર્ાના ગવમેન્ટ ફાઇનાન્સ ઓરફસસડ એસોતસએશનની (GFOA) પહેલ છે. 

એવોર્ડ મળેવવા લાયક બનવા, સીટીન ેનીચેની જરૂરરયાિો સાંિોર્વી પર્ી હિી: 

 કેનેર્ાના ચાટડર્ડ પ્રોફેશનલ એકાઉન્ટન્ટ્સના (CPA) પતલલક સેક્ટર એકાઉનન્ટાંગ બોર્ડ (PSAB) દ્વારા તનર્ાડરરિ સામાન્ય રીિે 

સ્વીકાયડ તહસાબી તસદ્ર્ાાંિો (GAAP) માટેની લઘુિમ જરૂરરયાિો વટાવવી પર્ી.  

 પારદશડકિા અને સાંપૂણડ ખુલાસાની ભાવનાના મૂળમાાં, વ્યાપક અન ેઉચ્ચ-ગુણવત્તાનો વાર્ર્ડક નાણાકીય અહેવાલ િૈયાર કરવો. 

 અવિરણ (ક્વૉટ): 

“આપણાાં કરદાિાઓને આપણી પાસેથી સાંપૂણડ પારદશડકિા અન ેસાબિૂ નાણાકીય વ્યવહારોથી ઓછુાં કશુાં અપેતિિ નથી. નાણાકીય અહેવાલ 

માટ ેપ્રતિતિિ GFOA એવોર્ડ જીિવો એ આપણાાં નાગરરકો પ્રત્યે આપણી કરટબદ્ર્િાને સમથડન આપે છે અન ેઆપણ ેબ્રામ્પટનમાાં રાષ્ટ્રીય 

અન ેઆાંિરરાષ્ટ્રીય રોકાણો આકર્ડવાનુાં ચાલુ રાખવા આપણી છબીન ેમજબિૂ બનાવે છે.” 

-       મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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બ્રમૅ્પટન તવશાળ આયોજનો તવર્ ેતવચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભવવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃવધધ, યુવાની અન ે

વૈવવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાં રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેવૈવવવક થતરે અમારી 

સફળતામાં વૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી રહ્યા છીએ એવા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ ધરાવતું શિેર બને જે પ્રવતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમન ેTwitter, Facebook, 

અન ેInstagramપર અનુસરો. અિીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 
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મોતનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ર્ડનેટર, તમરર્યા એન્ર્ કમ્યુતનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

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

  

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2017FinancialReport.pdf
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
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