
 

 

 

17 ਸਤੰਬਰ, 2018 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬਜਟ 2018-2020 ਨ ੰ  ਸਸਖਰਲਾ ਅਵਾਰਡ ਸਿਸਲਆ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: City of Brampton’s Approved Operating and Capital Budgets 2018-2020 (ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਪਰਵਾਨਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ 2016-2018) ਨ ੰ  ਅਿਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਿੱ ਤੀ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
(Government Finance Officers Association of the United States and Canada) (ਜੀ.ਐਫ.ਓ.ਏ.) (GFOA) ਤੋਂ The 

Distinguished Budget Presentation Award (ਨਾਿੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ) ਸਿਸਲਆ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਸਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜੀ.ਐਫ.ਓ.ਏ. ਦਾ ਉੱਚਤਿ ਪਿੱ ਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਸਟੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜੀ 
ਸਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਿੱ ਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਵਿੱ ਡੀ ਉਪਲਬਿੀ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਸਟੀ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਨਾ ਸਪਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ, ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਸਵਿੱ ਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਸੰਚਾਰ ਸਾਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਵਾਲੇ: 

“ਨਾਿੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰਸਤਸ਼ਠਾਵਾਨ ਅਵਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਸਵਿੱ ਖ ਸਵਿੱ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਦ ਰਸਦਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ 
ਵਚਨਬਿੱਿਤਾ ਦੀ ਦ ਜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬਜਟ 2018-2020 
ਰਸਹਣ-ਸਸਹਣ ਦੀ ਕੁਆਸਲਟੀ ਨ ੰ  ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ ਿਜਬ ਤ ਆਰਸਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਿੇ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰਿੀ ਿੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਵਿੱ ਚ 
ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”  
ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
 
 

“ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਸਹਯੋਗ ਨ ੰ  ਆਿੁਸਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਿ ਪਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਵਿੱ ਚ 
ਵਾਿਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਦਰੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਿੱ ਤੀ ਸਜੰਿੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬਿੱਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ 
ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਸਾਡੀ ਬਜਟ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਿੁਿੱ ਖ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਿਤਾ ਹਾਸਲ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ।” 
ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange), CAO 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਿਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱ ਚ ਸਸਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2016%20Budget/2016-2018%20Approved%20Business%20Plan%20and%20Budget/2016-2018%20Approved%20Business%20Plan%20and%20Budget.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2016%20Budget/2016-2018%20Approved%20Business%20Plan%20and%20Budget/2016-2018%20Approved%20Business%20Plan%20and%20Budget.pdf


 

 

ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਸਬਰਅਨ ਸਸਟਿੱਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=brian.stittle@brampton.ca

