
 

 

 
 

23 ਜਨਵਰੀ, 2019                                                                                                                                 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਸਰਪਰੋਸਟਿੰ ਗ ਲਈ ਪਰਸਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਅਵਾਰਡ ਸਜਿੱ ਸਿਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਆਪਣੇ 17ਵੇਂ ਸਨਰਿੰਿਰ ਿਾਲ ਲਈ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੀ 2017 ਿਾਲਾਨਾ ਸਵਿੱ ਿੀ ਸਰਪੋਰਟ 
(Annual Financial Report) ਦੀ ਮਾਨਿਾ ਸਵਿੱ ਚ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਸਰਪੋਰਸਟਿੰਗ (Financial Reporting) ਸਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਸਡਅਨ ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ 
ਐਕਿੀਲੈਂਿ (Canadian Award for Excellence) ਪਰਾਪਿ ਕੀਿਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਅਮਰੀਕਾ (United States) ਅਿੇ ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਿ ਔਸਫਿਰਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਐਫ.ਓ.ਏ.) 
(Government Finance Officers Association) (GFOA) ਦੀ ਪਸਹਲਕਦਮੀ ਹੈ।  

ਇਿ ਅਵਾਰਡ ਵਾਿਿ ੇਯਗੋ ਹਣੋ ਲਈ, ਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੀ: 
 ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾ ਸਿਧਾਂਿਾਂ (ਜੀ.ਏ.ਏ.ਪੀ.) (Generally Accepted Accounting Principles) 

(GAAP) ਦੀਆਂ ਸਨਊਨਿਮ ਸ਼ਰਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਿ (ਿੀ.ਪੀ.ਏ.) (Chartered 

Professional Accountants) (CPA) ਦੇ ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਕਟਰ ਅਕਾਉਂਸਟਿੰਗ ਬ੍ੋਰਡ (ਪੀ.ਐਿ.ਏ.ਬ੍ੀ.) (Public Sector 

Accounting Board) (PSAB) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਸਗਆ ਹੈ।  
 ਗਸਹਰਾਈ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਿਾ ਅਿੇ ਪੂਰੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਆਪਕ ਅਿੇ ਉੱਚ-ਸਕਿਮ ਦੀ ਿਾਲਾਨਾ ਸਵਿੱ ਿੀ ਸਰਪੋਰਟ ਸਿਆਰ ਕਰਨਾ। 

 ਹਵਾਲਾ 

“ਿਾਡੇ ਟੈਕਿਪੇਅਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਿਾ ਅਿੇ ਠੋਿ ਸਵਿੱ ਿੀ ਪਿੱਧਿੀਆਂ ਦੀ ਆਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਸਰਪੋਰਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪਰਸਿਸ਼ਠਾਵਾਨ 
ਜੀ.ਐਫ.ਓ.ਏ. (GFOA) ਅਵਾਰਡ ਸਜਿੱ ਿਣਾ, ਿਾਡੇ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿੀ ਿਾਡੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਿਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿਾਡੀ ਿਾਖ ਨੂਿੰ  ਮਜ਼ਬ੍ੂਿ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਅਿੀਂ ਲਗਾਿਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿੇ ਅਿੰ ਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਲ ਆਕਰਸਸ਼ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਸਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਿਆਰ ਿਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਿ ੇਸਵਸਵਧਿਾ ਿਾਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਿਸ਼ਾਸਹਿ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਿ ੇਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਿਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱਚ ਿਸਿਿ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਿ ੇਇਿੱਿ ੇਰਸਹਣ ਅਿੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਿੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂਿੰ  Twitter, Facebook ਅਿ ੇInstagram ‘ਿੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2017FinancialReport.pdf
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


 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

