
 

 

 

 2018 ستمبر 17

 نے اعلٰی ایوارڈ حاصل کر لیا 2020-2018سٹی آف برامپٹن کے بجٹ 

 

کو گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن آف دی  2020-2018ٹ اور کیپیٹل بج آپریٹنگ منظور شدہسٹی آف برامپٹن کے برامپٹن، آن: 
 سے دی ڈسٹنگوشڈ بجٹ پریزنٹیشن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ جانب( کی GFOAیونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ کینیڈا )

 
ایوارڈ یہ تیسرا مسلسل سال ہے، جب سٹی نے اس  درجے کا اعزاز ہے۔ کا سب سے اعلی   GFOAحکومتی بجٹ سازی کے حوالے سے یہ 

بڑی  ایک کے حوالے سے ے طرز حکمرانیجو اقتصادی شفافیت اور اچھ، ہے اور اسے حاصل کیاہیں کی  یںکے حصول کے لیے کوشش
 کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔

پڑا  اس ایوارڈ کے حصول کی کوشش کے دوران، سٹی کو مٔوثر طور پر بجٹ پیش کرنے کی قومی سطح پر رائج گائیڈ الئینز پر پورا اترنا
گائیڈ اور ایک کمیونیکیشن وہیکل  زان گائیڈ الئینز کی روشنی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بجٹ پالن پالیسی ڈاکومنٹ، فنانشل پالن، آپریشن تھا۔

  کے طور پر کس حد تک خدمات فراہم کرتا ہے۔
 

 اقتباسات:
شفافیت کے حصول کے لیے ہمارے عزم اور برامپٹن کے "اس مرتبہ پھر ڈسٹنگوئشڈ بجٹ پریزینٹیشن جیسا باوقار اعزاز موصول کرنا 

کینیڈا کے نوجوان اور متنوع ترین شہروں میں ثبوت ہے۔  منہ بولتاکا ایک  ے ادراکہمار کے حوالے سےے منصوبہ بندی مستقبل کے لی
اور بڑھوتری کے لیے حکمت اور بہتر معاشی مستقبل  بنانےبہتر کو معیار زندگی  2020-2018سے ایک کے طور پر، برامپٹن کا بجٹ 

  عملی کے تحت کلیدی ترجیحات میں سرمایہ کاری کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔"
 میئر لنڈا جیفری

 
کو بہتر  وںجدید بنانے اور اپنے کام کے طریق"ہم اپنے رہائشیوں کو زیادہ مٔوثر انداز میں خدمات فراہم کرنے کے لیے بلدیاتی نظام کو 

بجٹ کے عمل کو آگے  ےں پوری کرنے کے عزم کے ساتھ ہماربنانے کے لیے ثابت قدمی سے کام کر رہے ہیں۔ اپنی اقتصادی ذمہ داریا
بڑھانے میں عوامی رائے اور شفافیت کلیدی عناصر تھے۔ ہم پورے سٹی آف برامپٹن میں اپنے کاموں میں بہترین طرز عمل النے کی 

 ے۔"کوشش جاری رکھیں گ
 CAOہیری شلینج، 

-30- 

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

کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں یں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہ

 
 

 
 
  

 یا کنٹیکٹمیڈ

 برائین اسٹٹل
 سینیئر میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن
2143905.874. | brian.stittle@brampton.ca   

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

