
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનન ેનાણાકીય અહવેાલીકિણ માટ ેબિિદાવવામાાં આવયયાં 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (29 એબિલ 2021) – સતત 19માાં વર્ષે, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા યયનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને કનેેડાના ગવનનમેન્ટ ફાઇનાન્સ 

ઑરફસસન એસોબસએશન (GFOA) તિફથી કનૅેરડયન એવોડન ફોિ ફાઇનાબન્સયલ રિપોર્ટિંગ (CAnFR)જીતવામાાં આવયયાં.  

 

CAnFR એવોડન જે બસટીન ેતમેના 2019 વાર્ર્ષનક નાણાકીય અહેવાલમાટે આપવામાાં આવયો, તે સિકાિના ઉત્તમ બહસાિ અન ેનાણાકીય 

અહેવાલીકિણન ેબિિદાવે છે અને સ્થાબનક સિકાિ અને તનેા વયવસ્થાપનની નોંધપાત્ર બસબદ્ધન ેસૂબિત કિ ેછે. 

 

પબલલક સકે્ટિ એકાઉનન્ટાંગ િોડન (PSAB) ઓફ દ િાટનડન િોફેશનલ અકાઉન્ટન્ટ્સ (CPA) ઓફ કૅનેડા દ્વાિા સ્થાબપત જનિલી એક્સપે્ટડે 

અકાઉનન્ટાંગ બિબન્સપલ્સ (GAAP)ની લઘયતમ જરૂરિયાતો ઓળાંગીને અન ેએક વયાપક અન ેઉચ્િ દિજ્જજાનો વાર્ર્ષનક નાણાકીય અહવેાલ તૈયાિ કિીને 

બ્રૅમ્પટન ેCAnFR એવોડન જીત્યો છે જે પાિદર્શનતા અને સાંપણૂન ખયલાસાના તત્ત્વ પિ આધારિત હતો. 

 

CAnFR એવોડન િોગ્રામ કનૅેડાના સયધિાઇ િશાસનો ઉચ્િ ગયણવત્તાના નાણાકીય અહવેાલો િકાબશત કિ ેતેન ેિોત્સાબહત કિવા માટે િસ્થાબપત થયો 

હતો, તમેજ જે સહકાયનકિો દ્વાિા બિિદાવવામાાં આવ ેઅને જે અબધકાિીઓ આ રિપોટન િનાવતા હોય તેમન ેતકબનકી માગનદશનન મળે.  

 

વાર્ર્ષનક નાણાકીય અહવેાલન ેબનષ્પક્ષ કનૅેરડયન રિવયય કબમટીના સભ્યોની કસોટીએ ઉતયો હતો જે િોગ્રામના ઉચ્િ માનકો સાથ ેમેળ ખાતો હતો, જેમાાં 

સમાવેશ થતયાં હતયાં િિનાત્મક "સાંપણૂન ખયલાસાનયાં તત્ત્વ” જેની િિના બ્રૅમ્પટનની નાણાકીય હરકકતોન ેસ્પષ્ટપણ ેઉજાગિ કિવા માટ ેથઈ હતી અને જેનાથી 

સાંભબવત વપિાશકતાનઓ અને વપિાશકતાનઓના જૂથો રિપોટન વાાંિવા િેરિત થાય. 

 

સયવાક્યો 

 

"અમાિા કિદાતાઓ અમાિી પાસ ેસાંપૂણન પાિદર્શનતા અન ેઆદશન બવબત્તય િથાઓની અપેક્ષા િાખે છે. નાણાકીય અહવેાલીકિણ માટનેો િબતબિત 

GFOA એવોડન જીતવાથી અમાિી અમાિા નાગરિકો િત્યેની અમાિી િબતિદ્ધતા છતી થાય છે અન ેઅમાિી છિીને િળ મળે છે જ્જયાિે અમ ે

બ્રૅમ્પટનમાાં િાષ્ટ્રીય અન ેઆાંતિિાષ્ટ્રીય બનવેશોન ેઆ કર્ષી િહ્યા છીએ. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"મને તે જણાવવાનયાં ગૌિવ છે ક ેબ્રમૅ્પટન ેિબતબિત CAnFR એવોડન સતત 19 વર્ષન સયધી જીત્યો છે. એવોડન િોગ્રામની કડક જરૂરિયાતોને પહોંિી વળવા 

વાર્ર્ષનક અહવેાલ તૈયાિ કિવા માટ ેસહયોગ આપનાિા કમનિાિીઓની નોંધપાત્ર િબતિદ્ધતા આવશ્યક છે." 

- હિરકિત નસાંઘ, બસટી કાઉબન્સલિ, વૉડન 9અન ે10, િમયખ, કોપોિટે સર્વનબસસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Annual%20Report%20as%20of%20June%2019.pdf


 

 

“CAnFR એવોડન બસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન અન ેતેના વયવસ્થાપનની નોંધપાત્ર બસબદ્ધન ેસૂબિત કિ ેછે. આ એવોડન જીતવો એ અમાિા કમનિાિીઓ અને 

શહેિના નાણાકીય અહવેાલમાાં ઉચ્િ ગયણવત્તાવાળા ધોિણો અને પાિદર્શનતા અને સાંપૂણન ખયલાસાના બસદ્ધાાંતોનો પયિાવો છે, જે સાિી િીતે િલાવાતા 

શહેિ િનવાની કાઉબન્સલની િાધાન્યતા સાથ ેમેળ ખાય છે. ” 

- ડેબવડ િારિક, િીફ એડબમબનસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), બસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી બવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધય લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વયવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદન છે લોકો. અમન ેઊજાન મળ ેછે અમાિા બવબવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્ષનણનયાં કેન્ર છીએ અને અમે તકબનકી અન ેપયાનવિણીય નબવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનયાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા બનિોગી શહેિના બવકાસ માટે છે જે સયિબક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધય જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
બમરડયા સાંપકન  : 

મોબનકા દયગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડનનેટિ, બમરડયા એન્ડ કમ્યયબનટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
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