
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ેપ્રતિતિિ બજેટ પ્રઝેન્ટશેન ઍવોર્ડ મળ્યો 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મ ે21, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને ગવમેન્ટ ફાઇનાન્સ ઓરફસસડ એસોતસએશન ઓફ ધી યુનાઇટરે્ સ્ટેટ્સ એન્ર્ 

કેનેર્ા (GFOA) િિફથી સિિ પાાંચમાાં વર્ષ ેપ્રતિતિિ બજેટ પ્રઝેન્ટેશન ઍવોર્ડ મળ્યો છે. 

 

આ ઍવોર્ડ સિકાિી અાંદાજપત્ર કામગીિીના ઉચ્ચિમ તસદધાાંિો સાંિોર્ષવામાાં કરટબદધિાન ેપ્રતિબબાંતબિ કિીને, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન માટે 

નોંધપાત્ર ઉપલતધધને દશાડવ ેછે. આ પ્રતિતિિ બજેટ પ્રઝેન્ટેશન ઍવોર્ડ મેળવવા, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેએક અસિકાિક અાંદાજપત્ર િજૂઆિ માટે 

નીચે જણાવેલ સતિિની, િાષ્ટ્રીય સ્િિ ેમાન્યિા પ્રાપ્િ માગડિેખાઓ સાંિોર્ષવી પર્ી િિી: 

 

• એક કાયડનીતિ દસ્િાવજે; 

• એક નાણાકીય આયોજન; 

• એક સાંચાલન માગડદર્શડકા: અને, 

• એક સાંદેશાવ્યવિાિ સાધન. 

 

અાંદાજપત્ર દસ્િાવેજોએ ઍવોર્ડ મળેવવા બધી ચાિ શે્રણીઓમાાં અન ે14 અતનવાયડ માપદાંર્ોમાાં તનપણુ ક્રમાાંકન મેળવવુાં િહ્ુાં. બ્રમે્પટન સીટી 

કાઉતન્સલ ેકાઉતન્સલના આ કાયડકાળ દિતમયાન સિિ ત્રીજા વર્ષડ માટ ેતમલકિ કિો અચળ િાખીન,ે અને અનામિ ભાંર્ોળમાાં િૅકોર્ડ $114 

તમતલયનનો ફાળો આપીને, વર્ષડ 2021 નુાં બજેટ રર્સેમ્બિ 9, 2020 નાાં િોજ માંજૂિ કયુું િિુાં. 

 

GFOA નાાં બજેટ ઍવોર્ડસડ પ્રોગ્રામમાાં 1600 ઉપિાાંિ સિભાગીઓ છે. 20,500 ઉપિાાંિ સભ્યોન ેશે્રિ વ્યવિાિો, વ્યાવસાતયક તવકાસ, 

સાંસાધનો અન ેવ્યવિારુ સાંશોધન પૂરુાં પાર્ીને, GFOA સિકાિી નાણાાંની જોગવાઇમાાં ઉત્કૃષ્ટિાન ેઆગળ વધાિ ેછે. 

 

અવિિણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“આપણાાં 2020 બજેટ માટે ગવમેન્ટ ફાઇનાન્સ ઓરફસસડ એસોતસએશનનો પ્રતિતિિ બજેટ પ્રેઝન્ટશેન ઍવોર્ડ જીિવો એક પ્રભાવશાળી 

ઉપલતધધ છે, ખાસ કિીન ેCOVID-19 મિામાિીના પગલ.ે આ ઍવોર્ડ નાણાકીય પાિદશડકિા અન ેસશુાસનમાાં નોંધપાત્ર ઉપલતધધને 

પ્રતિબબાંતબિ કિે છે.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન, પ્રમુખ - બજેટ કતમટી 

 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને આ પ્રતિતિિ ઍવોર્ડ માટ ેઅિજી કિીને િેઓ િ ેમેળવવામાાં પાાંચમાાં વર્ષે સફળ િહ્ાાં છે. બજેટ એક સિયોગી પ્રરક્રયા છે 

જયાાં કાઉતન્સલ, કમડચાિીગણ અન ેજાિેિ જનિા અન ેધાંધાકીય સમુદાયના સભ્યો શિેિના ભાતવન ેઘર્વામાાં મદદરૂપ થાય છે. એક સ્પષ્ટ, 

પાિદશડક અન ેમાતિિીપ્રદ બજેટ દસ્િાવેજ આપણને આ ઍવોર્ડ જીિવામાાં મદદરૂપ થયુાં.” 

- પૉલ તવસેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેતશક કાઉતન્સલિ, વોર્ડસડ 1 અને 5, અન ેઉપાધ્યક્ષ, બજેટ કતમટી 

 

“અમન ેસિકાિી અાંદાજપત્ર કામગીિી માટે આ પ્રતિતિિ ઍવોર્ડ મેળવવામાાં ગૌિવ થાય છે. આ ઉપલતધધ આપણાાં સમદુાયન ેશે્રિિમ આપવામાાં 

ટીમ બ્રેમ્પટનની કરટબદધિાનો પુિાવો છે, સુસાંચાતલિ શિેિ બની િિવેા આપણાાં પ્રયત્નોનો પર્ઘો પાર્ીને.” 

- ર્ેતવર્ બારિક (David Barrick), ચીફ એર્તમતનસ્િેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

 

 



 

 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

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

 

 
વમરડયા સાંપકદ: 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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