
 

 

 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન ેપ્રતિતિિ ફાઇનાતસસયલ ઍવોર્ડ જીત્યો 

 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરિયો (માર્ડ 8, 2022) – સિિ 20માાં વરે્ષ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટને યુનાઇટેર્ સ્ટટે્સ અને કનેેર્ાના ગવમેસટ ફાઇનાસસ ઓરફસસડ 

એસોતસએશન (GFOA) પાસેથી કેનેરર્યન ઍવોર્ડ ફૉિ ફાઇનાતસસયલ રિપોર્ટિંગ (CAnFR) જીત્યો છે.  

 

CAnFR ઍવોર્ડ જે શહેિના 2020 વાર્ર્ષડક નાણાકીય અહેવાલ માટ ેઆપવામાાં આવે છે, િે ગવમેસટ એકાઉનસટાંગ અન ેફાઇનાતસસયલ 

રિપોર્ટિંગમાાં ઉત્કૃષ્ટિાન ેઓળખ આપે છે, અને સ્થાતનક સિકાિ અન ેિેના સાંર્ાલનની નોંધપાત્ર ઉપલતધધને િજૂ કિ ેછે. 

 

બ્રેમ્પટને કેનરે્ાના ર્ાટડર્ડ પ્રોફેશનલ એકાઉસટસટ્સ (CPA) નાાં પતધલક સેક્ટિ એકાઉનસટાંગ બોર્ડ (PSAB) દ્વાિા તનધાડરિિ જનિલી એસપે્ટરે્ 

એકાઉનસટાંગ તપ્રતસસપલ્સ (GAAP) ની લઘુિમ જરૂરિયાિો વટાવીને, અને પાિદશડકિા અને સાંપૂણડ ખુલાસાની ભાવનાના મૂળમાાં, વ્યાપક અને 

ઉચ્ર્-ગુણવત્તાનો વાર્ર્ષડક નાણાકીય અહેવાલ િૈયાિ કિીને CAnFR ઍવોર્ડ જીત્યો છે. 

 

CAnFR ઍવોર્ડ પ્રોગ્રામ, ઉચ્ર્-ગણુવત્તાના નાણાકીય અહેવાલો પ્રકાતશિ કિવા કેનરે્ામાાં મ્યતુનતસપલ સિકાિોને પ્રોત્સાતહિ કિવા અન ેઆ 

અહેવાલો િયૈાિ કિિા અતધકાિીઓ માટે ઝીણવટભિી ઓળખ અને ટકેતનકલ માગડદશડન પૂરાં પાર્વા, બનાવવામાાં આવ્યો હિો.  

 

પ્રોગ્રામના ઉચ્ર્ ધોિણોને પહોંર્ી વળવા વાર્ર્ષડક નાણાકીય અહેવાલનો તનણડય તનષ્પક્ષ કનેેરર્યન સમીક્ષા સતમતિ સભ્યો કિ ેછે, જેમાાં 

બ્રેમ્પટનના નાણાકીય કથનનો સ્પષ્ટપણે સાંવાદ કિવા િર્નાત્મક “પૂણડ ખુલાસાની ભાવના” દશાડવવાનો અને સાંભતવિ વપિાશકાિોને પ્રોત્સાતહિ 

કિવાનો અને વપિાશકાિ સમૂહો અહેવાલ વાાંર્વાનો સમાવેશ થાય છે. 

 

અવિિણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“નાણાકીય અહેવાલના સાંબાંધમાાં પ્રતિતિિ CAnFR ઍવોર્ડ જીિવાથી પૂણડ પાિદશડકિા અને નક્કિ નાણાકીય વ્યવહાિો પ્રત્ય ેઆપણી 

કરટબદ્ધિા સ્વીકાિવામાાં આવ ેછે, અને આપણાં િોકાણ આકર્ષડવાનુાં ર્ાલુ છે ત્યાિે બ્રેમ્પટનની તસ્થતિ મજબૂિ બને છે. અમને ગૌિવ છે ક ે

શહેિને સિિ વીસમાાં વરે્ષ આ ઍવોર્ડ મળ્યો છે.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

 

“CAnFR પ્રોગ્રામની કર્ક જરૂરિયાિોને પહોંર્ી વળવામાાં આપણાાં કમડર્ાિીઓની નોંધપાત્ર કરટબદ્ધિાની જરૂિ પર્ે છે જેઓ આપણો વાર્ર્ષડક 

નાણાકીય અહેવાલ બનાવવા સહયોગ કિ ેછે. અમને ગૌિવ છે કે બ્રેમ્પટને સિિ વીસમાાં વર્ષડ માટે આ ઍવોર્ડ જીત્યો છે અન ેઅમે આ અહવેાલ 

બનાવવામાાં સામેલ સૌને અતભનાંદન આપીએ છીએ.” 

- હિરકિિ નસાંહ (Harkirat Singh), સીટી કાઉતસસલિ, વોર્ડસડ 9 અને 10; પ્રમુખ, કોપોિેટ સર્વડસીસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

 

“CAnFR ઍવોર્ડ સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન અને િનેા મેનેજમેસટની નોંધપાત્ર ઉપલતધધન ેિજૂ કિ ેછે. બ્રેમ્પટન એક સસુાંર્ાતલિ શહેિ છે, અન ે

અમે પાિદશડકિા અને સાંપૂણડ ખુલાસાના તસદ્ધાાંિો પ્રત્યે કરટબદ્ધ છીએ. આ ઍવોર્ડ નાણાકીય અહેવાલ સાંબાંધમાાં આપણાાં કમડર્ાિીઓ અને 

શહેિના ઉચ્ર્ ધોિણોની લેતખિ ઘોર્ષણા છે.”  

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), વર્ગાળાના મુખ્ય વહીવટી અતધકાિી (ઇસટિીમ ર્ીફ એર્તમતનસ્િરેટવ ઓરફસિ), સીટી 

ઑફ બ્રેમ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Annual%20Report%20as%20of%20June%2019.pdf
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca . 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

                                                           multiculturalmedia@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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

