
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

   

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન મળેવે છે સવસિષ્ટ બજેટ િજૂઆત એવોર્ડ (Distinguished Budget Presentation 

Award) 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (29 ઑગસ્ટ 2022) –  સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ેસવસિષ્ટ બજેટ િજૂઆત એવોર્ડ િતત િાતમા વરે્ષ યુનાઇટરે્ 

સ્ટેટ્િ અને કેનેર્ા (જીએફઓએ) ના િિકાિી સવત્ત અસિકાિી એિોસિએિન તિફથી મેળવ્યો છે . 

 

આ એવોર્ડ સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની નોંિપાત્ર સિસધિ છે જે િિકાિી બજેટ પ્રરિયાના ઉચ્ચતમ સિધિાાંતો આત્મિાત કિવાની 

પ્રસતબધિતાના દિડન કિાવે છે. સવસિષ્ટ બજેટ િજૂઆત એવોર્ડ (Distinguished Budget Presentation Award) સિટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટને અિિકાિક બજેટ િજૂઆત માટેની િાષ્ટ્રીય સ્તિે સ્વીકાયડ માગડદર્િડકાનુાં પાલન કિવાનુાં હતુાં જેમાાં નીચે આપેલ 

મુદ્દાઓનો િમાવિે થાય છે: 

• નીસત દસ્તાવજે; 

• સવત્ત યોજના; 

• પ્રચાલન માગગડદર્િડકા; અને 

• િાંચાિ ઉપકિણ. 

બજેટના દસ્તાવજેો તમામ ચાિ વગોમાાં સનપુણ હોવાનુાં અાંકાવુાં જોઇએ તેમજ 14 ફિસજયાત માપદાંર્ો પિ ખિા ઉતિવા જોઇએ 

તો એવોર્ડ મળેવી િકાય. 2022 બજેટમાાં આિોગ્ય િાંભાળ સવસ્તિણના િગમથડનમાાં એક ટકાની લેસવનો િમાવિે થયો છે, પ્રોગ્રામો 

અને િેવાઓને જાળવી િાખવામાાં આવી છે, ઇન્રાસ્રક્ચિને અભૂતપૂવડ યોગદાન આપવામાાં આવ્યુાં છે અને વ્યાપાિ સવકાિને િગમથડન 

આપવામાાં આવ્યુાં છે. 

GFOAના બજેટ એવોર્ડ પ્રોગ્રામમાાં 1,700 કિતા વિુ િહભાગીઓ હોય છે. ઉત્તમ પ્રણાસલઓ, વ્યવિાસયક સવકાિ, િાંિાિનો 

અને 21000 કિતા વિુ િભ્યોને વ્યવહારિક િાંિોિન પિૂી પાર્ીન,ે ગવનડમેન્ટ ફાઇનાન્િમાાં GFOA ઉત્કૃષ્ટતાને આગળ વિાિ ેછે. 

 

િવુાક્યો 

"યુનાઇટેર્ સ્ટેટ્િ અને કેનેર્ા (જીએફઓએ) ના િિકાિી સવત્ત અસિકાિી એિોસિએિન તિફથી સવસિષ્ટ બજેટ િજૂઆત એવોર્ડ 

(Distinguished Budget Presentation Award) જીતવો ત ેએક અનેિી સિસધિ છે જે અાંદાજપત્ર બનાવવાની િિકાિી 

નીસતઓના ઉચ્ચતમ સિધિાાંતોનુાં પાલન કિવાના અમાિા પ્રયાિોનુાં પ્રસતબબાંબ છે. િતત િાત વર્ષોથી આ પારિતોસર્ષક સિટી મળેવી 



 

 

િહુ્ાં છે તે અમાિી સવત્તીય પાિદર્િડતા અને બ્રૅમ્પટનના િહેવાિીઓ અને વ્યવિાયો પિન્ના િપુ્રિાિન માટેની અમાિી િમર્પડત 

પ્રસતબધિતાનો પુિાવો છે. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન, પ્રમખુ,અાંદાજપત્ર િસમસત 

"બ્રૅમ્પટનના ભસવષ્યને આકાિ આપવામાાં મદદરૂપ થવા બજેટ પ્રરિયા કાઉસન્િલ, સ્ટાફ, િહેવાિીઓ અને અમાિા વ્યાપારિક 

િમુદાયનો િહયોગ છે એમ કહી િકાય. આ સવસિષ્ટ એવોર્ડ માટ ેઅમાિી િતત િાતમા વરે્ષ પિાંદગી થઈ તેનો અમન ેગવડ છે." 

- પૉલ સવિેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્િલિ, વૉર્ડ 1 અને 5; ઉપ પ્રમખુ, બજેટ િસમસત, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"એક િુિાસિત િહેિ તિીકે, બ્રૅમ્પટન સિટી કાઉસન્િલ અને સ્ટાફ અમાિા િમુદાયોને દિેક બાબતે ઉત્કૃષ્ટતા પ્રદાન થાય ત ેમાટે 

ઝઝૂમે છે.ગ”િિકાિની બજેટ પ્રરિયા અાંગેના આ પ્રસતસિત એવોર્ડ પ્રાપ્ત કિવા બદલ અમને િનમાનની લાગણી થાય છે અને અમે 

બ્રૅમ્પટનના િહેવાિીઓ અને વ્યવિાયો માટે આ વરે્ષ બીજી વખત ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી, ખુલ્લી અને િુલભ બજેટ દિખાસ્ત 

સવકિાવવા માટે ઉત્િુક છીએ." 

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ચીફ એર્સમસનસ્રેરટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅરે્ાના િૌથી ઝર્પી સવકાિ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે 

લોકો. અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા સવસવિ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આગકર્ષડણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાડવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી િહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસિત, ટકાઉ , અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોર્ાવ. વિુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

સમરર્યા િાંપકડ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ચિલ સમરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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