
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਿਿਰਟੰਗੁਇਰਿਿ ਬ੍ਜਟ ਪਰਜੈੈਂਟਿੇਨ ਅਵਾਰਿ ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਮਈ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਿਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਗਰਵਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਿ ਔਰਫਿਰਿ 

ਐਿੋਿੀਏਿਨ (ਜੀ.ਐਫ.ਓ.ਏ.) (Government Finance Officers Association) (GFOA) ਤੋਂ ਰਿਿਰਟੰਗੁਇਿਿ ਬ੍ਜਟ ਪਰੈਜੈਂਟੇਿਨ ਅਵਾਰਿ 

(Distinguished Budget Presentation Award) ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਅਵਾਰਿ, ਿਰਕਾਰੀ ਬ੍ਜਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਿਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ੇਰਿਧਾਂਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਕਾਫੀ 
ਵੱਿੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਿਰਟੰਗੁਇਿਿ ਬ੍ਜਟ ਪਰੈਜੈਂਟੇਿਨ ਅਵਾਰਿ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਰਭਾਵਿਾਲੀ ਬ੍ਜਟ ਪੇਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਿਟਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਗਾਈਿਲਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਿਲਾਈਨਾਂ ਰਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ: 

• ਨੀਤੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼; 

• ਰਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾ; 
• ਿੰਚਾਲਨ ਮਾਰਗਦਰਿਨ: ਅਤੇ, 
• ਿੰਚਾਰ ਰਿਵਾਈਿ। 

 

ਇਹ ਅਵਾਰਿ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਜਟ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਿਰੇਣੀਆਂ ਰਵੱਚ ਅਤੇ 14 ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਿਾਂ ਰਵੱਚ ਰਨਪੰੁਨ ਰੇਰਟੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ 9 ਦਿੰਬ੍ਰ, 2020 ਨ ੰ  2021 ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਿੀ। ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਨੇ ਇਿ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Term of Council) ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜ ੇਿਾਲ ਲਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਿਨ ਅਤੇ 114 ਰਮਲੀਅਨ 

ਿਾਲਰ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਿੰਪਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਰਕਾਰਿ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੱਤਾ ਿੀ।   
 

ਜੀ.ਐਫ.ਓ.ਏ. ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਅਵਾਰਿਿ ਪਰੋਗਰਾਮ (Budget Awards Program) ਰਵੱਚ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਜੀ.ਐਫ.ਓ.ਏ., 20,500 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਲਈ ਰਬ੍ਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ, ਪੇਿਾਵਰ ਰਵਕਾਿ, ਵਿੀਲੇ ਅਤੇ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਰਰਿਰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕ,ੇ ਿਰਕਾਰੀ ਰਵੱਤ ਰਵਵਿਥਾ ਰਵੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨ ੰ  
ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।  
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਿਾਿੇ 2020 ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਗਰਵਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂ ਿ ਔਰਫਿਰਿ ਐਿੋਿੀਏਿਨ ਤੋਂ ਰਿਿਰਟੰਗੁਇਿਿ ਬ੍ਜਟ ਪਰੈਜੈਂਟੇਿਨ ਅਵਾਰਿ 

ਰਜੱਤਣਾ ਇੱਕ ਪਰਭਾਵਿਾਲੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ, ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਕੋਰਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਅਵਾਰਿ, ਰਵੱਤੀ ਪਾਰਦਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਿਾਿਨ ਰਵੱਚ 

ਕਾਫੀ ਵੱਿੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਚੇਅਰ 

 

“ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਿਫਲ ਿਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਿ ਰਿਿਰਟੰਗੁਇਿਿ ਅਵਾਰਿ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਜਟ 

ਇੱਕ ਿਰਹਯੋਗਾਤਮਕ ਪਰਰਕਰਰਆ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ, ਕਾਉਂਰਿਲ, ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ, ਿਰਹਰ ਦੇ ਭਰਵੱਖ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਪਿਟ, ਪਾਰਦਰਿੀ ਅਤੇ ਿ ਚਨਾਤਮਕ ਬ੍ਜਟ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਅਵਾਰਿ ਰਜੱਤਣ ਰਵੱਚ ਿਾਿੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।” 
- ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 1ਅਤੇ 5, ਅਤੇ ਵਾਈਿ ਚੇਅਰ, ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ 



 

 

 

“ਿਰਕਾਰੀ ਬ੍ਜਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਇਹ ਗੌਰਵਪ ਰਨ ਅਵਾਰਿ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਤ ੇਿਾਨ ੰ  ਬ੍ਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬ੍ਧੀ, ਚੰਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਿਰਹਰ ਨ ੰ  
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦ ੇਿਾਿੇ ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਟੀਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦਾ 
ਪਰਮਾਣ ਹੈ।” 

- ਿੇਰਵਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਿਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਿਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਿ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਿਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਿਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਿ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ  
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