
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

 بجٹ پیش کرنے پر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اور منفرد شاندار   ایک  سٹی آف برامپٹن کو 
 

سٹی آف برامپٹن کو متواتر پانچویں سال بھی امریکہ اور کینڈا کی گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن    – ( 2021مئی  21برامپٹن، آن )
(GFOA کی جانب سے ِڈسِٹنگوئشڈ بجٹ پریزینٹیشن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ) 

 
کومت کی جانب سے اعلٰی ترین یہ ایوارڈ سٹی آف برامپٹن کی شاندار کامیابیوں کا برمال اظہار کرتا ہے، جس سے بجٹ سازی میں ح 

اصولوں پر عمل کرنے کے بھرپور عزم کی عکاسی ہوتی ہے ِڈسِٹنگوئشڈ بجٹ پریزینٹیشن ایوارڈ کے حصول کی کوشش کے دوران، سٹی  
 کو مٔوثر طور پر بجٹ پیش کرنے کی قومی سطح پر رائج رہنماء ہدایات پر پورا اترنا پڑا، بشمول: 

 

 دستاویز؛ ایک پالیسی  •

 ایک مالیاتی منصوبہ؛ •

 ایک آپریشن گائیڈ؛ اور  •

 ایک کمیونیکیشنز ڈیوائس۔ •
 

الزمی معیاراِت اصول میں شاندار کارکردگی کا حامل ہونا   14اس ایوارڈ کے حصول کے لیے بجٹ دستاویزات کو تمام چار زمرہ جات اور 
نظور کیا تھا جس میں کونسل کی حالیہ پوری مدت کے دوران کو م 2020دسمبر  9کا بجٹ  2021الزمی ہے۔ برامپٹن سٹی کونسل نے 

 ملین کا ایک شاندار اضافہ بھی ہوا۔  114متواتر تیسری مرتبہ بھی پراپرٹی ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا جبکہ قومی ذخائر میں $
 

GFOA  یادہ ممبروں کے لیے  سے ز  20،500سے زیادہ شرکاء شامل ہوتے ہیں۔  1,600کے بجٹ ایوارڈز پروگرام میںGFOA  بہترین
طریقہ ہائے کار، پیشہ ورانہ ترقی، وسائل اور عملی تحقیق کی فراہمی کے ذریعے سرکاری مالیات کو فروغ دینے میں شاندار کردار ادا  

 کرتا ہے۔
 

 اقتباسات 
 

بجٹ پر ِڈسِٹنگوئشڈ بجٹ پریزینٹیشن ایوارڈ جیتنا ہماری ایک زبردست   2020گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہمارے "
جیسی عالمی وباء کے تناظر میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایوارڈ ہماری مالیاتی شفافیت   19-بالخصوص کووڈ کامیابی ہے، 

 کمرانی کی نمایاں کامیابی کا مظہر ہے۔" اور بہترین طرز ح
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر آف بجٹ کمیٹی -

 
"یہ ہمارا پانچواں متواتر سال ہے کہ سٹی آف برامپٹن اس ممتاز ایوارڈ کے لیے درخواست دیتا ہے اور حاصل بھی کر لیتا ہے۔ بجٹ سازی  

واال ایک عمل ہے جہاں کونسل، عملہ، عوام اور کاروباری کمیونٹی کے ممبران اپنا بھرپور کردار ادا  باہمی تعاون کے ساتھ انجام دیا جانے 
کرتے ہوئے شہر کے مستقبل کی تشکیل میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے بجٹ کی واضح، شفاف اور معلوماتی دستاویز نے ہمیں یہ ایوارڈ  

 جیتنے میں مدد دی ہے۔" 
 اور وائس چیئر، بجٹ کمیٹی 5اور  1ونسلر وارڈز پال ویسینٹے، ریجنل ک -

 
"حکومت کی بہترین بجٹ سازی پر یہ ایوارڈ موصول ہونے پر ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کامیابی برامپٹن کی ٹیم کی جانب سے  

شہر کی کوششوں کی بازگشت  شاندار خدمات کی  فراہمی کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے اور یہ ایک اچھی طرح سے چالئے جانے والے 
 " ہے۔

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
 
 
 

 -30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ



 

 

ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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