
 

 

 

8 ਨਵੰਬਰ, 2017 

 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ 2018-2020 ਦਾ ਬਜਟ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  
ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦਾ ਹ ੈ

ਵਸਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆ ਂਵਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰ ੇ27 ਨ ੰ  ਸ਼ਰੁ  ਹਣੋਗ।ੇ   
 
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ 'ਤ ੇਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਮ਼ਿਬ ਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨੋਰੰਜਨ) ਸਬੰਧੀ ਮੌਵਕਆਂ 
ਨ ੰ  ਅਿੱ ਪ੍ ਟ  ਡੇਟ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣਾ; ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ 2018-

2020 ਦੇ ਬਜਟ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱ ਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੀਆਂ।  
 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ 2018-2020 ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ ਵਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਲਈ www.brampton.ca/budget 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਂ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਵਿੱਲੋਂ ਅੰਵਤਮ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਵਵਚਾਰ-
ਵਟਾਂਦਵਰਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ 2018-2020 ਬਜਟ ਦੀਆ ਂHighlights (ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲਾਂ) 
 

 ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ 'ਤ ੇਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਮ਼ਿਬ ਤ ਬਣਾਉਣਾ:  ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱਠ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀ (ਵਰਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ) ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ; ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਵਕਰਤ ਫਾਇਰ ਕੈਂਪ੍ਸ 

 ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਫਲੀਟ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ: 31 ਨਵੀਆਂ ਬਿੱ ਸਾਂ ਅਤੇ 34 ਨਵੀਆਂ ਼ਿ ਮ (Züm) ਬਿੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 16% ਤਿੱ ਕ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ 
ਬਿੱ ਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ 

 ਪ੍ੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਨ ੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ: ਇਿੱਕ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਵਵਿੱ ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ $50 ਵਮਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ; ਵਸਿੱ ਵਖਆ, ਨਵੀਨਤਾ 
ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ-ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਲਈ $100 ਵਮਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਵਸਟੀ ਵਨਵੇਸ਼ 

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਵਆਵਖਆ: ਨਵਾਂ ਸਟਰੀਟਸਕੇਪ੍, ਜੋ ਪੈ੍ਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸਵਥਰ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਲਆਵੇਗਾ 

 ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ: STEM (ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ ਅਤੇ ਰੋਬੋਵਟਕ (Robotic)) ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਬਰੈਮਲੀ (Bramalea) ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ 

 

ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ (ਫੀਡਬਕੈ) ਦ ੇਮਕੌੇ  
 

 ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਵਵਖੇ ਬਜਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ 
o 27, 28, 29 ਨਵੰਬਰ (ਸਵੇਰੇ 9:30 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ) 

o 30 ਨਵੰਬਰ (ਦੁਪ੍ਵਹਰ ਬਾਅਦ 3- ਰਾਤ 10 ਵਜੇ) 

 ਵਸਟੀ ਦ ੇਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵਵਖੇ ਵਮਲੋ 

http://www.brampton.ca/budget
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Documents/Must-Knows.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Documents/Must-Knows.pdf


 

 

o 27 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਾਮ 5:45-6:45 ਵਜੇ) 

o 28 ਨਵੰਬਰ (ਸਵੇਰੇ 8:15-9:15 ਵਜੇ) 

 ਬਜਟ ਦੀ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਉਂਵਸਲ ਮੀਵਟੰਗ 

o 13 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7- ਰਾਤ 10 ਵਜੇ) 

 www.brampton.ca/budget 'ਤ ੇonline contact form (ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪ੍ਰਕ ਫਾਰਮ) ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁ੍ਿੱ ਛੋ ਜਾਂ ਵਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਵਦਓ 

 311 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Facebook, Twitter) ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋ 

 ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਅਕਸਰ ਪੁ੍ਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਜਵਾਬ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ 
 ਬਜਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਉਂਵਸਲ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ delegation request (ਪ੍ਰਤੀਵਨਧੀ ਮੰਡਲ ਬੇਨਤੀ) ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋ 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਵਹਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। 
 
 

 

ਹਵਾਲੇ 

 

ਇਹ ਕਾਉਂਵਸਲ ਇਿੱਕ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ। ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਵਕਵਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦ ਜਾ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਼ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ 
ਮ਼ਿਬ ਤ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ। 

- ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਬਜਟ ਕਈ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ, ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹਨ ਵਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਬਜਟ 
ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗਰਾਂਟ ਵਗਬਸਨ  (Grant Gibson), ਬਜਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ  
 

-30- 
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/budget
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/have-your-say.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/have-your-say.aspx
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/HaveYourSay/Documents/Delegation%20Request_20170903.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/HaveYourSay/Documents/Delegation%20Request_20170903.pdf
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

