
 

 

 

26 ਫਰਵਰੀ, 2019                     

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ2019-2021 ਦ ੇਪਰਸਤਾਵਵਤ ਬ੍ਜਟ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਅਰਥਚਾਰ ੇਅਤ ੇਜੀਵਨ ਕਆੁਵਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਹ ੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਫਰਵਰੀ, 2019) – ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਰਬ੍ਨ ਪਿੇਅਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 2019-2021 ਦਾ 
ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਬ੍ਜਟ (Brampton’s 2019-2021 Proposed Budget) ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਵਾਧੇ ਿਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਵਜਹੇ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਕੁਆਵਿਟੀ ਵਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੂੰਚਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਤ ੇਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ ਵਟੱਪਣੀਆਂ ਿਈ ਆਪਣਾ 2019-2021 ਦਾ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਬ੍ਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
   

ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤ ੇ18 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਵਾਿੀਆਂ ਬ੍ਜਟ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਜਸਨ ੂੰ  27 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  
ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਵਸਿ ਵੱਿੋਂ  ਅੂੰ ਵਤਮ ਮਨਜ ਰੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

2019-2021 ਦ ੇਪਰਸਤਾਵਵਤ ਬ੍ਜਟ (2019-2021 Proposed Budget) ਦੀਆਂ ਝਿਕੀਆ ਂ 

 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜਟ (Brampton Transit) ਦ ੇਫਿੀਟ ਵਵੱਚ 46 ਪਰੂੰਪਵਰਕ ਬੱ੍ਸਾਂ ਅਤੇ 25 ਜ ਮ (Züm) ਬੱ੍ਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨ ੂੰ  ਵਤੂੰ ਨ 

ਸਾਿਾਂ ਵਵੱਚ 16 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ। 
 ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Northwest Brampton) ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ; ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਾਿੀ 

ਫਾਇਰ ਫੋਰਸ ਿਈ ਅੱਗ ਦ ੇਵਵਵਗਆਨਕ ਯੂੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। 
 ਵਕਰਸ ਵਗਬ੍ਸਨ (Chris Gibson), ਹੋਡੇਨ (Howden) ਅਤੇ ਬ੍ਾਿਮੋਰਿ (Balmoral) ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਨਰਜੀਵਵਤ ਕਰਨਾ; ਵਚੂੰ ਗਕ ਜੀ 

ਵੈਿਨੈਸ ਸੈਂਟਰ (Chinguacousy Wellness Centre) ਨ ੂੰ  ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ; ਵਰਵਰਸਟੋਨ ਗੋਿਫ ਕਿੱਬ੍ (Riverstone Golf Club) ਨ ੂੰ  
34,000 ਸਕਵੇਅਰ ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Community Centre) ਵਵੱਚ ਬ੍ਦਿਣਾ। 

 ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਵਟੂੰ ਗ ਅਤੇ ਫੋਰੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) (Foreign Direct Investment) (FDI) ਪਰੋਗਰਾਮ; ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦ ੇਆਰਵਥਕ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਿਾਨ (Brampton’s Economic Development Master Plan) ਵਵੱਚ ਪਛਾਣ ੇਗਏ ਅਰਥਚਾਰਾ 
ਸੈਕਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਇੂੰਪਰ ਵਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community Improvement Program) ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ  

 ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਨੈਕਵਟਡ ਿਰਵਨੂੰ ਗ (Centre for Innovation and Connected Learning) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੂੰ ਮ 

ਕਰਨਾ। 
 ਵਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਡਂ ਅਰਬ੍ਨ ਵਡਜਾਈਨ ਮਾਸਟਰ ਪਿਾਨ (Environmental 

Assessment and Urban Design Master Plan) ਿਾਗ  ਕਰਨਾ।  
 ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਟਰਾਂਵਜਟ ਵਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੂੰ ਵਡੂੰ ਗ ਦਾ ਸਮਰਵਪਤ, ਸਵਥਰ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਟਰਾਂਵਜਟ ਸਮਰਵਪਤ 

ਕਰ (Transit Dedicated Levy) (ਔਸਤ ਸਾਿਾਨਾ ਟੈਕਸ ਵਬ੍ਿ ਤੇ $23 ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।  
 

ਇੂੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਟਰਾਂਵਜਟ ਕਰ ਦੇ ਨਾਿ ਵੀ, ਵਸਟੀ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਦਾ 0.8 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁੱ ਿ ਬ੍ਜਟ ਵਾਧਾ 20 ਸਾਿਾਂ ਵਵੱਚ ਿਗਭਗ ਸਭ 

ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2019 ਵਵੱਚ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਬ੍ਿ ਵਵੱਚ 1.4 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੂੰਯੁਕਤ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, 
ਵਸਟੀ (0.3%), ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਿ (Region of Peel) (1.1%) ਅਤੇ ਸਕ ਿ ਬ੍ੋਰਡਾਂ (School Boards) (0%) ਵੱਿੋਂ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ।   

http://www.brampton.ca/budget
http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Pages/Our-Plan.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Pages/Our-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

ਜਨਤਕ ਸਝੁਾਅ ਦ ੇਮਕੌ ੇ

 

 ਔਨਿਾਈਨ ਸੂੰਪਰਕ ਫਾਰਮ (online contact form) ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਿ ਪੱੁਛੋ ਜਾਂ ਵਟੱਪਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਜਾਂ 
2019Budget@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਿ ਕਰੋ।  

 ਆਪਣਾ ਸਵਾਿ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਿਈ 311 ਤ ੇਕਾਿ ਕਰੋ। 
 4 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਿੀਫੋਨ ਟਾਊਨ ਹਾਿ (Telephone Town Hall) ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਿਓ, ਵਜੱਥੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ੇਤਰਤੀਬ੍ ਚੋਣ 

ਕਰਕੇ ਕਾਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਿ ਸ ਚੀ ਵਵੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨ ਿਈ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇਸਾਈਨ ਅਪ 

ਕਰੋ (sign up on the City website by March 3)।  
 
 

 18 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  (ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  (ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਵਸਟੀ ਹਾਿ (City 

Hall) ਵਵੱਚ ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ (Budget Committee) ਦੀਆਂ ਮੀਵਟੂੰਗਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਵੋ। ਵਾਧ  ਤਾਰੀਖਾਂ 25 ਮਾਰਚ (ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 
ਦੁਪਵਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ (ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਹਨ। 

 27 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  (ਸ਼ਾਮ 7-10 ਵਜੇ) ਸਪੈਸ਼ਿ ਕਾਉਂਵਸਿ (Special Council) ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਵਸਿ ਬ੍ਜਟ ਨ ੂੰ  ਮਨਜ ਰੀ 
ਦੇਣ ਿਈ ਵਤਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬ੍ਜਟ ਮਨਜ ਰੀ ਕਾਉਂਵਸਿ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਿਈ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਮੂੰਡਿ ਬ੍ੇਨਤੀ (delegation request) ਪਰਸਤੁਤ ਕਰੋ। 
 

ਹਵਾਿਾ 
 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੀਬ੍ਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਜਹਾ ਬ੍ਜਟ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਵਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ, ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਾਂ ਿਈ ਉਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਿ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਕੁੱ ਿ ਬ੍ਜਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਸਟੀ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਿਗਭਗ 20 ਸਾਿਾਂ ਵਵੱਚ ਸਭ 

ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰੂੰਤ  ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹ ਿਤਾਂ ਦੀ ਵਵਸਵਤਰਤ ਿੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਜਟ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਿਈ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ 

ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਨਵਾਸੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਕਾਉਂਵਸਿ ਨ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ 18 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਜਟ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 
 
 

-30- 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਿ ਭਵਵੱਖ ਿਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਿਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਿੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਵਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ ਬ੍ਣਨ ਿਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨ ਵਾਿਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਿੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/have-your-say.aspx
mailto:2019Budget@brampton.ca
http://www.brampton.ca/budget
http://www.brampton.ca/budget
http://www.brampton.ca/budget
http://www.brampton.ca/budget
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


 

 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁੱ ਗਿ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 

 
      

 

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

