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 بنانا ہےمعیشت اور معیار زندگی کو بہتر کا مقصد مجوزہ بجٹ  ے لیےک 2019-2021 ےبرامپٹن ک
 

کا مجوزہ  2021-2019ایک بڑے شہری کردار کے طور پر تحریک پیدا کرتے ہوئے، برامپٹن کا  – (2019فروری  26برامپٹن، آن ) 
دمات فراہم کرنے اور ایک اچھی بجٹ معاشی ترقی کے لیے مواقع پیدا کرنے، معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہتر پروگرام اور خ

 جاری رکھنے پر مرکوز ہے۔ کارکردگی کواپنی چالئے جانے والے شہر کے طور پر  ز پرطر
 

 کا مجوزہ بجٹ جاری کر دیا ہے۔  2021-2019 سٹی آف برامپٹن نے عوامی نظرثانی اور تبصروں کے لیے اپنا 
 

مارچ سے شروع ہونے والے بجٹ پر غور و خوض کے دوران مدنظر رکھا جائے گا، جس کی 18آراء کو  ہر قسم کیوالی  موصول ہونے
 مارچ کو دے گی۔ 27حتمی منظور سٹی کونسل 

 
  کی شہ سرخیاں کے مجوزہ بجٹ  2019-2021 

 

  زوم بسیں شامل ہوں گی۔ 24روایتی بسیں اور  46فیصد اضافہ، جس میں  16تین سال کے دوران برامپٹن ٹرانزٹ کے بیڑے میں 

  کے  پر قابو پانےصالحیت کے لیے آگ کاروائی کی شمال مغربی برامپٹن میں ایک نئے فائر اسٹیشن کا قیام؛ زیادہ بھروسے مند جوابی
 سامان اور آالت کی تجدید کرنا۔

  کرنا؛ چنگواکوسی ویلنیس سنٹر کی تجدید کرنا؛ رورسٹون گلف کلب کو  کی تجدید نوکرس گبسن، ہأوڈن اور بالمورل ریکریئیشن سنٹرز
 فٹ رقبہ کے ایک کمیونٹی سنٹر میں تبدیل کرنا۔ مربع 34,000

 ( ایک نیا مارکیٹنگ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹFDI پروگرام تشکیل دینا؛ اور )میں تعین  برامپٹن کے اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پالن
 شدہ معاشی شعبوں کو تحریک دینے کے لیے ایک کمیونٹی امپروومنٹ پالن تخلیق کرنا۔

 ایک سنٹر فار انوویشن اینڈ کنیکٹڈ لرننگ قائم کرنے کے لیے کام کرنا۔ 

   اور ایک اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کا نفاذ کرنا۔ لیناپراجیکٹ کے لیے ماحولیاتی جائزہ  ر واکو  ر 

 نڈنگ کا ایک وقف کردہ، مستحکم ذریعہ فراہم کرنے کے لیے ایک فیصد مستقبل میں ٹرانزٹ کی بڑھوتری کی ضروریات کے لیے ف
 کے برابر ہے( متعارف کروانا۔ 23$ٹرانزٹ ڈیڈیکیٹڈ لیوی )جو اوسط ساالنہ ٹیکس بل پر 

 
ں کم سال می 20فیصد کا اضافہ تقریبًا  0.8انفراسٹرکچر لیوی اور مجوزہ ٹرانزٹ لیوی کے ساتھ بھی، کل بجٹ میں سٹی کے حصے میں 

فیصد ہو گا۔ اس میں سٹی  1.4میں ان کے ٹیکس بل پر پراپرٹی  ٹیکس کا مجموعی اضافہ  2019ترین ہے۔ ٹیکس دہندگان کے لیے، 
   ( کی جانب سے ٹیکس میں اضافہ شامل ہے۔%0( اور اسکول بورڈز )%1.1، ریجن آف پیل )((0.3%

 
 کے مواقع فیڈبیکعوامی 

 

 2019کے ذریعے یا  آن الئین رابطہ فارمBudget@brampton.ca پر ای میل کر کے سواالت پوچھیں یا تبصرے فراہم کریں۔ 

  کو کال کریں۔ 311اپنا سوال جمع کروانے کے لیے 

 4  سے منتخب شدہ کچھ فون  طریقے ترتیب بے ایک میں شرکت کریں، جس میں ہالبجے تک ٹیلیفون ٹأون  7سے  6مارچ کو شام
 مارچ تک سٹی کی ویب سائیٹ پر سائن اپ ہوں۔ 3کال کی جائے گی۔ اپنے فون نمبر کو کال لسٹ میں شامل کرنے کے لیے  پرنمبرز 

 
 

 

 18  ( سٹی ہال میں بجٹ کمیٹی کی میٹنگز میں شرکت کریں۔ اضافی 7تا شام  3مارچ )دوپہر  20( اور 5تا شام  9:30مارچ )صبح
 ( ہیں۔5تا شام  9:30مارچ )صبح  26( اور 12تا  9:30مارچ )صبح  25تاریخیں 

 27  ( کو اسپیشل کونسل کی ایک میٹنگ میں شرکت کریں، جب کونسل کی جانب سے بجٹ کی منظوری طے 10رات  - 7مارچ )شام
 شدہ ہے۔

  جمع کروائیں نمائندگی کی ایک درخواستبجٹ کمیٹی یا بجٹ کی منظوری کی کونسل کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے 
 

http://www.brampton.ca/budget
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
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/EN/City-Hall/HaveYourSay/Documents/Delegation%20Request_20170903.pdf


 

 

 اقتباس
 

لیے قدر کو زیادہ  ھ رہا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسا بجٹ الئیں، جو ٹیکس دہنگان کےک"برامپٹن تیزی سے بڑھوتری دی
سے زیادہ بڑھاتے ہوئے بڑھوتری کے تقاضوں کے لیے پوری طرح منصوبہ بندی کرے۔ بجٹ میں کل مجوزہ اضافے میں سے سٹی کا 

سالوں میں کم ترین ہے، مگر یہ پھر بھی خدمات، پروگراموں اور سہولیات کو توسیع شدہ دائرہ فراہم کرنے کے قابل ہے۔  20حصہ تقریبًا 
بجٹ پر غور و خوض میں عوامی رائے بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور ہم رہائشیوں، کاروباروں اور کمیونٹی کے گروہوں کو خوش آمدید 

 مارچ کو بجٹ پر غور و خوض شروع کر رہے ہیں۔" 18ھنے میں مدد دیں، جبکہ ہم رکمطلع کہتے ہیں کہ وہ کونسل کو 

 میئر پیٹرک برأون -
-30- 

 
ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 
 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

