26 ફેબ્રુઆરી 2019

જીવન ગુણવત્તા અને અર્થતત્ર
ં ને પ્રોત્સાહિત કરવાનું બ્રૅમ્પટનનાં 2019-2021ન ાં સૂચિત અાંદ જપત્રનુાં લક્ષ્ય
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટ રરયો (26 ફેબ્રુઆરી 2019) – એક મુખ્ય શહેરન સજજ નન ાં ભ ગરૂપે પોત ની ભૂચમક ને વેગ આપતુાં બ્રૅમ્પટનનુાં 20192021 સૂચિત અાંદ જપત્ર આર્થજક વૃચધિ મ ટે તકો ઊભી કરવ , વિુ ઉત્કૃષ્ટ પ્રોગ્ર મ અને સેવ ઓ પ્રદ ન કરવ જે જીવન ગુણવત્ત સુિ રવ મ ાં
ફ ળો આપે અને એક સુશાહસત શિેરની અહવરત કાર્થક્ષમતાઓ પર ધ્ર્ાન કેહરિત કરે છે .
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વારા તેમના 2019-2021 સૂચિત અાંદ જપત્રને સ વજજચનક સમીક્ષ અને રટપ્પણીઓ મ ટે જારી કરવ મ ાં આવયુાં છે .
પ્ર પ્ત થન ર તમ મ સૂિનો મ િજ 18ન રોજ શરૂ થન રી અાંદ જપત્રની િર્ાથઓ દરહમર્ાન સીટી કાઉહરસલની માર્થ 27ન રોજની અાંચતમ
માંજૂરી બ દ ધ્ય ન પર લેવ શે.
2019-2021 સૂચિત અાંદ જપત્ર ના મુખ્ર્ મુદ્દાઓ


આગામી ત્રણ વર્થમાં બ્રૅમ્પટન ટ્રાહરિટ (Brampton Transit)ની ફ્લીટ 16 ટક થી વિ રવી, જે મ ાં 46 પ્રણ લીગત બસો અને 25 ઝૂમ
(Züm) બસોનો ઉમેરો કરવ બ બત



નોર્થવેસ્ટ બ્રૅમ્પટન ખાતે નવું બંબાખાનું (ફ યર સ્ટેશન) બ િ
ાં વુ,ાં અચનનશમનન સ િનો અદ્યતન કરવ જે થી વિુ ચવશ્વસ્નીર્ પ્રહતભાવ
આપતા બળનું હનમાથણ ર્ાર્.



ક્રિસ હગબ્સન (Chris Gibson), હ વડન (Howden) અને બ લમોરલ રરરિએશન સેંટરોનો (Balmoral Recreation
Centres) પુનરુધિ ર કરવો: ચિાંગકુઝી વેલનેસ સેંટરને (Chinguacousy Wellness Centre) અદ્યતન કરવુાં; રરવરસ્ટોન ગોલ્ફ
ક્લબને (Riverstone Golf Club) 34,000 િોરસ ફૂટન કમ્યુચનટી સેંટર તરીકે રૂપ ાંતરરત કરવુ.ાં



બ્રૅમ્પટનનો આર્ર્થક હવકાસ માસ્ટર પ્લાન માં ટાંકેલા આર્ર્થક ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહિત કરવા નવો માકેટટંગ એરડ ફોક્રરન ડાર્રેક્ટ

ઇરવેસ્ટમેરટ (FDI) પ્રોગ્ર મ અને કમ્યુચનટી ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ પ્રોગ્ર મનુાં સજજ ન કરવુાં.




ઇનોવેશન અને કનેક્ટેડ લર્નિંગ માટેનાં સેરટરની સ્ર્ાપના તરફ કામ કરવું.
ક્રરવરવૉક પક્રરર્ોજના માટે પર્ાથવરણીર્ આકારણી અને અબથન ક્રડિાઇન માસ્ટર પ્લાનનો અમલ કરવો.
ટ્રાહરિટની વૃહદ્િ માટેની ભાહવ જરૂક્રરર્ાતો માટેના ભંડોળ માટે સમર્પથત, હસ્ર્ર સ્ત્રોત પૂરો પાડવા માટે એક ટકો ટ્રાહરિટ
સમર્પથત વેરો (સરેરાશ વાર્ર્થક ટૅક્સ હબલ પર $23 જે ટલી રકમ) દાખલ કરવો.

ઇરરાસ્ટ્રક્ર્ર કર અને સૂહર્ત ટ્રાહરિટ કરને ગણીને પણ અંદાજપત્રના ર્ોખ્ખા 0.8 ના સીટીનાં હિસ્સાનો વિારો લગભગ 20 વર્થ સુિીમાં
સૌર્ી ઓછો છે . કરદાતાઓ માટે તેમના વેરા હબલમાં સંર્ક્ુ ત હમલકત વેરાનો વિારો 2019માં 1.4 ટકા િશે. આમાં આ મુજબના વેરાના
વિારાનો સમાવેશ ર્ાર્ છે સીટી (0.3%), ક્રરજન ઓફ પીલ (1.1%), અને સ્કૂલ બોર્ડસથ (0%).

જાિેર પ્રહતસાદની તકો


ઓનલાઇન સંપકથ ફોમથ નો ઉપર્ોગ કરીને પ્રશ્ન પૂછો અર્વા ક્રટપ્પણી આપો અર્વા તો 2019Budget@brampton.ca પર
ઇમેલ કરો.



તમારો પ્રશ્ન રજૂ કરવા 311 કૉલ કરો.



4 મ િજન રોજ સ ાંજે 6 થી 7 વ નય સુિી ટ ઉન હૉલને ટેચલફોન કરોમ ાં ભ ગ લો, જય ાં સાંભ વન ને આિ રે થયેલ પસાંદગીન ફોન
નાંબરો પર કૉલ કરવ મ ાં આવશે. કૉલ સૂહર્માં તમારો નંબર ઉમેરવા માટે, માર્થ 3 સુિીમ ાં સીટી વેબસ ઇટ પર સ ઇન અપ કરો.



18મી મ િે (સવ રે 9:30 થી સ ાંજે 5 વ નય સુિી) અને 20મી મ િજ (બપોરે 3 થી સ ાંજે 7 વ નય સુિી) સીટી હોલ ખ તે અાંદ જપત્ર
સચમચતની બેઠકોમ ાં હ જરી આપો. ઓવરફ્લો ત રીખો છે મ િજ 25 (સવ રે 9:30 થી બપોરે 12) અને માર્થ 26 (સવ રે 9:30 થી સ ાંજે
5).



માર્થ 27ન રોજ (સ ાંજે 7-10) સ્પેશ્યલ ક ઉચન્સલની બેઠકમ ાં હ જરી આપો જય રે સીટી ક ઉચન્સલ અાંદ જપત્ર માંજૂર કરવ જઈ રહી
છે .



અંદાજપત્રમાં િાજરી આપવા માટે હનર્ુહક્ત હવનંતી રજૂ કરો.

ક્વોટ
"બ્રૅમ્પટનની વૃચધિ ઝડપથી થઈ રહી છે અને અમ રી જવ બદ રી એવુાં અાંદ જપત્ર રજૂ કરવ ની છે જે વૃચધિની મ ાંગો પર પય જપ્ત રીતે ચવિ ર
કરે અને સ થે જ કરદ ત ઓ મ ટે મૂલ્યમ ાં મહત્તમ વિ રો કરે. સૂહર્ત અંદાજપત્રના ર્ોખ્ખા વિારામાં સીટીનો હિસ્સો લગભગ 20 વર્ષોમ ાં
સૌથી ઓછો છે , તેમ છત ાં તે સેવ ઓ, પ્રોગ્ર મ્સ અને સવલતોનો ચવસ્ત રરત સમૂહ રજૂ કરી શક્ય છે . અાંદ જપત્રની િિ જઓમ ાં જનત ન
પ્રચતભ વ મહત્ત્વપૂણજ છે અને અમે ક ઉચન્સલને મદદરૂપ થવ મ ટે ચનવ સીઓ, વેપારી પેઢીઓ અને સમાજના સમૂિોનું સ્વાગત કરીએ છીએ
જ્ર્ારે અમે અંદાજપત્રની ર્ર્ાથઓનો આરંભ માર્થ 18ન રોજ કરીશુ.ાં
-

મેર્ર પેક્રટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)

-30બ્રૅમ્પટન હવશાળ આર્ોજનો હવર્ે હવર્ારે છે . અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ િર વત ભચવષ્ય મ ટે તૈય ર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણ સમુદ યની વૃચધિ, યુવ ની અને વૈચવધ્ય આપણને અલગ
ઓળખ પ્રદાન કરે છે . અમે કૅનેડ ન ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખ તે ચસ્થત છીએ જય ાં રોક ણોને પ્રોત્સ ચહત કરીએ છીએ અને વૈચશ્વક સ્તરે અમ રી સફળત મ ાં વૃચધિ કરી રહ્ય છીએ. અમે બન વી
રહ્ય છીએ એવ ગચતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો િ ાંપે છે અને અહીં ક મ કરત લોકોમ ાં ગૌરવની લાગણીનો સંર્ાર કરે છે . અમે બ્રૅમ્પ્ટનને આગળ િપ વી રહ્ય છીએ જે થી તે એક જોડ ણ
િર વતુાં શહેર બને જે પ્રવતજન ત્મક, વય પક અને સ હચસક હોય. અમને Twitter, Facebook, અને Instagramપર અનુસરો. અહીં વિુ જાણક રી મેળવો www.brampton.ca.
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