ત્વરિત જાહેિાત માટે

લાખોમાાં એક એવયાં બ્રૅમ્પટન સીટી બજે ટ લઈ આવ્યાં શૂન્્ ટકાનો કિ વધાિો: લગભગ 20 વર્ષોમ ાં સૌથી નીચો

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટ રિયો (27 મ ચચ 2019) – આજે ક ઉન્ન્સલે સવચસમ
ાં ન્િથી શૂન્ય ટક ન સિેિ શ કિ પરિવિચન સ થેન બ્રૅમ્પટનન 2019
અાંદ જપત્રને બહ લી આપી જે 20 વર્ષચમ ાં સૌથી નીચો ગણી શક ય.
બ્રૅમ્પટનનાાં 2019-2021 અાંદ જપત્રમ ાં નીચેન મુખ્ય મુદ્દ ઓનો સમ વેશ થ ય છે : ની બસોની ફ્લીટમાાં 16 ટક નો વધ િો કિવો જે થી ભીડ
થિી ઘટ ડી શક ય, રિસ ન્ગબ્સન (Chris Gibson) અને ચચાંગકુઝી વેલનેસ સેંટિ (Chinguacousy Wellness Centre) સન્હિ અનેક
રિરિએશન સેંટિોનુાં પુનરુત્થ ન કિવુાં અને આર્થચક ક્ષેત્રોને પ્રોત્સ ન્હિ કિવ નવો કમ્યુન્નટી ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ પ્રોગ્રામ.
બહાલી આપવામાાં આવેલ અાંદાજપત્રથી 2019મ ાં ન્મલકિ વેિ મ ાં એકાંદિે 1.1 ટક નો વધ િો પરિણમશે. આમ ાં સ મેલ છે સીટી દ્વ િ થયેલ
વેિ ન પરિવિચનો (શૂન્ય ટક ), રિજન ઓફ પીલ (1.1 ટક વધ િો) અને સ્કૂલ બોર્ડસચ (શૂન્ય ટક ).
વેિામાાં શૂન્્ ટકાનો સિેિાશ વધાિો સેવાઓ ઘટાડીને નહીં પિાંતય કેટલાક મહત્ત્વપૂ્ણ  પરિબોોથી સાંવવ બન્્ો જે 201 ન વર્ષચમ ાં અપૂવચ હિ ાં
એમ કહી શક ય. સાંસ્થ કીય ક યચક્ષમિ ઓ અને મહેસૂલમ ાં અસ ધ િણ વૃન્દ્ધથી સીટી આ લ ભ કિદ િ ઓ સુધી પહોંચ ડી શક્ય . આ
પરિબળો અને સ થે ફેડેિલ સિક િની નગિપ ન્લક ઓને ગૅસ ટૅક્સ ફાંડડાંગ બમણાં કિવાની પ્રતતબદ્ધતાથી 2019-2021ન અાંદ જપત્રમ ાં ન ણ ાં
મહત્ત્વપૂણચ વ્યુહ ત્મક િોક ણોમ ાં પુનઃ ફ ળવવ મ ાં મદદ મળી શકી.
2019-2021 અાંદ જપત્રન મુખ્ય મુદ્દ ઓ (Budget Highlights)
1. જીવનની ગુણવત્ત સુધ િવ બ બિ
o ત્ર્ વર્ણ માાં 46 પ્રણ લીગિ બસો અને 25 ઝૂ મ (Züm) બસોનો ઉમેિો કિવો
o વરિષ્ઠો મ ટે એક નવો $15 મ ન્સક ટ્ર ન્ન્ઝટ પ સ
o નોથચવેસ્ટ બ્રૅમ્પટન ખ િે નવુાં બાંબ ખ નુાં (ફ યિ સ્ટેશન) બ ાંધવુાં, અન્નનશમનન સ ધનો અદ્યિન કિવ જે થી વધુ ન્વશ્વસ્નીય પ્રન્િભ વ
આપિ દળનુાં ન્નમચ્ા્ થઈ શકે
o રિસ ન્ગબ્સન (Chris Gibson), હ વડન (Howden) અને બ લમોિલ રિરિએશન સેંટિોનો (Balmoral Recreation
Centres) પુનરુદ્ધ િ કિવો: ચચાંગકુઝી વેલનેસ સેંટિને (Chinguacousy Wellness Centre) અદ્યિન કિવુાં; રિવિસ્ટોન
ગોલ્ફ ક્લબને (Riverstone Golf Club) 34,000 ચોિસ ફૂટના કમ્્યતનટી સેંટિ તિીકે રૂપાાંતરિત કિવયાં
o સ મુદ ન્યક સુિક્ષ ક યચિમની પહેલોને અનુલક્ષીને જાહેિ સુિક્ષ પરિયોજન (Public Safety Project) નો પ્ર િાંભ કિવો

2. આપણ અથચિત્ર
ાં ની વૃન્દ્ધ બ બિે
o બ્રૅમ્પટનનો આર્થચક ન્વક સ મ સ્ટિ પ્લ નમ ાં ટ ાંકેલ આર્થણ ક ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાતહત કિવા નવો માકેડટાંગ એન્ડ ફોરિન ડા્િેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
(FDI) પ્રોગ્ર મ અને કમ્યુન્નટી ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ પ્રોગ્ર મનુાં સજચ ન કિવુાં
o ઇનોવેશન અને કનેક્ટેડ લર્નિંગ મ ટેન ાં સેન્ટિની સ્થ પન િિફ ક મ કિવુાં
o રિવિવૉક પરિ્ોજના માટે પ્ાણ વિ્ી્ આકાિ્ી અને અબણ ન રડઝાઇન માસ્ટિ પ્લાનનો અમલ કિવો
3. એક સુશ ન્સિ શહેિ હોવ થી
o અગ ઉન વેિ ન્બલોમ ાં જે હૉન્સ્પટલ લેન્વ વસૂલવ મ ાં આવિી િે હવે લગભગ પૂણચ થઈ ચુકી છે અને ભેગી કિવ મ ાં આવેલ િકમ
પીલ મેમોરિયલ સેંટિન િબકક 2 મ ટે ઉપલબ્ધ કિ શે.
o સમ િક મ થયેલ હ લિમ ાં મ ગો, કમ્યુન્નટી સેંટિો અને અન્ય અસ્કય મિોને જાળવી િ ખવ મ ાં આવે િે મ ટ્ે બે ટકા ઇન્રાસ્રક્ચિ
લેતવ ચાલય િાખવામાાં આવશે.
o ટ્ર ન્ન્ઝટની વૃન્દ્ધ મ ટેની ભ ન્વ જરૂરિય િો મ ટેન ભાંડોળ મ ટે સમર્પચિ, ન્સ્થિ સ્ત્રોિ પૂિો પ ડવ મ ટે એક ટકો વેિો દ ખલ કિવ મ ાં
આવ્યો.
o અાંદ જપત્રમ ાં સાંબાંન્ધિ લેન્વઓને વણી લેવ મ ાં આવી છે જે થી સીટીન ન્હસ્સ ન્ા વેિા તબલમાાં શૂન્્ ટકાનો સિેિાશ વધાિો આપી
શકા્.
લલાંક:
ટમણ  ઓફ કાઉતન્સલ પ્રા્ોરિરટઝ (Term of Council Priorities) અને બ્રૅમ્પટન 2040 ન્વઝન
સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનુાં બજે ટ વેબપેજ (City of Brampton’s Budget webpage)

ક્વોટ:

"આ ક ઉન્ન્સલ િેઓનુાં પ્રથમ અાંદજપત્ર સીટીન ન્હસ્સ મ ાં વેિ ન કોઇ વધ િ ન્વન અને ઉચ્ચ ગુણવત્ત ન પ્રોગ્ર મ્સ અને સેવાઓ પ્રદાન
કિવામાાં કોઇ તડજોડ ક્ાણ  તવના િજૂ કિવામાાં ગૌિવની લાગ્ી અનયવવે છે . અમે ટ્ર ન્ન્ઝટમ ાં મોટ િોક ણો કિી િહ્ય છીએ અને આર્થચક
ન્વક સની િકો ઊભી કિી િહ્ય છીએ. જે મજે મ બ્રૅમ્પટન 2040 ન્વઝનને નજિ સ મે િ ખીને વધુ પ્રગન્િ કિશે િેમ િેમ ભન્વષ્યન વર્ષોમ ાં
અતવિત િોકા્ોની જરૂિ પડશે જે થી આપ્ી ઝડપથી વધી િહેલ વસ્તીની વધતી જતી જરૂરિ્ાતોને પૂ્ણ  કિી શકા્.
-

મેયિ પેરટ્રક બ્ર ઉન (Mayor Patrick Brown), અાંદ જપત્ર સન્મન્િન પ્રમુખ (Chair of Budget Committee)

"2019-2021 અાંદ જપત્રને આક િ આપવ મ ાં સમ જમ થ
ાં ી આવેલ પ્રન્િભ વો અન્િ મહત્ત્વન ઠય ચ અને અમે અપણ ન ગરિકો અને વેપ િી
પેઢીઓન ૠણી છીએ કે િેઓએ બ્રૅમ્પટનન ન્વક સમ ાં સરિય િસ લીધો. ન્સ્થન્િસ્થ પક ઇન્ર સ્ટ્રક્ચિ, ઉચ્ચ મ ધ્યન્મક ન્શક્ષણ, ટ્ર ન્ન્ઝટન

કનેક્શનોની પ્ર થમત્કતા ધિાવતા ક્ષેત્રોમાાં ટમણ  ઓફ કાઉતન્સલ પ્રા્ોરિરટઝના તવકાસાથે અમે સિકાિમાાં ઉચ્ચ સ્તિે પ્ કા્ણ  કિવયાં ચાલય િાખીશયાં,
જે િમ મ મુદ્દ ઓ બ્રૅમ્પટનમ ાં વ્ય પ િને આકર્ર્ષચિ કિવ મ ટે અગત્યન છે .
-

રિજનલ ક ઉન્ન્સલિ પૉલ ન્વસેન્ટ, અાંદ જપત્ર સન્મન્િન ઉપપ્રમુખ (Regional Councillor Paul Vicente, Vice-Chair

of Budget Committee)
"હુ ાં સ્ટ ફનો આભ િી છુ ાં કે િેઓએ ન્વક સન પડક િો નવિિ મ ગો અપન વીને ઝીલ્ય અને આવ ઐન્િહ ન્સક અાંદ જપત્રને િજૂ કિવ મ ટે
સાંસ્થ કીય અને ન ણ કીય ક યચક્ષમિ ઓ શોધી ક ઢી. એક સ િી ન ણ કીય ન્સ્થન્િ અને સિસ આ્ોજનથી કેટલીક િાહત કિદાતાઓ સયધી
પહોંચાડી શક્્ા. કૅનેડ ન અને િે ઉપિ ાંિ, એક મુખ્ય શહેિન સજચ નન ાં ભ ગરૂપે પોિ ની ભૂન્મક ને બ્રૅમ્પટન વેગ આપી િહ્યુાં છે ત્ય િે ન્વક સન
દબ ણો ઓછ નહીં થ ય અને અમે યોનય િોક ણો કિવ ચ લુ િ ખીશુાં જે થી આપણો ન્વક સ અને સુધ િ થ્ા કિે.
-

જો તપટટાિી, ક યચવ હક મુખ્ય વહીવટી અન્ધક િી (Joe Pittari, Acting Chief Administrative Officer)
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સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન તવશે તવર્ે વધય માતહતી માટે અહીં મયલાકાત લો www.brampton.ca અમને ફોલો કિો Twitterપિ, Facebookપિ,
અને Instagramપિ.
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