
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

  

બ્રમૅ્પટનટાાા નાવાસીઓ માટ ેટમમ ઓફ કાઉનસસલ અનિમતાઓ આગળ ધનાવવા માટ ેબ્રમૅ્પટનટાા ું સનૂિત 2020 

બજેટ (અુંદાજનત્ર). 

 

બ્રૅમ્પટનટા, ઓસટારિયો (04 ફેબ્ર આિી 2020) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનટાા ું સૂનિત અુંદાજનત્ર 2020 હવેઓાલાઇાઉનલબ્ધ છે. 

સૂનિત 2020 બજેટ ટમમ ઓફ કાઉનસસલાી અનિમતાઓા ું સમર્મા કિે છે જેમાું બ્રૅમ્પટનટા એક સ શાનસત શહેિ ર્ાય, િીા નસટી 

ર્ાય, નાિોગી અાે સ િનિત શહેિ ર્ાય, અવસિોા ું શહેિ ર્ાય જેવા મ દ્દાઓ અાે મોનિએકાો સમાવેશ ર્ાય છે. અુંદાજનત્રાી 

િિામઓાો પ્રાિુંભ ફેબ્ર આિી 18મીાા િોજ બનોિે 1 વાગ્યે શરૂ ર્શે અાે બજેટાી અુંનતમ બહાલી ફેબ્ર આિીાી 26મીાા રદા ેસાુંજે 

7 વાગ્યે ગોઠવવામાું આવેલ છે. 

  

બજેટ સનમનતાી બેઠકો, બજેટ હાઇલાઇટ્સ અા ેસુંનૂર્મ બજેટ દિખાસ્ત માટાેી મ ખ્ય તાિીખોાી સુંનૂર્મ સૂનિ નસટી વેબસાઇટ નિ 

ઉનલબ્ધ છે. નસટી 2020 ાા સૂનિત બજેટ અુંગેાી જાહેિ સમીિા અાે પ્રનતસાદ આવકાિે છે.   

  

નસટીાી બજેટ સનમનતાે કિવામાું આવેલ પ્રાર્નમક દિખાસ્ત 2019ાી સિખામર્ીએ 2020 માટે 1.2% ાા ક લ બજેટ વધાિા 

માટેાી છે. મુંજૂિ ર્ાય તો આાાર્ી બ્રૅમ્પટનટામાું નમલકત વેિામાું 0.5%ાો વધાિો ર્ઈ શકે અર્વા સિેિાશ દિેક ઘિ દીઠ $27ાો 

વધાિો ર્શે જેર્ી નસટીાા 2020ાા બજેટા ું ાીનધયા ર્ઈ શકે.  

  

નોતાાા નમલકત વેિાાા નબલમાું કિદાતાઓ વેિામાું ક લ 1.8%ાો વધાિો જોઇ શકશ ેઅર્વા તો સિેિાશ દિેક ઘિ દીઠ $91ાો 

વધાિો હશ.ે આ સુંય ક્ત સિવાળો છે જેમાું નસટી ઓફ બૅ્રમ્પટનટાાા 0.5%, રિજા ઓફ નીલ તેમજ નીલ રિનસ્િક્ટ સ્કૂલ બોિમાો 

સમાવેશ ર્ાય છે.  

  

બજેટાી િિામઓ દિનમયાા સનમનત કાયમક શળતાાા વધાિાાા સ ધાિા કે િોકાર્ો અુંગેાી નરિનસ્ર્નતઓાી સમીિા કિી શકે.  

  

2020 બજેટ દિખાસ્તાાું મ ખ્ય મ દ્દાઓ  

 120 બસાી ખિીદી માટે ૩ વર્માા ગાળામાું $136 નમનલયા: 88 નવકાસારે્ અાે જૂાી ર્તી ફ્લીટ માટે 32 બસ અવેજીમાું 

મ કવા 

 િીા નસટી બાવાાી આનર્ી વિાબદ્ધતાાા પ્રનતબબુંબ તિીકે લોકોા ું વધ  સ િનિત િીતે નરિવહા કિવા માટે નસટીાા માગો 

અાે સરિય નરિવહા માગોાે અદ્યતા કિવા માટે $41 નમનલયા 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2020%20Budget/2020%20Operating%20and%20Capital%20Budgets/2020%20Proposed%20Operating%20and%20Capital%20Budget.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Timeline.aspx


 

 

 ત્રર્ વર્માા ગાળામાું િમતગમતાા મેદાાો, ટ્રેઇલ્સ અાે સ્ર્ાનાક નસટી નાક્સમ ખાતેાા મેદાાોમાું સ ધાિા માટે $9.8 નમનલયા 

 શહેિા ેવધ  સ િનિત બાાવવા કમ્પટય નાટી સેફ િોામાું ફોટો િિાિ માટે ત્રર્ વર્માા ગાળામાું $650,000 

 વધ  કાયમિમ ઊજામ ઉનભોગ માટે જૂાી સ્િીટ લાઇટમાું LED બેસાિવા માટે ત્રર્ વર્માા ગાળામાું $9 નમનલયા 

 ત્રર્ વર્માા ગાળામાું નક્વા સ્િીટ િૅનનિ િાનસિટ પ્રાર્નમક રિિાઇા (Queen Street Rapid Transit Preliminary 

Design) (એટલેકે િાનસિટાા બાુંધકામ માટેાા ાક્શા, અુંનતમ રિિાઇાાી યોજાા અાે નવનશષ્ટતાઓ સનહતાા તમામ 

દસ્તાવેજો જે નરિયોજાાાા બાુંધકામ કોસિેક્ટ માટે આવશ્યક હોય) માટે $8 નમનલયા. 

 વધ  સાિા પ્રાદેનશક જોિાર્ માટે માગમ ખ લ્લો કિવા ત્રર્ વર્માા ગાળામાું હ િોસટારિયો મેઇા સ્િીટ (Hurontario Main-

Street) LRT માટે $2.9 નમનલયા 

 સેંિ િી ગાિમસસ (Century Gardens) ખાતે ાવા ય ર્ સેંટિો અાે સાઉર્ ફ્લેિસમ રિરિએશા સેંટિો (South Fletcher’s 

Recreation Centres) માટે $2 નમનલયા 

 િાઉાટાઉા બ્રૅમ્પટનટામાું િાયેિસા ઇાોવેશા િોા (Ryerson Innovation Zone) માટે નાુંિ વર્માા ગાળામાું $5 

નમનલયા 

 આગ સામે વધ  િિની અાે નવશ્વસ્ાીય પ્રનતસાદ માટે અનગ્ાશમા સાધાો અાે બૅ્રમ્પટનટાાા અનગ્ાશમા માટેાા બુંબા (Fire 

trucks)ાે અદ્યતા કિવા ત્રર્ વર્માા ગાળામાું $9.8 નમનલયા 

  

નોતાાો મત દશામવો   

સૂનિત બજેટાી સમીિા કિવા અાે આનાા પ્રનતભાવ આનવા નાવાસીઓ, વેપારી પેઢીઓ અાે નહસ્સાધાિકોાે ાીિેાી કોઇ નર્ 

િીતે આનવા નસટી આહ્વાા કિે છે: 

 

 ઇમેલ મોકલો: પ્રશ્ા નછૂો અર્વા અહીં રટપ્નર્ી કિો budget@brampton.ca.  

 ફોા ઉઠાવો: આનાા સૂિાો આનવા માટે 311 નિ કૉલ કિો.  

 ટેનલફોા ટાઉા હૉલમાું જોિાવ: 18 ફેબ્ર આિીાા િોજ સાુંજે 7 ર્ી 8 વાગ્યા સ ધી ટેનલફોા ટાઉા હૉલમાું ભાગ લો, જયાું 

સુંભાવાાાે આધાિે ર્યેલ નસુંદગીાા ફોા ાુંબિો નિ કૉલ કિવામાું આવશે. કૉલાી સૂનિમાું નોતાાો ટેનલફોા ાુંબિ ઉમેિવા માટ ે

ફેબ્ર આિીાી 17મી સ ધીમાું નસટી વેબસાઇટ નિ સાઇા-અન કિો.  

 વ્યનક્ત નાય ક્ત કિો: બજેટ સનમનત અર્વા બજેટ બહાલી કાઉનસસલ સભામાું હાજિી આનવા અા ેબોલવા માટ ેનાય નક્ત નવાુંતી િજૂ 

કિો. નાય નક્તાા ફોમમ સીટી હૉલ, 2 વેબલુંગ્ટા સ્િીટ વેસ્ટ (2 Wellington Street West) ખાતે નસટી ક્લકમાા કાયામલયમાું 

રૂબરૂમાું નર્ ભિી શકાશે. 

 બેઠકમાું હાજિી આનો: નસટી હૉલ ખાતે બજેટ સનમનતાી બેઠકોમાું હાજિી આનો અાે બજેટ સનમનતાી બેઠકાા અુંતે 

જાતાાા પ્રશ્ાો માટેાા સમયગાળામાું તે રદવસાી કાયમસૂનિ અુંગેાા પ્રશ્ાો નૂછો. 

mailto:budget@brampton.ca
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અવતિર્ો 

 

"બ્રૅમ્પટનટાા ું સૂનિત 2020 બજેટ ટમમ ઓફ કાઉનસસલ અનિમતાઓ દ્વાિા માગમદર્શમત છે અાે તે ઉચ્િ-ગ ર્વત્તાવાળા કાયમિમો અાે 

સેવાઓ પ્રદાા કિવા, નવકાસાા અવસિો હસ્તગત કિવા અાે િાષ્ટ્રીય અાે વૈનશ્વક વલર્ો પ્રત્યે િનળતા કેળવવા અાે પ્રનતભાવ 

આનવા નિ ધ્યાા કેનસિત કિે છે. પ્રિાલા કાયમિમતા અાે આવક વૃનદ્ધાે કાિરે્ બજેટ સનમનતમાું જતા આ મ સદ્દામાું નમલકત 

વેિાાો વધાિો વ્યાજબી કિવામાું મદદ મળી છે. નસટી ખ લ્લી અાે નાિદશમક િીતે બજેટાી િિામઓ હાર્ ધિવા પ્રનતબદ્ધ છે અાે 

શહેિ નવકાસાી આવી અગત્યાી પ્રરિયામાું બ્રૅમ્પટનટાવાસીઓાા મતો આવકાિે છે." 

 

- િેનવિ બૅરિક, મ ખ્ય વહીવટકતામ (David Barrick, Chief Administrative Officer) 

 

"બજેટ દિખાસ્ત, વધતી જતી વસ્તીાી જરૂરિયાતોાે સુંત નલત કિવા, અાે આનર્ા િહેવાસીઓ અાે વ્યવસાનયકો દ્વાિા ઉત્તમ 

સેવાઓ માટે િાખવામાું આવતી અનેિાઓ, સૌર્ી કાયમિમ અાે રકફાયતી િીતે નહોંિાિવાાી નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનટાાી પ્રનતબદ્ધતાાે 

પ્રનતબબુંનબત કિે છે. ઇસરાસ્િક્િિ અાે નરિવહામાું ર્તા નાિુંતિ નાવેશર્ી આનર્ી સુંનનત્તાા સમાિકામ અાે રિપ્લેસમેસટાી વધતી 

આવશ્યકતાઓ અાે ભનવષ્યમાું આનર્ા િાનસિટ ાેટવકમાા િાલ  િહેલ નવસ્તિર્ાે સુંબોનધત કિવામાું મદદ મળશે." 

 

- િેનવિ સટા, ખજાાિી (David Sutton, Treasurer) 
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કાૅિેાાા સૌર્ી િિની નવકાસ કિતા શહિેો નકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનટામાું 650,000 લોકો વસ ેછે અા ેતમેાું 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેાો હાદમ છે લોકો. 

અમા ેઊજામ મળ ેછે અમાિા નવનવધ સમાજોમાુંર્ી, અમ ેિોકાર્ માટે આકર્મર્ા ું કેસિ છીએ અા ેઅમ ેતકનાકી અા ેનયામવિર્ીય ાનવાતા તિફ દોિી જતી યાત્રાા ું ાેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નાિોગી શહેિાા નવકાસ માટે છે જે સ િનિત, ટકાઉ અા ેસફળ હોય. અમાિી સારે્ Twitter, Facebook, અા ેInstagramનિ જોિાવ. 

અહીં વધ  જાર્કાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 

નમરિયા સુંનકમ : 

મોનાકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્િમાેટિ, નમરિયા એસિ કમ્પટય નાટી એંગેજમેસટ  

વ્યૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનટા 

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