
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

બ્રમૅ્પટન સીટી કાઉન્સસલ ેબહાલી આપી 2020 બજેટન ેજેમાાં સામલે છે અનામત ભાંડોળ અન ેસતત બીજી 

વખતના ટકે્સ ફ્રીઝમાાં આજ રિન સધુીનો સૌથી મોટો ફાળો 

સમિુાય પ્રથમ: સવેાઓમાાં વધાિો, ભન્વષ્યની તયૈાિીઓ 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિયો (26 ફેબ્રુઆિી 2020) – આજે ન્વન્િષ્ટ કાઉન્સસલ સભામાાં સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનનુાં 2020 બજેટન ેસવવસાંમન્તથી 

બહાલી આપવામાાં આવી. 

આ ટમવ ઓફ કાઉન્સસલ માટ ેઆ સતત બીજુાં વર્વ છે જ્યાિે ન્સટીના અાંિાજપત્રમાાં ન્મલકત વેિામાાં 0% વધાિો ઝીંકાયો. 

બજેટ સુન્નન્ચિત કિ ેછે ક ેન્સટીના પ્રોગ્રામ અન ેસેવાના સ્તિો જાળવી િાખવામાાં આવ ેકે વધાિો કિવામાાં આવે; કિાિોપણોથી (લેન્વ) ન્સટીનુાં 

ઇસફ્રાસ્રક્િિ જાળવી િકાય તેવા સ્તિો િાલુ િહ્યા; અન ેતે કે હજુાં પણ ન્નવેિોથી આર્થવક ન્વકાસ અન ેિોજગાિના અવસિો ઊભા થયા કિ ેછે.  

આાંકડા િુાં કહ ેછે  

 માંજૂિ થયેલ 2020 બજેટ વેિા ન્બલના ન્સટીના ન્હસ્સામાાં 0% પિ ન્મલકત વેિો ન્સ્થિ િહેિે.   

 2020 વેિા ન્બલમાાં િુાં હિ?ે ન્સટીના 0.0% + પ્રાાંતના 1.3% + િાળા માંડલોના 0% = 1.3%  (ઘિ િીઠ $64 નો સિેિાિ) 

 ન્સટીના કુલ પ્રિાલન ખિવમાાં $47 ન્મન્લયન જેટલો વધાિો થયો છે. આનુાં નીન્ધયન અસેસમેસટ ન્વકાસ, મહેસૂલ ન્વકાસ અન ે

સ્ટોમવવૉટિ િાજવ  માિફત થિ.ે 

 2020 બજેટ $977  ન્મન્લયનનુાં અાંિાજપત્ર છે, જેમાાં સમાયેલ છે $755 ન્મન્લયન પ્રિાલન બજેટ ખાતે (કમવિાિીઓના પગાિ, 

જાળવણી, યુરટન્લટીઝ, અનામત) અન ે$222 ન્મન્લયન કૅન્પટલ બજેટ ખાતે (ખિીિી, મોટા સમાિકામો અન ેઅસ્કયામતોની 

રિપ્લેસમેસટ: માગો, મકાનો વગેિ)ે. 

 ન્સટીના બજેટમાાં ન્સટીની અનામત િકમમાાં અત્યાિ સુધીનો સૌથી ઉંિો $110 ન્મન્લયનનો વાર્ર્વક ફાળો જેનાથી ન્સટીની નાણાાંકીય 

ન્સ્થન્ત મજબૂત બનિ.ે 

 2020 બજેટમાાં સામેલ છે રાન્સઝટ માટ ે1% કિાિોપણ (લેન્વ) અન ેઇસફ્રાસ્રકિિ માટ ે2% કિાિોપણ જેથી બસો, માગો અન ે

સવલતો જેવી અસ્કયામતોન ેસાિી િીતે કાયવિત ન્સ્થન્તમાાં જાળવી િકાય અન ેસુન્નન્ચિત કિી િકાય કે ન્સટીનો ન્વકાસ િાલુ િહે. 

આપના િહિેનુાં ન્નમાવણ – કનૅ્પટલ બજેટના મખુ્ય મદુ્દાઓ 

 આઠ ઇલેન્ક્રક બસો સન્હત બસની ખિીિી માટ ે$52 ન્મન્લયન 

 માગો અન ેસરિય પરિવહન ન્વકાસ માટ ે$41 ન્મન્લયન 



 

 

 ત્રણ વર્વના ગાળામાાં િમતગમતના મેિાનો, રેઇલ્સ અન ેિમતના મેિાનો માટ ે$9.8 ન્મન્લયન 

 સેંિુિી ગાડવસસ (Century Gardens) ખાતે નવા યુથ સેંટિો અન ેસાઉથ ફ્લેિસવ રિરિએિન સેંટિો (South Fletcher’s 

Recreation Centres) માટ ે$2 ન્મન્લયન 

 કમ્યુન્નટી સેફ્ટી ઝોનમાાં ફોટો િડાિ માટ ેત્રણ વર્વના ગાળામાાં $650,000 

સમિુાય દ્વાિા આકાિ અપાયો 

ન્સટીએ 2020 ના બજેટમાાં ઇમેઇલ, ફોન અન ેટેન્લફોન ટાઉન હૉલ દ્વાિા 2020 ના બજેટમાાં જનતાન ેપોતાના અન્ભપ્રાયો આપવાની 

શે્રણીદ્ધ તકો પૂિી પાડી જેમાાં 7500 જેટલા સહભાગીઓ જોડાયા હતાાં. 

બજેટ સન્મન્ત સમક્ષ્ની િજૂઆતો જે ન્વન્વધ ન્નવાસીઓ, સાંગઠનો અન ેન્હસ્સેિાિોએ કિી તેને પણ ન્સટીએ ધ્યાન પિ લીધી. 

બજેટ ન્વિે વધુ ન્વગતો માટે ન્સટીની વેબસાઇટ www.brampton.ca/budgetની મુલાકાત લેિો. 

અવતિણો 

“કાઉન્સિલે 2020 ના બજેટન ેમજૂંરી આપી છે જેન  ંપરરણામ છે ક ેિતત બે વર્ષ િ ધી ટેક્િ ફ્રીઝ પહોંચાડત ં હોય ત ેબ્રમ્પટન કેનેડાન  ંએકમાત્ર 

મોટ  ંશહેર છે. ન્વકન્િત શહેરની જરૂરરયાતોન ેપહોંચી વળવા ચાલ  રાખવા બજેટમા ંઈસફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રાન્સઝટ માટે વિૂલવામા ંઆવતા 

કરારોપણો (લેન્વ) દ્વારા મ ખ્ય રોકાણો િામેલ છે. મજૂંર થયેલા બજેટમા ંશહેરના ઇન્તહાિમા ંઅનામત ભંડોળ માટેનો િૌથી મોટો ફાળો 

િામેલ છે.” 

-      પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન; પ્રમુખ,અાંિાજપત્ર સન્મન્ત 

"અમાિી 2020 બજેટની પ્રરિયા એક સહયોગ સાથેનો અન્ભગમ ધિાવતી હતી જેમાાં 7,500 ન્નવાસીઓએ અાંિાજપત્રની પ્રરિયામાાં ભાગ 

લીધો અન ેઅનકે ન્નવાસીઓએ પ્રન્તન્નન્ધ માંડળો માિફત ેબજેટ કન્મટીન ેપોતાના મતો િિાવવ્યા. આપણી કાઉન્સસલન એવા પરિણામનુાં ગૌિવ 

છે જેનાથી સુન્નન્ચિત થાય છે કે ન્સટી આપણા કિિાતાઓ માટ ેઅત્યાિ ેઅન ેભન્વષ્ય માટ ેમૂલ્યવધવન કિી િક્યુાં." 

-       પૉલ ન્વસેસટ, પ્રાિેન્િક પરિર્િ સભ્ય (િીજનલ કાઉન્સસલિ)વૉડવ 1અન ે5, ઉપ પ્રમુખ, બજેટ સન્મન્ત 

"માંજૂિ થયેલ 2020 બજેટ વ્યૂહાત્મક િોકાણો પિ ધ્યાન કને્સિત કિ ેછે જે ટમવ ઓફ કાઉન્સસલની અન્ગ્રમતાઓ સાથ ેસાંિેન્ખત હોય. હુાં 

કમવિાિીગણનો આભાિ માનુાં છુાં કે તેઓએ ખાંતથી કાયવ કિી એક એવુાં જવાબિાિીઓન ેધ્યાનમાાં લેતુાં અાંિાજપત્ર િિાય તે સુન્નન્ચિત કયુું જેમાાં 

કિિાતાઓ પ્રન્ત આિિ િિાવવીન ેઅન ેઆવતીકાલની તૈયાિીઓ કિતા િહીને આપણા ન્નવાસીઓ માટ ેઉચ્િ ગુણવત્તાની સેવાઓનો સમાવેિ 

થયો છે. 

- ડેન્વડ બારિક, િીફ એડન્મન્નસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

http://www.brampton.ca/budget
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી ન્વકાસ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિવ છે લોકો. 

અમન ેઊજાવ મળ ેછે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્વણનુાં કેસિ છીએ અન ેઅમ ેતકન્નકી અન ેપયાવવિણીય નન્વનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા ન્નિોગી િહિેના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્િત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 

 

ન્મરડયા સાંપકવ (MEDIA CONTACT): 

મોન્નકા િુગ્ગલ  

કોઓર્ડવનેટિ, ન્મરડયા એસડ કમ્યુન્નટી એંગેજમેસટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાિ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

