
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਰਿਤ 2020 ਬ੍ਜਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਟਰਮ  

ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਿਧਾਏਗਾ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਫਰਿਰੀ, 2020) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਰਿਤ 2020 ਬ੍ਜਟ (Proposed 2020 Budget) ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ 

(online) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਪਰਸਤਾਰਿਤ 2020 ਬ੍ਜਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ (Well-Run City), ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ (Green 

City), ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ (Healthy and Safe City), ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ (City of Opportunities) ਅਤੇ ਮੋਜੈਕ (Mosaic) 

ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਅੱਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council priorities) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਜਟ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਚਰਚਾਿਾਂ 18 ਫਰਿਰੀ ਨ ੰ  ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਿਜੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਰਤਮ ਬ੍ਜਟ ਮਨਜ ਰੀ 26 ਫਰਿਰੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਹੋਿੇਗੀ।  
  

ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ (Budget Committee) ਦੀਆਂ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਲਈ ਮੱੁਿ ਤਾਰੀਿਾਂ (key dates) ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ, ਬ੍ਜਟ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ (Budget 

highlights), ਅਤੇ ਪ ਰਾ ਬ੍ਜਟ ਪਰਸਤਾਿ (the full Budget proposal) ਰਸਟੀ ਦੀ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਰਸਟੀ, ਪਰਸਤਾਰਿਤ 2020 ਬ੍ਜਟ 

ਬ੍ਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਅਤੇ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਤ ੇਰਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।  
  

ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ ਨ ੰ  ਰਸਟੀ ਦਾ ਮੱੁਿ ਪਰਸਤਾਿ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 2019 ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ 2020 ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਰਿੱਚ 1.2% ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਿਾਧਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਸਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ 
ਰਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿੱਚ 0.5% ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਜੋ ਰਕ ਰਸਟੀ ਦ ੇ2020 ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਰਿੱਚ ਫੰਡ ਲਈ, ਪਰਤੀ 
ਪਰਰਿਾਰ ਔਸਤ $27 ਹੋਿੇਗਾ।  
  

ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਆਪਣ ੇਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਬ੍ਲ ਰਿੱਚ, ਕੁੱ ਲ 1.8% ਦਾ ਟੈਕਸ ਿਾਧਾ ਦੇਿਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਤੀ ਪਰਰਿਾਰ ਔਸਤ $91 ਹੋਿੇਗਾ। 
ਇਹ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 0.5% ਸਮੇਤ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਅਤੇ ਪੀਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਸਕ ਲ ਬ੍ੋਰਡ (Peel District School 

Board) ਦਾ ਰਮਸ਼ਰਰਤ ਕੁੱ ਲ ਿਾਧਾ ਹੈ।  
  

ਬ੍ਜਟ ਚਰਚਾਿਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਿਾਧ  ਸਮਰਥਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਰਨਿੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
  

2020 ਬ੍ਜਟ ਪਰਸਤਾਿ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਿ ਝਲਕੀਆ ਂ 

 120 ਨਿੀਆਂ ਬੱ੍ਸਾਂ: ਿਾਧੇ ਲਈ 88 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੀਟ ਲਈ 32 ਰਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੱ੍ਸਾਂ ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ $136M  

 ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿੱਧ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਿਾਸਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 

ਰਸਰਤਆਂ ਲਈ $41M, ਜੋ ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 

 ਰਸਟੀ ਦ ੇਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਟਰੇਲਸ ਅਤੇ ਿੇਡ ਦ ੇਮੈਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ $9.8M  

 ਿੱਧ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਿਆ ਜੋਨਾਂ ਰਿੱਚ ਫੋਟੋ ਰਡਾਰ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ $650,000  

 ਿੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਊਰਜਾ ਿਪਤ ਲਈ ਸਟਰੀਟਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. (LED) ਰੈਟਰੋਰਫਟ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ $9M  

 ਕਿੀਨ ਸਟਰੀਟ ਰੈਰਪਡ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਰੀਲੀਮਾਇਨਰੀ ਰਡਜਾਈਨ (Queen Street Rapid Transit Preliminary Design) ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ 

$8M  

 ਰਬ੍ਹਤਰ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਰਿਟੀ ਿਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਮੇਨ-ਸਟਰੀਟ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (Hurontario Main-Street LRT) 

ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ $2.9M  
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 ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ (Century Gardens) ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ (South Fletcher’s Recreation Centres) ਰਿਿੇ 

ਦ ੋਨਿੇਂ ਯ ਥ ਸੈਂਟਰਸ (Youth Centres) ਲਈ $2M 

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਰਿੱਚ ਰਾਇਰਸਨ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਜੋਨ (Ryerson Innovation Zone) ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ 

$5M  

 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਲਈ ਿੱਧ ਤੇਜ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਲਈ ਅੱਗ ਬ੍ੁਝਾਉਣ ਦ ੇਉਪਕਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ 

(Brampton Fire) ਦ ੇਟਰੱਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ $9.8M  

  

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਦਓ  

ਰਸਟੀ ਰਨਿਾਸੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਪਰਸਤਾਰਿਤ ਬ੍ਜਟ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਰਕਸੇ 

ਿੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਦੇਣ: 

 

 ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ: budget@brampton.ca ਤ ੇਸਿਾਲ ਪੱੁਛੋ ਜਾਂ ਰਟੱਪਣੀ ਰਦਓ।  
 ਫੋਨ ਕਰੋ: ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। 
 ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ: 18 ਫਰਿਰੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 8 ਿਜੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਊਨ ਹਾਲ (Telephone Town Hall) ਰਿੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲਓ, 

ਰਜੱਥੇ ਫੋਨ ਨੰਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ੇਤਰਤੀਬ੍ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਲ ਸ ਚੀ ਰਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, 17 ਫਰਿਰੀ 
ਤੱਕ ਰਸਟੀ ਦੀ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ (sign up on the City website)। 

 ਿੁਦ ਆ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੋ: ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬ੍ਜਟ ਮਨਜ ਰੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਮੀਰਟੰਗ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਮੰਡਲ 

ਬ੍ੇਨਤੀ (delegation request) ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ। ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਮੰਡਲ ਫਾਰਮ, ਰਸਟੀ ਦ ੇਕਲਰਕ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਰਿੱਚ City Hall, 2 Wellington Street 

West ਰਿਿੇ ਿੁਦ ਆਕੇ ਿੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 ਮੀਰਟੰਗ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ: ਰਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਰਿੱਚ ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿ।ੋ ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਰਟੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 

ਰਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਾਲ ਰਮਆਦ ਦ ੇਰਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਉਸ ਰਦਨ ਦ ੇਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਧਤ ਸਿਾਲ ਪੱੁਛੋ। 
 

ਹਿਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਰਿਤ 2020 ਬ੍ਜਟ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਿੱਲੋਂ  ਰਨਯੰਤਰਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਿਧੀਆ ਰਕਸਮ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ, ਿਾਧੇ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਲਈ ਫੁਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਬ੍ਣਨ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ। 
ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਮਰਥਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਰਿੱਚ ਿਾਧੇ ਨੇ, ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਿੱਚ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 

ਿਾਰਧਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਰਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸਟੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬ੍ਜਟ ਚਰਚਾਿਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਿੱਲੋਂ  ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਇਸ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਿੱਚ ਰਸਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਿਾਸੀਆਂ ਦ ੇਸੁਝਾਿਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।” 
 

- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਿ ਅਫ਼ਸਰ 

 

“ਬ੍ਜਟ ਪਰਸਤਾਿ, ਿਧਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਤੁਰਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪਰਭਾਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿੀ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਟ 

ਰਨਿੇਸ਼, ਸੰਪਤੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਰਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਿਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰਿੱਿ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਰਜਟ ਨੈੈੱਟਿਰਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਸਤਾਰ 

ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਿੇਗਾ।” 
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- ਡੇਰਿਡ ਸੁਟਨ (David Sutton), ਟਰੈਜਰਰ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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