
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਰਾਖਵੀਂ ਪ ੰ ਜੀ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡ ਯਗੋਦਾਨ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ  

ਦ ਜੇ ਿਾਲ ਰਬ੍ਨਾਂ ਟੈਕਿ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਬ੍ਜਟ ਮਨਜ ਰ ਕੀਤਾ 

ਿਵੇਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦ ੇਹਏੋ, ਭਰਵਿੱ ਖ ਲਈ ਰਤਆਰੀ ਕਰਦ ੇਹਏੋ: ਭਾਈਚਾਰ ੇਨ ੰ  ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਰਜੀਹ ਦਣੇਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਫਰਵਰੀ, 2020) – ਅਿੱਜ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਖਾਿ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵਿੱ ਚ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਵਿੱਲੋਂ  ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 2020 ਦਾ ਬ੍ਜਟ 

ਿਰਬ੍ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ ਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 

ਇਹ ਇਿ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Term of Council) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦ ਜਾ ਿਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਿਨੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਰਵਿੱ ਚ ਫੰਡ ਲਈ 0% ਪਰਾਪਰਟੀ 
ਟੈਕਿ ਵਾਧਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਬ੍ਜਟ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਿਟੀ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਪਿੱਧਰ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਿਾਂ 
ਨੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਿਰ ਪਿੱਧਰਾਂ ਤ ੇਰਿੱ ਰਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਰਕ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਰਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਰਕਆ ਂਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਅੰਕਰਿਆਂ ਦ ੇਮਤੁਾਰਬ੍ਕ 

 ਮਨਜ ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2020 ਬ੍ਜਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਿ ਰਬ੍ਲ ਦ ੇਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹਿੱ ਿੇ ਤੇ 0% ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਹੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ। 
 2020 ਦ ੇਟੈਕਿ ਰਬ੍ਲ ਰਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਿਟੀ ਦਾ 0.0% + ਰੀਜਨ ਦਾ 1.3% + ਿਕ ਲ ਬ੍ੋਰਡਿ 0% = 1.3%  (ਔਿਤਨ ਹਰ ਪਰਰਵਾਰ 

ਲਈ $64) 

 ਰਿਟੀ ਦ ੇਕੁਿੱ ਲ ਿੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਰਚਆਂ ਰਵਿੱ ਚ $47 ਰਮਲੀਅਨ ਤਿੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਿ ਵਾਿਤੇ ਫੰਡ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਧੇ, ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ 

ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤ ਫਾਨ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਫੀਿ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। 
 2020 ਬ੍ਜਟ $977M ਦਾ ਬ੍ਜਟ ਹੈ। ਇਿ ਰਵਿੱ ਚ $755M ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਬ੍ਜਟ (ਿਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ, ਜਰ ਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਖਵੀਂ 

ਪ ੰ ਜੀ) ਅਤੇ $222M ਪ ੰ ਜੀ ਬ੍ਜਟ (ਖਰੀਦ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਿੰਪਤੀਆਂ: ਿਿਕਾਂ, ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਆਰਦ ਦੀ ਰਰਪਲੇਿਮੈਂਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 ਰਿਟੀ ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪ ੰ ਜੀਆਂ ਲਈ $110M ਦਾ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਿਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟੀ 

ਦੀ ਆਰਰਿਕ ਿਰਿਤੀ ਨ ੰ  ਮਜਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
 2020 ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਿੱਿਾਂ, ਿਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਹ ਲਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਧੀਆ ਚਾਲ  ਿਰਿਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਰਿਟੀ ਦਾ 

ਰਨਰਮਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਰਹ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਰਜਟ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ 1% ਟੈਕਿ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ 2% 

ਟੈਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ – ਪ ੰ ਜੀ ਬ੍ਜਟ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆ ਂ

 ਅਿੱਠ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ਿੱਿਾਂ ਿਮੇਤ ਬ੍ਿੱਿਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ $52M  

 ਿਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ $41M ਦਾ ਵਾਧਾ 
 ਿਪੋਰਟਿ ਫੀਲਡਿ, ਟਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦ ੇਮੈਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਤੰਨ ਿਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ $9.8M  



 

 

 ਿੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਿ (Century Gardens) ਅਤੇ ਿਾਊਿ ਫਲੈਚਰਿ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਿ (South Fletcher’s Recreation Centres) 

ਰਵਖੇ ਦ ੋਨਵੇਂ ਯ ਿ ਿੈਂਟਰਿ (Youth Centres) ਲਈ $2M  

 ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਜੋਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਫੋਟੋ ਰਡਾਰ ਲਈ ਰਤੰਨ ਿਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ $650,000  

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 

ਰਿਟੀ ਨੇ 2020 ਬ੍ਜਟ ਬ੍ਾਰੇ, ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦ ੇਕਈ ਮੌਕ ੇਰਦਿੱ ਤੇ ਿਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7,500 

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਿ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਰਲਆ। 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਿੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਿੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ (Budget Committee) ਰਵਿੱ ਚ 

ਪਰਤੀਰਨਿੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਿੀ। 

ਬ੍ਜਟ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ www.brampton.ca/budget ਤ ੇਜਾਓ। 

ਹਵਾਲੇ  

“ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ 2020 ਬ੍ਜਟ ਮਨਜ ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਜਿਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਦ ੋਿਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਟੈਕਿ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦਾ ਇਿੱਕਮਾਤਰ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣ ਰਗਆ ਹੈ। ਬ੍ਜਟ ਰਵਿੱ ਚ ਵਧਦੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਵਿੱ ਚ 

ਟੈਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਿੱ ਖ ਰਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨਜ ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਜਟ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਇਰਤਹਾਿ ਰਵਿੱ ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਪ ੰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” 

-       ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਚੇਅਰ, ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ 

“ਿਾਡੀ 2020 ਬ੍ਜਟ ਪਰਰਕਰਰਆ ਇਿੱਕ ਿਰਹਯੋਗ ਭਰਰਆ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿੀ। ਬ੍ਜਟ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱ ਚ 7,500 ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿੱ ਿਾ ਰਲਆ ਅਤੇ ਕਈ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਪਰਤੀਰਨਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਿਾਡੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨ ੰ  ਇਿ ਨਤੀਜੇ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਰਕ ਰਿਟੀ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੇ ਟੈਕਿ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦ ੇਮੁਿੱ ਲ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।” 

-      ਪਾਿੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਬ੍ਜਟ ਕਮੇਟੀ 

“ਮਨਜ ਰ ਕੀਤਾ 2020 ਬ੍ਜਟ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਦ ੇਮੁਤਾਰਬ੍ਕ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ 
ਿ ਝ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਰਕ ਇਹ ਰਜੰਮੇਵਾਰ ਬ੍ਜਟ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲਹ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਅਿੱਜ ਟੈਕਿ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਿਨਮਾਨ ਦਰਿਾ ਕੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਰਕਿਮ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

-       ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 
 
  

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

