
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 
برامپٹن کے رہائشیوں کے بہترین مفاد میں متعین کردہ کونسل کی مدت کی ترجیحات پر پورا اترنے کے لیے 

 کا مجوزہ بجٹ 2020برامپٹن کا 
 

بجٹ میں  2020طور پر دستیاب ہے۔ مجوزہ  آن الئنسٹی آف برامپٹن کا مجوزہ بجٹ اب  – (2020فروری  4برامپٹن، آن )
بنانا، ایک صحت مندانہ کونسل کی مدت کی ترجیحات کو فوقیت دی گئی ہے جس کے تحت شہر کو بہتر طور پر چالنا، سر سبز 

اور محفوظ شہر بنانا، مواقع پیدا کرنا اور تمام کمیونٹیز کو ایک گلدستے میں جڑ دینے جیسی ترجیحات شامل ہیں۔ بجٹ پر تبادلہ 
بجے دی  7فروری کی شام  26بجے شروع ہوگا جبکہ  بجٹ کی حتمی منظوری  1فروری کو دن  18خیال کا عمل مورخہ 

 جائے گی۔
  

کی ایک مکمل فہرست سٹی کی  بجٹ کی مکمل تجاویزاور  بجٹ کی شہ سرخیوں،  کلیدی تاریخوںیٹی کی میٹنگز کی بجٹ کم
   بجٹ کے حوالے سے سٹی عوامی رائے اور فیڈبیک کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 2020ویب سائیٹ پر دستیاب ہے۔ مجوزہ 

  
اضافہ کی بنیادی تجویز  %1.2کے بجٹ میں خالص  2020کے مقابلے میں  2019سٹی کی جانب سے بجٹ کمیٹی کو بجٹ 

 %0.5کے بجٹ کی آمدن بڑھانے کے لیے برامپٹن میں پراپرٹی ٹیکس میں  2020ی ہے، تو دی گئی ہے۔ اگر منظوری ہو جات
 کا اضافہ ہو جائے گا۔ 27اضافہ یا فی گھرانہ اوسًطا $

   
کا اضافہ ہو گا۔ یہ ایک  91ہو گا  یا فی گھرانے کے لیے اوسًطا $ %1.8ٹیکس دہندگان کے پراپرٹی ٹیکس بل میں ُکل اضافہ 

 اضافہ، ریجن آف پیل اور ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کا اضافہ۔  ٪0.5اضافہ ہو گا، بشمول سٹی آف برامپٹن کا  مشترکہ مجموعی
   

 بجٹ پر تبادلہ خیال کے دوران، کمیٹی اضافی کارکردگیوں یا سرمایہ کاری کے منظرناموں کا جائزہ بھی لے سکتی ہے۔
   

 بجٹ تجاویز کی شہ سرخیاں 2020

  120 $ ملین: بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے  136نئی بسوں کی خریداری کے لیے تین سال کے دوران
 عدد نئی بسوں کی خریداری 32بسیں جبکہ  پرانی بسوں کی جگہ  88

 $ ملین تاکہ لوگوں کو نقل و حرکت کے لیے   41شہر کی سڑکوں اور نقل و حمل کے فعال راستوں کی تجدید کے لیے
 فوظ راستے میسر ہوں، جو گرین سٹی ہونے کے ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہےمح

 $ کی رقم 9.8سپورٹس فیلڈز، ٹریلز اور مقامی پارکس میں کھیل کے میدانوں کو بہتر بنانے کے لیے تین سال کے دوران 

  تین سال کے دوران شہر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی سیف زونز میں فوٹو راڈار کی تنصیب کے لیے
 کی رقم $650,000

  توانائی کے زیادہ مٔوثر استعمال کے لیے سٹریٹ الئیٹس میںLED $ ملین کی رقم 9الئیٹس کی تنصیب کے لیے 

 $ ملین کی رقم 8کوئین اسٹریٹ ریپڈ ٹرانزٹ پریلیمینری ڈیزائن کے لیے تین سال کے دوران 

 ریو مین سٹریٹ عالقائی رابطوں میں بہتری النے کے لیے ہورونٹیLRT $ ملین کی رقم 2.9کے لیے تین سال کے دوران 

 $ ملین کی رقم 2سینچری گارڈنز اور سأوتھ فلیچر ری کریئیشن سنٹرز میں دو نئے یُوتھ سنٹرز بنانے کے لیے 

 $ ملین کی رقم 5ڈأون ٹأون برامپٹن میں ریئرسن انوویشن زون کے قیام کے لیے پانچ سال کے دوران 

 ی پر بہتر طور پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے کے آالت اور برامپٹن فائر ٹرکس کی تجدید کے لیے تین سال آتش زدگ
 کی رقم 9.8کے دوران $

  
   اپنی رائے دیں

سٹی اپنے رہائشیوں، کاروباری اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو مجوزہ بجٹ پر نظرثانی کرنے اور درج ذیل میں سے کسی 
 سے اپنی آراء فراہم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔بھی طریقے 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Timeline.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2020%20Budget/2020%20Operating%20and%20Capital%20Budgets/2020%20Budget%20Highlights.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2020%20Budget/2020%20Operating%20and%20Capital%20Budgets/2020%20Proposed%20Operating%20and%20Capital%20Budget.pdf


 

 

 

  ایک ای میل بھیجیں: کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہوں، توbudget@brampton.ca  پر ای میل
 کریں۔

   :۔پر کال کریں 311اپنی رائے دینے کے لیے فون اٹھائیں 

  بجے تک ٹیلیفون ٹأون ہال میں شرکت کریں، جس  8سے  7فروری کو شام  18ٹیلیفون ٹأون ہال میں شرکت کریں: مورخہ
میں ایک بے ترتیب طریقے سے منتخب شدہ کچھ فون نمبرز کو کال کی جائے گی۔ کال لسٹ میں اپنا نمبر شامل کرنے کے 

 ۔سٹی کی ویب سائیٹ پر سائن اپ کریںفروری تک   17لیے، 

   ذاتی طور پر نمائندگی کرنا: بجٹ کمیٹی یا بجٹ کی منظوری کی کونسل کی میٹنگ میں شرکت اور اپنی رائے دینے کے
 City’s Clerk’sویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ ) 2جمع کروائیں۔ نمائندگی کے فارم سٹی ہال،  نمائندگی کی ایک درخواستلیے 

Office at City Hall, 2 Wellington Street Westں جا کر بھی مکمل کیے جا سکتے ( میں واقع کلرک کے دفتر می
 ہیں۔

  میٹنگ میں شرکت کرنا: سٹی ہال میں بجٹ کمیٹی کے اجالسوں میں شرکت کریں اور بجٹ کمیٹی کے اجالس کے اختتام پر
 منعقد کی جانے والی عوامی سواالت و جوابات کی نشت کے دوران اس دن کے ایجنڈے سے متعلق سواالت پوچھیں۔

 
 اقتباسات

 
کے مجوزہ بجٹ کو کونسل کی مدت کی  ترجیحات کے ذریعے رہنمائی فراہم کی گئی ہے اور اس میں  2020ے "برامپٹن ک

اعلٰی معیار کے پروگراموں اور خدمات کی فراہمی، ترقی کے مواقع کو بروئے کار النے اور قومی و عالمی سطح کے 
افعالی کارکردگیوں اور محصوالت میں اضافے نے بجٹ  رجحانات کے مطابق تیار اور ذمہ دار رہنے پر توجہ دی گئی ہے۔

کمیٹی میں جانے والے اس مسودے کے منظر نامے میں پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کو معقول حد تک رکھا گیا ہے۔ سٹی بجٹ 
 کی منظوری سے پہلے بجٹ پر کھلی اور شفاف بحث منعقد کروانے کے لیے پرعزم ہے اور اپنے شہر کو بہتر بنانے کے اس

 اہم عمل میں برامپٹن کے رہائشیوں کی آراء اور تبصروں کا خیرمقدم کیا جاتا ہے۔
 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر -
 

بجٹ کی تجاویز میں سٹی آف برامپٹن کی بڑھتی آبادی کی ضروریات کو متوازن کرنے اور اپنے رہائشیوں اور کاروباروں کی "
ت کی فراہمی کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے، جن کا حصول انتہائی مٔوثر طریقے سے جانب سے توقع کی جانے والی عمدہ خدما

اور مناسب خرچ میں متوقع ہے۔ انفراسٹرکچر اور عوامی نقل و حرکت کے شعبوں میں مسلسل سرمایہ کاری سے ہمارے اثاثوں 
انزٹ نیٹ ورک کی جاری توسیع کو کی مرمت اور متبادل کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے اور مستقبل میں ہمارے ٹر

 حل کرنے میں مدد ملے گی۔"
 

 ڈیوڈ سّٹن، خزانچی -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔پر مربوط ہوں انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا 

mailto:budget@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/HaveYourSay/Documents/Delegation%20Request_20170903.pdf
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


 

 

 
 
 
 

 
 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

