
 

 

 

            برائے فوری اجراء

دوسری مرتبہ ٹیکس میں بغیر کسی مسلسل ریکارڈ حصے اور  کے لیے برامپٹن سٹی کونسل نے ذخائر
 بجٹ کی منظوری دے دی 2020اضافے کے 

 اضافہ اور مستقبل کی تیاریکمیونٹی کو اولین ترجیح: خدمات میں 

بجٹ کونسل  2020آج کونسل کی ایک خصوصی میٹنگ کے دوران، سٹی آف برامپٹن کا  – (2020فروری  26برامپٹن، آن )
 کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔

 اضافہ کیا گیا ہے۔ %0کونسل کے اس دور کے لیے یہ دوسرا مسلسل سال ہے، جب سٹی کے بجٹ میں پراپرٹی ٹیکس میں 

کہ سٹی کے پروگرام اور خدمات کی فراہمی کے درجات کو برقرار رکھا جائے یا بڑھایا جائے؛ سٹی کے  ئے گایہ بجٹ یقینی بنا
انفراسٹرکچر کو قابل استحکام درجات پر رکھنے کے لیے لیویز برقرار رہیں؛ اور یہ کہ معاشی بڑھوتری اور نوکریوں کی تخلیق کے مواقع 

  پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاریاں جاری رہیں۔

  شماریات کے مطابق

  اضافے پر روکے گا۔ %0بجٹ ٹیکس بل میں سے سٹی کے حصے میں پراپرٹی ٹیکس کو  2020منظور شدہ   

 2020  فی  64$)اوسط  %1.3 = %0+ اسکول بورڈز کا  %1.3+ عالقے کا  %0.0کے ٹیکس بل میں کیا ہو گا؟ سٹی کا
 گھرانہ(

  ملین کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے رقم تخمینہ شدہ بڑھوتری، آمدنی میں  47$سٹی کے عمل درآمد کے کل اخراجات میں
 اضافے اور طوفانی پانے کے چارج سے آئے گی۔

 2020  ملین عمل درآمد کا بجٹ ہے )عملے کی تنخواہیں، دیکھ بھال،  755$ملین کی مالیت کا ہے، جس میں سے  977$بجٹ
 بجٹ ہے )خریداری، بڑی مرمت اور اثاثوں کی تبدیلی: سڑکیں، عمارتیں وغیرہ(۔ ملین سرمایہ کا 222$یوٹیلٹیز، ذخائر( اور 

  ملین شامل ہے، جو سٹی کی معاشی حالت کو بہتر  110$سٹی کے بجٹ میں سٹی کے ذخائر میں اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ
 بناتا ہے۔

 2020  امل ہے، تاکہ بسوں، سڑکوں اور سہولت لیوی ش %2لیوی اور انفراسٹرکچر کے لیے  %1بجٹ میں ٹرانزٹ کے لیے
 جیسے اثاثوں کو اچھی حالت کار میں رکھا جا سکے اور یقینی بنایا جا سکے کہ سٹی کی ترقی جاری رہے۔ ،گاہوں

 سرمایہ بجٹ کی شہ سرخیاں –اپنے شہر کی تعمیر 

 $ ملین، بشمول آٹھ الیکٹرک بسیں 52بسوں کی خریداری کے لیے 

 ملین 41حمل میں بہتریوں کے لیے $ سڑکوں اور دفعال نقل و 

 $ ملین 9.8کھیلوں کی جگہوں، چلنے کے راستوں اور کھیل کے میدانوں کو بہتر کرنے کے لیے تین سالوں کے دوران 

 $ ملین 2سنچری گارڈنز اور سأوتھ فلیچرز ریکریئیشن سنٹرز میں دو نئے یوتھ سنٹرز کے لیے 

  650,000ریڈار کے لیے تین سالوں کے دوران $کمیونٹی کی حفاظت کے عالقوں میں فوٹو 

 کمیونٹی کی جانب سے تشکیل یافتہ

بجٹ کے حوالے سے اپنی رائے فراہم کرنے کے کئی مواقع فراہم کیے، بشمول بذریعہ ای میل، بذریعہ فون اور  2020سٹی نے لوگوں کو 
 افراد نے شرکت کی۔ 7,500ایک ٹیلیفون ٹأون ہال کے ذریعے، جس میں 

 نے کئی شہریوں، تنظیموں اور فریقین کی آراء بھی حاصل کیں، جنہوں نے بجٹ کمیٹی کے سامنے اپنی تجاویز پیش کیں۔ سٹی

 مالحظہ کریں۔ ww.brampton.ca/budgetwبجٹ کے متعلق مزید تفصیالت کے لیے، سٹی کی ویب سائیٹ 

http://www.brampton.ca/budget


 

 

 

 اقتباسات

بڑا شہر بن گیا ہے، جس نے مسلسل  ایسا کا ایک ایسا بجٹ منظور کیا ہے، جس کے نتیجے میں برامپٹن کینیڈا کا واحد 2020"کونسل نے 
سرمایہ کاریاں شامل ہیں، تاکہ دو سال ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا۔ اس بجٹ میں لیویز کے ذریعے انفراسٹرکچر اور ٹرانزٹ میں کلیدی 

بڑھتے ہوئے شہر کی ضروریات کو پورا کرنا جاری رکھا جا سکے۔ منظور شدہ بجٹ میں ذخائر میں سٹی کی تاریخ کا اب تک سب سے 
 بڑا اضافہ شامل ہے۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، بجٹ کمیٹی       -

رہائشیوں نے بجٹ کے عمل میں  7,500بجٹ کی تشکیل کا عمل ایک پراشتراک طریقہ کار سے انجام پایا، جس کے تحت  2020"ہمارے 
وفود کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمارا کونسل کو ایک ایسے نتیجے پر فخر  ے سامنےحصہ لیا اور کئی شہریوں نے بجٹ کمیٹی ک

 ٹیکس دہندگان کے لیے ابھی اور مستقبل میں ان کے پیسے کی قدر کو زیادہ سے زیادہ کر رہا ہے۔"ہے، جو یقینی بناتا ہے کہ سٹی اپنے 

 ؛ وائس شیئر، بجٹ کمیٹی5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز        -

پر مرکوز ہے۔ بجٹ کونسل کے اس عہد کی ترجیحات کے مطابق حکمت عملی کے تحت سرمایہ کاریاں فراہم کرنے  2020"منظور شدہ 
میں اس بات کو یقینی بنانے میں عملے کی لگن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ یہ ذمہ دار بجٹ ہمارے رہائشیوں کے لیے اعلی معیاری خدمات 

 کی فراہمی کو بہتر بنائے، جس سے ہمارے آپ کے ٹیکس دہندگان کا احترام ظاہر ہو، جبکہ مستقبل کے لیے تیاری بھی ہو۔"

 ڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈیو       -
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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 ہوں۔پر مربوط  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر
 

 
 
 
 

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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