Making Plans for the Future of PAE Punjabi

PAE ਦੇ ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਬਨਾਉਣਾ
PAE ਦੇ ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਬਨਾਉਣਾ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (City Plan) 2030 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ 2020-2021 ਦਾ ਖਰੜਾ (draft) ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਿਾਂਗੇ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਿੋ।

ਸ਼ਵਿਰੀ ਯੋਜਨਾ 2030 - ਸਾਡੇ ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ
ਸਾਡੀਆਂ ਹ ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਹਵੱ ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2020 ਹਵੱ ਚ ਇੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਗਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਰਰੀ ਿੈ ਹਕ ਭਹਵੱ ਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਅਸੀਂ
ਉਿਦੇ ਮੁਤਾਹਬਕ ਡਲ ਜਾਈਏ। ਨਵਾਂ ਹਸਟੀ ਪਲਾਨ 2030 ਇੱ ਕ ਉਤਸਾਿਜਨਕ ਸੋਚ (vision) ਹਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜੱ ਥੇ ਹਕ:
•

ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਹਵਵਸਥਾ ਮ ਬਤ ਿੋਵੇਗੀ, ਹਜਸ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵੱ ਚ ਰੋ ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਹਵੱ ਚ ਹਨਵੇਸ਼ ਿੋਵੇਗਾ

•

ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ, ਜੁਹੜਆ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਮਹਿਸਸ ਕਰੇਗਾ

•

ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹਵਰਾਸਤ ਹਵਲੱਖਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

•

ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਦਲਚਸਪ, ਹਸਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਿੋਣਗੀਆਂ

•

ਸਾਡੇ ਆਗਆਂ (leadership) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਹਵੱ ਚ ਆਤਮ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਿੋਵੇਗੀ

ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ 2020-2021
ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ 2020-2021 ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਿੁਤ ਿੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ
ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਨੂੰ ਹਲਹਖਤ ਰਪ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਧਨ ਹਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਹਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿੋ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪੁਸਤਕ-ਘਰ (libraries); ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ; ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ; ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲਤਾਂ
(sporting facilities); ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱ ਟਪਾਥ; ਅਤੇ ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਹਰਸਾਈਕਹਲੂੰਗ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰੜੇ (draft budget) ਹਵੱ ਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੈ 20 ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਿ ਾਰ ਦਾ ਇੱ ਕ COVID-19 ਫੂੰ ਡ - ਜੋ ਹਕ ਸਾਡੇ ਹਨਵਾਸੀਆਂ, ਰੇਟ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵੱ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਕਰੇਗਾ।
2020-2021 ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਦਜੀਆਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:

•
•

ਚਾਰਲ ਸਟਅਰਟ ਕੌਂ ਹਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱ ਲ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਰਕਵਰੀ ਫਹਸਲਟੀ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੜੇ ਦੇ ਜਮੀਨ ‘ਚ ਦੱ ਬੇ ਜਾਣ
ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁ ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖੁੱ ਲਣਗੇ

ਤੁਫਾਨਾਂ ਹਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ (stormwater management) ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱ ਹਖਆ ਜਾ ਸਕੇ

•

ਟਰੈਹਫਕ ਪਰਬੂੰਧ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰ ਦਰ ਪਿੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਪਾਰਹਕੂੰ ਗ ਹਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿੋ ਸਕੇ

•

ਸੱ ਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਹਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ (upgrade)

•

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੇੜ ਲੱਗਾ ਕੇ ਿਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇੜ-ਪੌਹਧਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਿਾਂ ਦਾ ਵੱ ਧਣਾ ਫੁੱ ਲਣਾ (increased canopy
coverage), ਹਜਸ ਨਾਲ ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ ‘ਜਲਵਾਯ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (climate change initiatives)’ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹਮਲ

•

ਸਕੇ
ਪਰੋਸਪੈਕਟ ਰੋਡ, ਹਕਲਬਰਨ ਉੱਪਰ ਸਟਰੀਟਸਕੇਹਪੂੰ ਗ (ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਬਸਰਤ ਬਣਾਉਣ) ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨਾ

•

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਲਤਾਂ, ਸਪੋਰਹਟੂੰ ਗ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਰੀਜੈਂਸੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ LJ Lewis Reserve ਅਤੇ
Eastern Parade Reserve ਹਵਖੇ ਸਹਥਤ ਸਿਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ

ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਬਜਟ ਹਵੱ ਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੈ ਰੇਟਸ ਹਵੱ ਚ 1.5% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਹਕ ਇੱ ਕ ਔਸਤ ਰੇਟਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $16 ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ। City of PAE ਐਡੀਲੇ ਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਰੇਹਟੂੰ ਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਟਰੋਪੋਲੀਟਨ
ਕੌਂ ਹਸਲਾਂ ਹਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਬਣੀ ਰਿੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਗਿੱ ਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਿੱ ਖੋ!
ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਿਾਂਗੇ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਿੜੀ ਚੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਮਿਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਕਸ ਚੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਇਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਰੀ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ PAE ਹਵੱ ਚ ਤੁਿਾਡੇ ਤਜੁਰਹਬਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਹਵੱ ਖ ਪਰਤੀ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ
ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਸਿੀ ਚੀ ਾਂ ਉੱਪਰ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ
ਚੀ ਾਂ ਿਨ ਜੋ ਹਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਾਂ ਿੋਰ ਹ ਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ ਹਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਹ ੂੰ ਦਗੀ ਹਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹਲਆ ਸਕੀਏ।
ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਸਾਮਹਣੇ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਲਈ
•

www.cityofpae.sa.gov.au/have-your-say ਉੱਪਰ ਜਾਓ

•

ਇਿ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ - ਇਸ ਡਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਿੀਂ ਿੈ

•

Consultation@cityofpae.sa.gov.au ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ (title) ਹਵੱ ਚ ‘Have your Say’
ਹਲਖੋ ਜਵਾਬ (feedback) 15 ਜਨ 2020 ਤਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਤੁਿਾਡੀ ਦੁਰੁਸਤਗੀ ਸਾਡੀ ਪਿਲ ਿੈ
ਸਾਡੇ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਿੀ ਹਪਛਲੇ ਹਤੂੰ ਨ ਮਿੀਹਨਆਂ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਗਆ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ COVID-19 ਆਇਆ ਿੈ, ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਹਸਿਤਮੂੰ ਦ ਰਿੇ।
ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱ ਹਕਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੂੰ ਭਾਲ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਔਨਲਾਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱ ਦਦ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।
ਕੌਂ ਸਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਹਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ।
ਰੇਟਸ ਵ ਿੱ ਚ ਰਾਿਤ
ਜੇ ਹਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19 ਦੀ ਵਜਿ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਹਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਕਲਪ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ।

https://www.cityofpae.sa.gov.au/council/role-and-function/rates ਉੱਪਰ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰੋ
Civic Centre 163 St Vincent St, Port Adelaide
ਟ: 8405 6600
ਵ: www.cityofpae.sa.gov.au
ਈ: service@cityofpae.sa.gov.au

