
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

  

ਪਰਿਲਾ ਖਾਸ ਰਿਸਮ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਬ੍ਜਟ ਜੀਰੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਿਸ ਵਾਧਾ ਰਦੰਦਾ ਿ:ੈ ਇਿ ਵਾਧਾ  
20 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਮਾਰਚ, 2019) – ਅਿੱਜ ਿਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਸਰਬ੍-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ2019 ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਇਸ ਬ੍ਜਟ ਰਵਿੱ ਚ 

ਟੈਿਸ ਰਵਿੱ ਚ ਔਸਤ ਜੀਰੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਿੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ2019-2021 ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਦੀਆਂ ਝਲਿੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਭੀੜ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਿੱਸ ਫਲੀਟ ਰਵਿੱ ਚ 16 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਰਿਰਸ 

ਰਗਬ੍ਸਨ (Chris Gibson) ਅਤੇ ਰਚੰਗਿ ਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ (Chinguacousy Wellness Centre) ਸਮੇਤ ਿਈ ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨ ੰ  
ਪੁਨਰਜੀਰਵਤ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਆਰਰਿਿ ਸੈਿਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਇੰਪਰ ਵਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community 

Improvement Program)। 
 

ਮਨਜ ਰ ਿੀਤੇ ਬ੍ਜਟ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2019 ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਿਸ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਿੱ ਲ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 1.1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਟੀ (ਜੀਰੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ), 

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (1.1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਅਤੇ ਸਿ ਲ ਬ੍ੋਰਡ (ਜੀਰੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਤਿੱਿ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਟੈਿਸ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 
 

ਟੈਿਸ ਰਵਿੱ ਚ ਔਸਤ ਜੀਰੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾ ਿੇ ਸੰਭਵ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਲਰਿ ਉਿਨਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਿਾਰਿਾਂ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸੀ, ਜੋ 2018 ਰਵਿੱ ਚ ਖਾਸ 

ਸਨ। ਰਸਟੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿ ਸਮਰਿੱਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦ ੇਿਾਰਨ ਟੈਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ 

ਸਮਰਿੱਿ ਿੋਈ ਸੀ। ਇਿਨਾਂ ਿਾਰਿਾਂ ਨੇ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਗੈਸ ਟੈਿਸ ਫੰਰਡੰਗ (Gas Tax Funding) ਨ ੰ  ਦੁਿੱ ਗਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਸੰਘ ਸਰਿਾਰ ਦੀ 
ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਰਮਲ ਿੇ, 2019-2021 ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਿਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ।   
 

2019-2021 ਬ੍ਜਟ ਦੀਆਂ ਝਲਿੀਆ ਂ

 

1. ਜੀਵਨ ਿਆੁਰਲਟੀ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਿਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣਾ 
 

o   ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 46 ਪਰੰਪਰਰਿ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਅਤੇ 25 ਜ ਮ (Züm) ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ 
o   ਬ੍ਜਰੁਗਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਨਵਾਂ $15 ਮਾਰਸਿ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਸ 

o   ਨੌਰਿਵੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਰਨਾ; ਵਿੱ ਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਲਈ ਅਿੱਗ ਦ ੇਰਵਰਗਆਨਿ 

ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਿਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਿਰਨਾ 
     o    ਰਿਰਸ ਰਗਬ੍ਸਨ (Chris Gibson), ਿੋਡੇਨ (Howden) ਅਤੇ ਬ੍ਾਲਮੋਰਲ (Balmoral) ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਨਰਜੀਰਵਤ ਿਰਨਾ;      
           ਰਚੰਗਿ ਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ (Chinguacousy Wellness Centre) ਨ ੰ  ਅਿੱਪਗਰੇਡ ਿਰਨਾ; ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਗੋਲਫ ਿਲਿੱ ਬ੍ (Riverstone Golf  

           Club) ਨ ੰ  34,000 ਸਿਵੇਅਰ ਫੁਿੱ ਟ ਦੇ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣਾ 
o   ਭਾਈਚਾਰਿ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਿਲਿਦਮੀਆਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਇਿੱਿ ਪਬ੍ਰਲਿ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਪਰੋਜੈਿਟ (Public Safety Project) ਦੀ 

ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਿਰਨਾ 
 

2. ਸਾਡੇ ਅਰਿਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਿਰਨਾ 
 

o    ਨਵਾਂ ਮਾਰਿੀਰਟੰਗ ਅਤੇ ਫੋਰੇਨ ਡਾਇਰੈਿਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) (Foreign Direct Investment) (FDI) ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ   



 

 

     ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਰਰਿਿ ਰਵਿਾਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Brampton’s Economic Development Master Plan) ਰਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ੇਗਏ   

     ਅਰਿਚਾਰਾ ਸੈਿਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਇੰਪਰ ਵਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community Improvement Program) ਰਤਆਰ 

      ਿਰਨਾ 
o    ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਨੈਿਰਟਡ ਲਰਰਨੰਗ (Centre for Innovation and Connected Learning) ਸਿਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ 
      ਿੰਮ ਿਰਨਾ। 
o    ਰਰਵਰਵਾਿ (Riverwalk)  ਪਰੋਜੈਿਟ ਲਈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਡਂ ਅਰਬ੍ਨ ਰਡਜਾਈਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Environmental 

Assessment and Urban Design Master Plan) ਲਾਗ  ਿਰਨਾ। 
 
 

3. ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਨਾ 
 

o   ਰਪਛਲੇ ਟੈਿਸ ਰਬ੍ਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਜੋ ਿਸਪਤਾਲ ਿਰ (Hospital Levy) ਸੀ, ਉਿ ਿੁਣ ਪ ਰੀ ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਿੱਠੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਮਾਂ 
ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ (Peel Memorial Centre) ਦ ੇਫੇਜ 2 ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ  

o   ਸੜਿਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿ ਿੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਸਰਿਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਦ ੋਪਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਫਰਾਸਟਰਿਚਰ ਿਰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ। 
o   ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦ ੇਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਸਮਰਰਪਤ, ਸਰਿਰ ਸਰੋਤ ਮੁਿਿੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿਰ 

(Transit Levy) ਪੇਸ਼ ਿਰਨਾ  
     o    ਟੈਿਸ ਰਬ੍ਲ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਦੇ ਰਿਿੱ ਸੇ ਰਵਿੱ ਚ ਜੀਰੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਜਟ ਰਵਿੱ ਚ ਸਬੰ੍ਰਧਤ ਿਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ 

 

ਰਲੰਿ 

ਟਰਮ ਆਫ ਿਾਉਂਰਸਲ ਰਪਰਓਰਟੀਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Term of Council Priorities and Brampton 2040 Vision) 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਦਾ ਵੈਬ੍ਪੇਜ (City of Brampton’s Budget webpage) 

 

ਿਵਾਲੇ 

 

“ਇਸ ਿਾਉਂਰਸਲ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਅਰਜਿਾ ਪਰਿਲਾ ਬ੍ਜਟ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਿੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਚ-ਰਿਸਮ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਿੀਤੇ 
ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਸਟੀ ਦ ੇਰਿਿੱ ਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਵਾਧਾ ਨਿੀਂ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿੱਡੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਿਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਆਰਰਿਿ ਵਾਧੇ ਲਈ 

ਮੌਿ ੇਪੈਦਾ ਿਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਿ ਿੋਰ ਅਿੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੀਆਂ 
ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ।”   
 -        ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਚੇਅਰ ਆਫ ਬ੍ਜਟ ਿਮੇਟੀ 
 

“2019-2021 ਬ੍ਜਟ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਿਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸੁਝਾਅ ਜਰ ਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਿਾਂ ਰਿ 

ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿਰਰਆ ਰਦਲਚਸਪੀ ਰਦਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿਨੈਿਸ਼ਨਾਂ, ਪੋਸਟ-ਸੈਿੰਡਰੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ 
ਲਚਿਦਾਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਿਚਰ ਰਜਿੇ ਤਰਜੀਿੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਮ ਆਫ ਿਾਉਂਰਸਲ ਰਪਰਓਰਟੀਜ ਨ ੰ  ਉੱਨਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰਿਾਰ ਦ ੇਉੱਚੇ ਪਿੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਿੰਮ 

ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਿਰਰਸ਼ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿਨ।” 
 -        ਰੀਜਨਲ ਿਾਉਂਸਲਰ ਪਾਿੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਆਫ ਬ੍ਜਟ ਿਮੇਟੀ 
 

“ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਿ ਇਰਤਿਾਸਿ ਬ੍ਜਟ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਤਰੀਰਿਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤ ੇਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿ ਅਤੇ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਮਰਿੱਿਤਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਤ ੇਰਧਆਨ ਰਦਿੱ ਤਾ। ਚੰਗੀ ਆਰਰਿਿ ਸਰਿਤੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਨੇ ਟੈਿਸ 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/2040vision
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਿੋੜਹੀ ਰਾਿਤ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਇਿੱਿ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਰਿਰੀ ਪਲੇਅਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇ

ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਰਰਿਾ ਿੈ, ਵਾਧੇ ਸਬੰ੍ਧੀ ਦਬ੍ਾਅ ਜਾਰੀ ਰਰਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਿੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਿਰਾਂਗੇ।” 
 -        ਜੋ ਰਪਟਾਰੀ (Joe Pittari), ਐਿਰਟੰਗ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ 
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ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰ।ੋ 
 
  

 
 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਿ  

ਮੋਰਨਿਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਿ ਿਰਮਉਰਨਿੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

