
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ ਦਾ ਸਆੁਗਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ 

ਡੀ.ਸੀ. ਬ੍ਾਇ -ਲਾ ਰ ਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆ ਂਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਰਸਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਹਣੋ ਲਈ ਪਰਤੋਸਾਰਹਤ ਕਰਨਗੀਆ ਂ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਜ ਨ, 2019) – ਅਿੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton Council) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ  ਿੱਡੇ ਆਰਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਸੈਂਰਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2019 ਦ ੇਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ (ਡੀ.ਸੀ.) (Development Charges) (DCs) ਬ੍ਾਇ-ਲਾ 
ਮਨਜ ਰ ਕੀਤੇ।   
 

ਨ ਾਂ ਮੇਜਰ ਆਰਿਸ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ (Major Office Development Charge Exemption), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਦ ੇਡੀ.ਸੀ. 
“ਮੇਜਰ ਆਰਿਸ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ” ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ੇਗਾ, ਰਜਸਨ ੰ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 50,000  ਰਗ ਿੁਿੱ ਟ ਦੀ ਅਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦ ੋਮੰਜਲ ਲੰਬ੍ੀ ਰਬ੍ਨਾਂ ਸਹਾਰੇ  ਾਲੀ 
ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪਰਰਭਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀ  ਿੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਹੈੈੱਡ ਆਰਿਸ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਪਰੋਤਸਾਰਹਤ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਡੀ.ਸੀ. ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਰ ਿੱ ਚ ਦ ਜੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ, ਚੇਂਜ ਆਿ ਯ ਜ ਐਗਜੈਂਪਸ਼ਨ (Change of Use Exemption), ਡੀ.ਸੀ. ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ  ਰਤੋਂ-ਰ ਿੱ ਚ-ਤਬ੍ਦੀਲੀ 
ਰ ਪਾਂਤਰਨਾਂ (ਉਦਯੋਰਗਕ ਤੋਂ ਰ  ਸਾਇਕ) ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਹਲਾਂ ਉਦਯੋਰਗਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ  ਰਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 
ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

ਡੀ.ਸੀ. ਰ ਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ ਬ੍ੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਟਡੀ (Development Charges Background Study) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਰਜਿੱ ਥੇ 
ਕਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ ਰਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਰਜਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਲਈ 

ਸਮਰਥਨ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।   
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਅਤੇ ਰ ਕਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੈ ਰਕ ਸ਼ਰਹਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇਸਥਾਪਤ ਅਤੇ 
ਰ ਕਰਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸਰਥਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਰ ਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮਜਬ੍ ਤ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਇੰਪਰ  ਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ.) (Community Improvement Plan) (CIP) ਲਾਗ  ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਰਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਇਿੱ ਰਛਤ ਸਥਾਨ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਮੀਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਨ ੰ  ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰ ਕਾਸਕਾਂ ਲਈ ਇੰਸੈਂਰਟ ਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ 
ਰ ਿੱ ਤ ਸਬੰ੍ਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ ਲਸ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜਣਗੇ। ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਇਹ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਪ ਰੀ ਰਸਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਆਰਰਥਕ ਰ ਕਾਸ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ 
ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਜਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਣਗੀਆਂ। 
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਡੀ.ਸੀ. ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇੰਪਰ  ਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨ ੈਸਟਮੈਂਟ ਸਟਰੈਟਜੀ (Foreign Direct 

Investment Strategy) ਦ ੇਅਨੁਕ ਲ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼  ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਰ 



 

 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਤ ੇਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ  ਿੱਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ  ਇਿੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ 
ਰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਂ।”  

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 

“ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀ ਇਸ ਟਰਮ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰ ਿੱ ਖੀ ਸਿਲਤਾ ਦਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। 
ਅਰਜਹੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ  ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ 
 ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”  

- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਾਿੱਲ ਰ ਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ  

 

 

“ਡੀ.ਸੀ. ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਕਾਸ ਨ ੰ  ਪਰੋਤਸਾਰਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਰਹਯੋਗ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਿਸਟ ਰੇਟ (ਪਰਹਲੀ ਦਰ) 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਰਾਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਲਾਭ ਦੇ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ੇਗਾ ਰਕ ਰਸਟੀ 
ਅਸਲ ਰ ਿੱ ਚ “ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”  

- ਇਗਨੈਟ ਕੈਨੇਿ (Ignat Kaneff), ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਂ ਸੀਈਓ, ਕੈਨੇਿ ਗਰੁਿੱ ਪ ਆਿ ਕੰਪਨੀਜ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਜਿੱ ਤਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇੰਪਰ  ਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਬ੍ਾਇ-ਲਾ ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦ ਜਾ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ   ਿੱਡੇ ਆਰਿਸ ਰਨ ੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ  ੀ  ਿੱ ਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਿੱ ਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਟੋਡ ਲੇਟਸ (Todd Letts), ਸੀ.ਈ.ਓ., ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਿ ਟਰੇਡ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਿਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

MEDIA CONTACT 

Monika Duggal 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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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
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