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 فیصد اضافہ 2.3برامپٹن کے لیے پراپرٹی ٹیکس میں 

فیصد  2.3میں پراپرٹی ٹیکس میں  2017برامپٹن، آن: برامپٹن سٹی کونسل نے اتفاق رائے سے ایک ایسا بجٹ منظور کیا ہے جو 
اور صوبے )اسکول بورڈز(  (Region of Pee) کے مجموعی اضافہ کا سبب بنے گا۔ اس اضافی شرح میں سٹی، ریجن آف پیل

 انب سے ٹیکس میں اضافے شامل ہیں۔کی ج
 

ایک اوسط رہائشی گھر کے  مالیت کے تخمینہ شدہ $443,000 ہے کہ میں اس بجٹ کے اثر کا مطلب 2017پراپرٹی ٹیکس پر 
 ۔ ہو گاکا ساالنہ اضافہ  $107ا لیے تقریب  

 
 شہ سرخیاں: 2019 - 2017بجٹ 

 
 ۔مستفید کرے گارہائشیوں اور کاروباروں کو  بہتریاں ال کرمیں  کے درج ذیل شعبوں خدمت 2017بجٹ 

 
 میں شامل ہیں:  بہتریوںنقل و حمل کی 

  زوم(Züm ) اور اسپورٹ کوریڈورزکی ترقی، بس ریپڈ ٹرانزٹ 

  و - ربط سازیبہتر( اغانVaughan ) میں سپاڈینا (Spadina) سب وے لنک 

 خدمت کے درجہ اور کثرت میں اضافہ 

  کا اضافہ 500,000سواریوں کی گنجائش میں  

 
 میں شامل ہیں: بہتریوںآگ اور حفاظت کی 

 ( پانچ ٹرک)کا بہتر وقت  مکمل ابتدائ کاروائی 

 خدمتسامان زیر  آگ بجھانے کا نیا 

 
 برامپٹن کی حکمت عملی کے مطابق ترجیحات کو بڑھانا:

، ہر چیز صوبہ منظور کیا تھا، جو جدت پسندمیں کونسل نے ایک ایسا مربوط شہر تعمیر کرنے کے لیے حکمت عملی من 2015

رابطہ اور مضبوط کمیونٹیوں کے متعلق ترجیحات کے حوالے  وسمارٹ بڑھوتری، حرکت اسے بھر پور ہو اور اچھی حکومت، 

ان ترجیحات کو سرمایہ کاریوں اور پیش  2017کے عالوہ، بجٹ  بہتریوںنقل و حمل اور آگ کی خدمات میں   سے نڈر ہو۔

 قدمیوں پر مسلسل توجہ کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے، بشمول:

 کے لیے فنڈنگ برامپٹن کے لیے یونیورسٹی کے اعالن کی حمایت کرنے 

 کی جا سکے، جیسا کہ جدید  شعبہ جات کو معاونت فراہملپمنٹ اور کلچر پر ہدفی توجہ، تاکہ ترجیحی یکنامک ڈیوا

 صنعتکاری، خوراک اور مشروبات کی پروسیسنگ، صحت اور زندگی کی سائنسیں اور جدت اور ٹیکنالوجی

 ے مقامی نظاموں کے ساتھ بہتر رابطہ کاریشدہ خدمات اور گو ٹرانزٹ جیسے نقل و حمل ک ہزوم کی اضاف 

 کمیونٹی کی صحت اور بہبود کو بہتر بنانے میں مدد دینے کے لیے تفریحی پروگراموں کا انعقاد 

   ور واک ر(Riverwalk )واروں کے لیے کی مسلسل تعمیر تاکہ ڈأون ٹأون میں پیدل چلنے والے لوگوں اور سائیکل س

  جا سکے ئیایک پرکشش جگہ بنا

 ایک کارپوریٹ ایسٹ منیجمنٹ پروگرام کا نفاذ 

  اور ایتھنک میڈیا پروگرامز کے لیے مسلسل فنڈنگ وابستگیکمیونٹی کی 

 
 
 
 

 



 
 

 

 ایوارڈز اور پہچان: فنانشل 2016
 

 اسٹینڈرڈ اینڈ پورز

  درجہ بندیبرامپٹن کی موجودہ :AAA (مستحکم ) 

 
 یںمیونسپل بجٹ رپورٹ – (C.D. Howe Institute) انسٹیٹیوٹ وےسی ڈی ہو

  درجہ بندیبرامپٹن کی موجودہ :A - جو B سے اوپر آئی ہے  

 
 (GFOAیشن )ا گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی 

  ہے رپورٹنگ مال فنانشلکینیڈین ایوارڈ برائے تک  سالبرامپٹن کو مسلسل تیرہ 

 
 اقتباسات

"شہر کے عملے نے ایک ایسا بجٹ پیش کیا جو طویل مدتی، قابل استحکام اور مالی سال میں ذمہ دارانہ سوچ پر مبنی ہے۔ کونسل 

اور ساتھ ہی ہمارے وسائل کی نے ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئے کمیونٹی کی ضروریات کو متوازن رکھنا جاری رکھا ہوا ہے 

بڑھوتری کو برقرار رکھ رہی ہے۔ برامپٹن نے حال ہی میں اپنا پہال کارپوریٹ منیجمنٹ پالن جاری کیا ہے، جو ہمیں حالیہ بجٹ 

 سازی اور معاشی اصالحات کے لیے قوت رفتار بنانے کے لیے بہتر معلومات فراہم کرے گا۔"

 (Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری -
 

اس کے ے کا بے مثال ٹیم ورک شامل تھا۔ جس میں کونسل اور عمل ہےبجٹ ایک کھلے عمل کے ذریعے تیار کیا گیا  2017"

ن کے لیے قدر کے ساتھ متوازن ایسی ہموار راہ کار فراہم کی ہے، جو مالی ذمہ داری کو ٹیکس دہندگا نتیجے نے شہر کے لیے ایک

  ہے۔" یکرت

  ، بجٹ، کمیٹی چیئرمین(Grant Gibson) کونسلز گرانٹ گبسن -
 

"مجوزہ بجٹ رہائشیوں کے لیے انفراسٹرکچر اور خدمات کی فراہمی کے ہمارے مسلسل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں انسانی 

ہے، تاکہ ہمارے عملوں کو جدید بنایا  لاور الئبریری کی خدمات میں قابل قدر سرمایہ کاری شام فائر، نقل و حمل، حصولوسائل، 

کر مستقبل کے لیے تیار برامپٹن تعمیر جل جا سکے۔ ہم ایک ساتھ مل  یاکاموں میں زیادہ کاروباری انداز اپنا ےاور اپنجا سکے 

 جاری رکھیں گے اور مسلسل بہتریوں پر نظر رکھیں۔کا عمل کرتے ہوئے جدت 

 ، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر(Harry Schlange) ہیری شلینج -
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الگ الگ نسلی پس منظر کے  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

تیاب ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دسBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ رہائش پزیر ہیں جو 

( Brampton Civic Hospitalہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

ہسپتالوں میں سے ایک ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی William Osler Health Systemمیں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم ) 2007جس کا 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے ہے۔ 

 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ 

 نتالی سٹوگڈل 
 میڈیا کوآرڈینیٹر 
 سٹی آف برامپٹن 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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