ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਪਰਿਲਾ ਖਾਸ ਰਿਸਮ ਦਾ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਰਸਟੀ ਬ੍ਜਟ ਜੀਰੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਿਸ ਵਾਧਾ ਰਦੰ ਦਾ ਿੈ: ਇਿ ਵਾਧਾ
20 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਿੈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਮਾਰਚ, 2019) – ਅਿੱ ਜ ਿਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਸਰਬ੍-ਸੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 2019 ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਨੰ ਮਨਜਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਇਸ ਬ੍ਜਟ ਰਵਿੱ ਚ
ਟੈਿਸ ਰਵਿੱ ਚ ਔਸਤ ਜੀਰੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਿੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਿੈ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 2019-2021 ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਦੀਆਂ ਝਲਿੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਭੀੜ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਿੱ ਸ ਫਲੀਟ ਰਵਿੱ ਚ 16 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਰਿਰਸ
ਰਗਬ੍ਸਨ (Chris Gibson) ਅਤੇ ਰਚੰ ਗਿਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ (Chinguacousy Wellness Centre) ਸਮੇਤ ਿਈ ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੰ
ਪੁਨਰਜੀਰਵਤ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਆਰਰਿਿ ਸੈਿਟਰਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਇੰ ਪਰਵਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community
Improvement Program)।
ਮਨਜਰ ਿੀਤੇ ਬ੍ਜਟ ਦੇ 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 ਸਿਲ ਬ੍ੋਰਡ (ਜੀਰੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਤਿੱ ਿ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਟੈਿਸ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।
ਟੈਿਸ ਰਵਿੱ ਚ ਔਸਤ ਜੀਰੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾ ਿੇ ਸੰ ਭਵ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਲਰਿ ਉਿਨਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਿਾਰਿਾਂ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸੀ, ਜੋ 2018 ਰਵਿੱ ਚ ਖਾਸ
ਸਨ। ਰਸਟੀ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਿ ਸਮਰਿੱ ਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਿਾਰਨ ਟੈਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰ ਇਿ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ
ਸਮਰਿੱ ਿ ਿੋਈ ਸੀ। ਇਿਨਾਂ ਿਾਰਿਾਂ ਨੇ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਨੰ ਗੈਸ ਟੈਿਸ ਫੰ ਰਡੰ ਗ (Gas Tax Funding) ਨੰ ਦੁਿੱ ਗਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਸੰ ਘ ਸਰਿਾਰ ਦੀ
ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਨਾਲ ਰਮਲ ਿੇ, 2019-2021 ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਿਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ।
2019-2021 ਬ੍ਜਟ ਦੀਆਂ ਝਲਿੀਆਂ
1. ਜੀਵਨ ਿੁਆਰਲਟੀ ਨੰ ਰਬ੍ਿਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣਾ
o ਰਤੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 46 ਪਰੰ ਪਰਰਿ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਅਤੇ 25 ਜਮ (Züm) ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ
o ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਨਵਾਂ $15 ਮਾਰਸਿ ਟਰਾਂਰਜਟ ਪਾਸ
o ਨੌਰਿਵੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਿ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਰਨਾ; ਵਿੱ ਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਲਈ ਅਿੱ ਗ ਦੇ ਰਵਰਗਆਨਿ
ਯੰ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਿਰਨਾਂ ਨੰ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਿਰਨਾ
o

ਰਿਰਸ ਰਗਬ੍ਸਨ (Chris Gibson), ਿੋਡੇਨ (Howden) ਅਤੇ ਬ੍ਾਲਮੋਰਲ (Balmoral) ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੰ ਪੁਨਰਜੀਰਵਤ ਿਰਨਾ;
ਰਚੰ ਗਿਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ (Chinguacousy Wellness Centre) ਨੰ ਅਿੱ ਪਗਰੇਡ ਿਰਨਾ; ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਗੋਲਫ ਿਲਿੱਬ੍ (Riverstone Golf
Club) ਨੰ 34,000 ਸਿਵੇਅਰ ਫੁਿੱ ਟ ਦੇ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣਾ

o ਭਾਈਚਾਰਿ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਪਰਿਲਿਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇਿੱ ਿ ਪਬ੍ਰਲਿ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਪਰੋਜੈਿਟ (Public Safety Project) ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆਤ ਿਰਨਾ
2. ਸਾਡੇ ਅਰਿਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਿਰਨਾ
o

ਨਵਾਂ ਮਾਰਿੀਰਟੰ ਗ 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 ਪਛਾਣੇ ਗਏ
ਅਰਿਚਾਰਾ ਸੈਿਟਰਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਇੰ ਪਰਵਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community Improvement Program) ਰਤਆਰ
ਿਰਨਾ
o

ਂ ਿਨੈਿਰਟਡ ਲਰਰਨੰਗ (Centre for Innovation and Connected Learning) ਸਿਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਿੰ ਮ ਿਰਨਾ।

o

ਂ ਅਰਬ੍ਨ ਰਡਜਾਈਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Environmental
ਰਰਵਰਵਾਿ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਿਟ ਲਈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਡ
Assessment and Urban Design Master Plan) ਲਾਗ ਿਰਨਾ।

3. ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰ ਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਨਾ
o ਰਪਛਲੇ ਟੈਿਸ ਰਬ੍ਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਜੋ ਿਸਪਤਾਲ ਿਰ (Hospital Levy) ਸੀ, ਉਿ ਿੁਣ ਪਰੀ ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਿੱ ਠੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਮਾਂ
ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ (Peel Memorial Centre) ਦੇ ਫੇਜ 2 ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
o ਸੜਿਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿ ਿੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੰ ਚੰ ਗੀ ਸਰਿਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਦੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਿਚਰ ਿਰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ।
o ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਦਾ ਸਮਰਰਪਤ, ਸਰਿਰ ਸਰੋਤ ਮੁਿਿੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਿ 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 ਸਬ੍ੰ ਰਧਤ ਿਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ

ਰਲੰਿ
ਟਰਮ ਆਫ ਿਾਉਂਰਸਲ ਰਪਰਓਰਟੀਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Term of Council Priorities and Brampton 2040 Vision)
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਦਾ ਵੈਬ੍ਪੇਜ (City of Brampton’s Budget webpage)
ਿਵਾਲੇ
“ਇਸ ਿਾਉਂਰਸਲ ਨੰ ਆਪਣਾ ਅਰਜਿਾ ਪਰਿਲਾ ਬ੍ਜਟ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਿੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਚ-ਰਿਸਮ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਿੀਤੇ
ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਸਟੀ ਦੇ ਰਿਿੱ ਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਵਾਧਾ ਨਿੀਂ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਿਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਆਰਰਿਿ ਵਾਧੇ ਲਈ
ਮੌਿੇ ਪੈਦਾ ਿਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਿ ਿੋਰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੀਆਂ
ਵਧਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋਵੇਗੀ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਚੇਅਰ ਆਫ ਬ੍ਜਟ ਿਮੇਟੀ

“2019-2021 ਬ੍ਜਟ ਨੰ ਰਬ੍ਿਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸੁਝਾਅ ਜਰਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਿਾਂ ਰਿ
ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿਰਰਆ ਰਦਲਚਸਪੀ ਰਦਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿਨੈਿਸ਼ਨਾਂ, ਪੋਸਟ-ਸੈਿੰਡਰੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ
ਲਚਿਦਾਰ ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਿਚਰ ਰਜਿੇ ਤਰਜੀਿੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਮ ਆਫ ਿਾਉਂਰਸਲ ਰਪਰਓਰਟੀਜ ਨੰ ਉੱਨਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਨਾਲ ਿੰ ਮ
ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰ ਆਿਰਰਸ਼ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਮਿਿੱ ਤਵਪਰਨ ਿਨ।”
-

ਰੀਜਨਲ ਿਾਉਂਸਲਰ ਪਾਿੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਆਫ ਬ੍ਜਟ ਿਮੇਟੀ

“ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿਾਂ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਿ ਇਰਤਿਾਸਿ ਬ੍ਜਟ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਤਰੀਰਿਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਸਬ੍ੰ ਧੀ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਿ ਅਤੇ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਮਰਿੱ ਿਤਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਤੇ ਰਧਆਨ ਰਦਿੱ ਤਾ। ਚੰ ਗੀ ਆਰਰਿਿ ਸਰਿਤੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬ੍ੰ ਦੀ ਨੇ ਟੈਿਸ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰ ਿੋੜਹੀ ਰਾਿਤ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਇਿੱ ਿ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਰਿਰੀ ਪਲੇ ਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੰ ਵਧਾ ਰਰਿਾ ਿੈ, ਵਾਧੇ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਦਬ੍ਾਅ ਜਾਰੀ ਰਰਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਿੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਿਰਾਂਗੇ।”
-

ਜੋ ਰਪਟਾਰੀ (Joe Pittari), ਐਿਰਟੰ ਗ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ
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