برائے فوری اجراء

برامپٹن سٹی کے اپنی مثال آپ بجٹ میں ٹیکسوں میں صفر فیصد اضافہ کیا گیا :جو تقریبًا  20سالوں کے
دوران اپنی نوعیت کا کم ترین اضافہ ہے

برامپٹن ،آن ( 27مارچ  - )2019کونسل نے آج متفقہ طور پر برامپٹن کا بجٹ برائے سال  2019منظور کر لیا ہے جس میں ٹیکسوں میں
اوس ً
طا صفر فیصد تبدیلی کی گئی ہے ،جو کہ تقریبًا  20سال میں کم ترین ہے۔
برامپٹن کے بجٹ برائے  2021-2019کی سرخیوں میں شامل ہیں :رش سے بچنے کے لیے بسوں کے فلیٹ میں  16فیصد اضافہ کرنا،
متعدد تفریحی مراکز بشمول کرس گبسن اور چنگواکوسی ویلنیس سنٹر کی تجدید نو کرنا اور کلیدی معاشی شعبوں کی ترغیب کے لیے ایک
کمیونٹی امپروومنٹ پروگرام سے استفادہ حاصل کرنا۔
منظور شدہ بجٹ 2019 ،کے دوران پراپرٹی ٹیکس میں  1.1فیصد کے مجموعی اضافے کا سبب بنے گا۔ اس میں سٹی (صفر فیصد) ،ریجن
آف پیل ( 1.1فیصد اضافہ) اور اسکول بورڈز (صفر فیصد) کی جانب سے ٹیکس میں کی جانے والی اوسط تبدیلیاں شامل ہیں۔
ٹیکس میں مجموعی طور پر صفر فیصد تبدیلی کو سروسز میں کسی قسم کی کمی کے بغیر مگر  2018کے منفرد کلیدی عناصر کی بنیاد
پر ممکن بنایا گیا ہے۔ تنظیمی طور پر بہتر کارکردگی اور آمدن میں ہونے والے غیر معمولی اضافے کے ثمرات کو سٹی نے اپنے ٹیکس
دہندگان تک پہنچایا ہے۔ ان عوامل اور وفاقی حکومت کی جانب سے میونسپیلٹیوں کو گیس ٹیکس کی فنڈنگ کو دوگنا کرنے کے عزم کے
سبب  2021-2019کے بجٹ میں سرمایہ کاری کی کلیدی حکمت عملیوں کے شعبوں کو رقم فراہم کرنے میں مدد حاصل ہوئی ہے۔
 2021-2019بجٹ کی سرخیاں
 .1معیار زندگی میں بہتری النا
o
o
o
o
o

تین سال کے عرصہ میں  46عدد روایتی بسوں اور  25عدد زوم بسوں کا اضافہ کرنا
بزرگ شہریوں کے لیے  15$ماہانہ کا ایک نیا ٹرانزٹ پاس
شمال مغربی برامپٹن میں ایک نئے فائر اسٹیشن کا قیام؛ کاروائی کی زیادہ بھروسہ مند صالحیت کے لیے آگ سے لڑنے کے
سامان اور آالت کی تجدید کرنا۔
ہاوڈن اور بالمورل ریکریئیشن سنٹرز کو بحال کرنا؛ چنگواکوسی ویلنیس سنٹر کی تجدید کرنا؛ رورسٹون گلف کلب کو
کرس گبسنٔ ،
 34,000مربع فٹ رقبہ کے ایک کمیونٹی سنٹر میں تبدیل کرنا۔
کمیونٹی کی حفاظت کی ترغیبات میں ایک پبلک سیفٹی پروجیکٹ کا آغاز

 2.اپنی معیشت کو بڑھانا
ایک نیا مارکیٹنگ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ) (FDIپروگرام تشکیل دینا؛ اور برامپٹن کے اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پالن میں
o
متعین شدہ معاشی شعبوں کو تحریک دینے کے لیے ایک کمیونٹی امپروومنٹ پالن کی تیاری
 oایک سنٹر فار انوویشن اینڈ کنیکٹڈ لرننگ قائم کرنے کے لیے کام کرنا
 oر ّور واک پراجیکٹ کے لیے ماحولیاتی جائزہ لینا اور ایک اربن ڈیزائن ماسٹر پالن کا نفاذ کرنا۔
 .3بہتر نظم و نسق واال شہر ہونا
 oہاسپٹل لیوی جو سابقہ ٹیکس بلوں میں موجود تھی ،وہ اب مکمل ہو چکی ہے اور اس سے جمع ہونے والی رقوم کو پیل میموریل
سنٹر کے فیز  2کے لیے مہیا کر دیا جائے گا
 oسڑکوں ،پُلوں ،کمیونٹی سنٹرز اور دیگر اثاثہ جات کی مرمت کے لیے انفراسٹرکچر لیوی کی مد میں کیا جانے واال دو فیصد
اضافہ جاری رہے گا۔

 oمستقبل میں ٹرانزٹ میں بڑھوتری کو پورا کرنے کے لیے فنڈنگ کا ایک وقف کردہ اور مستحکم ذریعہ فراہم کرنے کے لیے ایک
فیصد ٹرانزٹ لیوی متعارف کروانا۔
صے میں صفر فیصد اوسط اضافہ کرنے کے لیے بجٹ میں متعلقہ لیویز کو رکھا گیا ہے
 oٹیکس بل میں سٹی کے ح ّ
لنکس
کونسل کی ترجیحات کی مدت اور برامپٹن  2040ویژن
سٹی آف برامپٹن کا بجٹ پیج
اقتباسات
اعلی معیار کے پروگراموں اور سروسز کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ کیے بغیر اپنا پہال
"یہ کونسل فخر محسوس کر رہی ہے کہ اس نے
ٰ
بجٹ پیش کیا ہے اور اپنے ٹیکسوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ بھی نہیں کیا۔ ہم نقل و حمل کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاریاں کر رہے
ہیں اور معاشی بڑھوتری کے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ جب برامپٹن  2040کے ویژن کے مطابق مزید آگے بڑھے گا ،تو آنے والے سالوں
کے دوران ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ساتھ سرمایہ کاریوں کی
ضرورت پیش آئے گی۔"
-

براون ،چیئر آف بجٹ کمیٹی
میئر پیٹرک ٔ

"ہمارے  2021-2019کے بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے کمیونٹی کی فیڈبیک انتہائی اہم تھی اور ہم اپنے رہائشیوں اور کاروباری
اداروں کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے برامپٹن کو ترقی دینے کے لیے ہماری مدد میں انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ نقل و حمل کے
روابط ،پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن اور ایک قابل اعتبار انفراسٹرکچر جیسے ترجیحی شعبوں ،جو برامپٹن میں کاروباری اداروں کو سرمایہ
اعلی حکومتی سطحوں پر کام
کاری کی جانب راغب کرنے کے لیے اہم ہیں ،میں کونسل کی مدت کے دوران پیش رفت کرنے کے لیے ہم
ٰ
کرنا بھی جاری رکھیں گے۔"
-

ریجنل کونسلر پال ویسینٹے ،وائس چیئر آف بجٹ کمیٹی

"بڑھوتری کو درپیش چیلنجز کے ساتھ اختراعی طریقوں سے نبرد آزما ہونے اور یہ تاریخی بجٹ کرنے پیش کرنے کے لیے درکار تنظیمی
موثر منصوبہ بندی
اور معاشی استعداد کو بڑھانے پر میں عملہ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہتر معاشی صورت حال اور ٔ
کی بدولت ہی ہم ٹیکس دہندگان کی کچھ دادرسی کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ چونکہ برامپٹن ،کینیڈا بھر میں اور اس سے آگے بھی ایک ممتاز
دباو جاری رہے گا اور ہم آگے بڑھنے کا یہ سفر جاری رکھنے کے لیے موزوں
شہر بننے کے سفر پر گامزن ہے ،لہٰ ذا ہم پر بڑھوتری کا ٔ
شعبوں میں سرمایہ کاریاں کریں گے۔"
-

جو پٹاری ،ایکٹنگ چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر

30-سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،مالحظہ کریں  www.brampton.caیا ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔
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