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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵ ਿੱ ਚ 2.9 ਪਰਵਿਸ਼ਿ ਦਾ  ਾਧਾ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਪਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਪਰਰਰ ਜੁੜਾਿ ਅਰੇ ਕਈ ਪਦਨਾਂ ਰਕ ਬਜਟ 'ਰੇ ਸੋਚ-ਪਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, 9 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਉਂਪਸਲ ਮੀਪਟੰਗ ਪਿਿੱ ਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਸਟੀ ਕਾਉਂਪਸਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਰੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨ ੰ  ਪਰਿਾਪਨਰ ਕੀਰਾ ਪਜਸ 
ਦੇ ਨਰੀਜੇ ਿਿੱ ਜੋਂ 2016 ਪਿਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ ਪਮਲਾ ਕੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪਿਿੱ ਚ 2.9 ਪਰਪਰਸ਼ਰ ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਪਿਿੱ ਚ ਖੇਰਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਿਿੱ ਚ 0.7 
ਪਰਪਰਸ਼ਰ ਦਾ ਿਾਧਾ ਅਰੇ ਸ ਬੇ (ਸਕ ਲ ਬੋਰਡਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਪਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2016 ਪਿਿੱ ਚ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਰੇ ਇਸ 
ਬਜਟ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮਰਲਬ ਹੈ $398,000 'ਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਰੇ ਗਏ ਪਕਸੇ ਔਸਰ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਲਈ ਲਗਭਗ $124 ਦਾ ਿਾਧਾ। 
 

ਬ੍ਜਟ 2016 - 2018 ਦੀਆਂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਿਾ ਾਂ: 
 

ਬਜਟ 2016 ਦਾ ਪਿਸ਼ਾ, “ਸ਼ਪਹਰ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਪਲਜਾਉਣਾ”, ਪਸਟੀ ਦੀ 2016 – 2018 ਰਣਨੀਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਪਿਿੱ ਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ 
ਰਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਰੇ ਪਿਕਪਸਰ ਕੀਰਾ ਪਗਆ ਸੀ। ਰਣਨੀਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਿਿੱ ਚ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਖ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ਰਾਿਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ: 
 

ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ: 
 ਿਧੇਰੇ ਜਿਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਰਾ, ਅਮੁਮਾਨਯੋਗਰਾ ਅਰੇ ਸਪਿਰਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਪਲੰਗ ਬਜਟ 

 ਨਿੀਆਂ ਸਰਪਿਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ 
 ਲੰਮੀ ਪਮਆਦ ਦਾ ਪਿਿੱ ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 

 

ਸਮਾਰਟ ਿਾਧਾ:  
 ਪ ੰ ਜੀ ਨ ੰ  ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ ਅਰੇ ਪਿਿੱ ਰੀ ਰੌਰ 'ਰੇ ਪਟਕਾਊ ਰਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੇਿੀ 
 ਇਕੋਨੋਪਮਕ ਡੈਿਲਪਮੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਂਟਰਪਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਅਰੇ ਮਾਸਟਰਸਪੇਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਾਰਟਨਰਪਸ਼ਪ ਦਾ ਪਿਸਰਾਰ 

 

ਸਫ੍ਰ ਅਰੇ ਸੰਪਰਕ: 
 ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਪਿਟ ਅਰੇ Züm ਸੇਿਾ ਪਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ 

 ਕਿੀਨ ਸਟਰੀਟ ਟਰਾਂਪਿਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 

 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ 
 

ਮਿਬ ਰ ਭਾਈਚਾਰੇ: 
 ਬਰਫ੍ ਸਾਫ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਰੁਗਾਂ ਿਾਸਰੇ ਿਾਧ  ਸਹਾਇਰਾ 
 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

 ਅਿੱਗ ਅਰੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਨਿੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਧਅਮ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦੇ ਪਰਰੀ ਿਚਨਬਿੱਧਰਾ 
 ਪਾਰਕਸ ਅਰੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 

 ਨਿਾਂ ਕਪਮਉਪਨਟੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ 

 

2015 ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਿੱ ਿੀ ਅ ਾਰਡ ਅਿੇ ਪਛਾਣ: 
 

ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਂ ਪੂਅਰ (Standard and Poor) ਦੀ 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Welcome.aspx


 
 

 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਰਰਮਾਨ ਰੇਪਟੰਗ: AAA (ਨਕਾਰਾਰਮਕ) ਰੋਂ ਿਿੱ ਧ ਕੇ AAA (ਸਪਿਰ) 
 

C.D. ਹੋ ੇ ਇੰਸਵਟਵਚਊਟ (C.D. Howe Institute) – ਵਿਉਵਨਵਸਪਲ ਬ੍ਜਟ ਵਰਪੋਰਟਾਂ 
 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਰਰਮਾਨ ਰੇਪਟੰਗ: D ਰੋਂ ਿਿੱ ਧ ਕੇ B- 

 

 ਗ ਰਨਿੈਂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਆਵਫਸਰਸ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ (GFOA) 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਲਗਾਰਾਰ ਰੇਰਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ੍ਾਇਨਾਂਪਸ਼ਅਲ ਪਰਪੋਰਪਟੰਗ ਅਿਾਰਡ ਲਈ ਕੈਨੇਪਡਅਨ ਅਿਾਰਡ ਪਮਪਲਆ ਹੈ। 
 

ਪਬ੍ਵਲਕ ਪਾਵਲਸੀ ਲਈ ਫਰੰ ਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵ ਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਿ-ਸੂਚੀ, 8 ਾਂ ਸੰਸਕਰਣ (LPGI) 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਿਿੱ ਰੀ ਪਰਪੋਰਪਟੰਗ ਪਿਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਸ਼ਪਹਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਦ ਜਾ ਦਰਜਾ ਪਮਪਲਆ 

 

ਹ ਾਲੇ 

ਮੇਅਰ ਪਲੰਡਾ ਜੈਫ੍ਰੀ (Linda Jeffrey): “ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਪਨਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਪਨਆਂ ਦੇ ਪਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ, ਕਾਉਂਪਸਲ ਦੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਰੇ ਸ਼ਪਹਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨਰੀਜਾ ਹੈ। ਪਸਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ੍ ਨੇ ਅਪਜਹਾ ਬਜਟ ਪਦਿੱ ਰਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੀ ਪਮਆਦ 
ਲਈ, ਪਟਕਾਊ ਅਰੇ ਪਿਿੱ ਰੀ ਰੌਰ 'ਰੇ ਪਿੰਮੇਿਾਰ ਰਰੀਕਾ ਹੈ ਅਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੇਿੀ ਨਾਲ ਿਿੱ ਧ ਰਹੇ ਸ਼ਪਹਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਉਂਪਸਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਰੇ ਪਧਆਨ ਪਦਿੱ ਰਾ ਹੈ ਅਰੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਿਾਪਲਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜਮਹਾਂ ਪ ੰ ਜੀ 
ਦੇ ਿਾਧੇ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਅਰੇ ਪਿਿੱ ਰੀ ਮਾਮਪਲਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਾਉਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਪਖਆ ਹੈ ਅਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਬਹਰਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਪਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾਂਗੇ।” 
 

ਮੈਰੀਲਨ ਬਾਲ (Marilyn Ball), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ੍ ਐਡਪਮਪਨਸਟਰੇਪਟਿ ਆਪਿਸਰ: “ਪਪਹਲੀ ਿਾਰ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਰੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਰੇ ਪ ਰੀ ਪਰਪਕਪਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ੀਡਬੈਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਨਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ 2016-2018 
ਰਣਨੀਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਪਿਿੱ ਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਮਨ ਪਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ 2016 ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਬਣਾਏ 
ਰਿੱਖਣ ਅਰੇ ਬੁਪਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਰਜੀਹਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਰਣਨੀਪਰਕ ਪਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਪਸਹਰਮੰਦ ਸੰਰੁਲਨ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ।” 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਪਿਿੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਰੋਂ ਿਿੱਡਾ ਸ਼ਪਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਿਪਿਧ ਿਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਪਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਪਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਪਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਨਿਾਸੀਆਂ ਅਰੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਿਾਪਲਆਂ ਨ ੰ  ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਰੀਪਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਪਨਕ ਸਹ ਲਰਾਂ ਅਰ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਰੋਂ ਰੇਿੀ ਨਾਲ ਿਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਰਕ ਪਹੰੁਚ ਪਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਪਿਿੱ ਚ ਖੋਪਲਹਆ ਪਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਸਪਿਕ ਹੋਸਪਪਟਲ, ਪਿਪਲਅਮ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਿ ਪਸਸਟਮ ਦਾ ਪਹਿੱਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਪਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਰੋਂ ਿਿੱ ਡ ੇਕਪਮਉਪਨਟੀ ਹਸਪਰਾਲਾਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਰੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਰੇ 
@CityBrampton ਨ ੰ  ਫ੍ਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  
ਨੇਟਾਲੀ ਸਟੋਗਪਡਲ (Natalie Stogdill)  
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  
ਪਸਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਨ  
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca  

  

https://www.cdhowe.org/2015-report-card-city-budgets
https://www.fcpp.org/local-government-performance-index-8th-ed
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx

