
 

 

 

6 ਦਸੰਬਰ, 2017 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ ਵ ਿੱ ਚ 2.7 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ  ਾਧਾ 

ਵਨ ਾਸੀਆ ਂਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਨ ਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਬਜਟ ਨ ੰ  ਪਰ ਾਵਨਤ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਵਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ 2018 ਵ ਿੱ ਚ 
ਕ ਿੱ ਲ ਵਿਲਾ ਕੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵ ਿੱ ਚ  2.7 ਪਰਵਤਸ਼ਤ ਦਾ  ਾਧਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਟੀ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਅਤੇ ਸ ਬੇ (ਸਕ ਲ 
ਬੋਰਡਾਂ) ਦ ਆਰਾ ਟੈਕਸ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। 

2018 ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ $471,000 'ਤੇ ਿ ਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਔਸਤ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਾਨ ਲਈ 
ਲਗਭਗ $126 ਦਾ ਸਲਾਨਾ  ਾਧਾ। 
 

ਬਜਟ 2018-2020 ਦੀਆ ਂਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ 

        ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨ ੰ   ਵਧਆ ਹੋਇਆ ਿ ਿੱ ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿ ਿੱ ਖ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ੰ   ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ:    

o  ਟਰਾਂਵਿਟ: ਵ ਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੇ ਾ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਨ ੀਆਂ ਬਿੱ ਸਾਂ; ਬਿੱਸ ਰੈਵਪਡ ਟਰਾਂਵਿਟ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਵਿਟ ਲਈ 
ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 34 ਨ ੀਆਂ ਿ ਿ (Züm) ਬਿੱਸਾਂ 

 ਅਿੱਗ: ਨ ੇਂ ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਬ ਝਾਉਣ  ਾਲੇ ਯੰਤਰ (ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਸ); ਇਿੱਕ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਵਕਰਤ ਫਾਇਰ ਕੈਂਪਸ, ਵਜਸ 

ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟਰੇਵਨੰਗ ਫੈਵਸਵਲਟੀ, ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨ ਾਂ ਹੈਡਕ ਆਰਟਰ 

o  ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ: 3 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ STEM (ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ ਅਤੇ ਰੋਬੋਵਟਕ) ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ; ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ ਧਾਰ 

o  ਸੈਕੰਡਰੀ ਯ ਵਨਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Secondary Unit Task Force): ਅ ੈਧ ਸੈਕੰਡ ਯ ਵਨਟ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਅਸਥਾਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰ ਿੱ ਪ 
ਹੋਿਸ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਵਪਤ ਟੀਿ 

 ਅੰਤਵਰਿ ਲਾਇਬਰਰੇੀ ਬਰਾਂਚ: ਸੰਯ ਕਤ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨ ੰ  ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ ਬਰੈਿ ੈਸਟ (BramWest) 

(ਐਬਂਲਟਨੋ) (Embleton) ਅੰਤਵਰਿ ਸਥਾਨ  ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ 

         ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਣਾ: 



 

 

 ਯ ਨੀ ਰਵਸਟੀ: ਸਿ ਿੱ ਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਵਰ ਰਤਨ  ਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਿੱ ਕ ਯ ਨੀ ਰਵਸਟੀ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ $50 

ਵਿਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ, ਵਸਿੱ ਵਖਆ, ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੰਯ ਕਤ- ਰਤੋਂ  ਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ $100 ਵਿਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਵਨ ੇਸ਼। 

o  ਖਤੇਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਵਿਟ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ ਨ ੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿ ਿ (Züm) ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ, ਵਜ ੇਂ ਪੀਅਰਸਨ 

ਏਅਰਪੋਰਟ (Pearson Airport) ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਲਟੋਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Malton GO Station)।   

o  ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰ: ਇਿੱ ਕ ਨ ੇਂ ਸਟਰੀਟਸਕੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਿ ੜ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਡਾਉਨਟਾਉਨ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸਵਥਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਲ 

ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਲਆ ੇਗਾ। 

      ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ੀ (Hospital Levy) ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਕਸ਼ਤ 2018 ਦੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਬਲ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਪਛਲੀਆਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਰਕਿਾਂ 'ਤੇ ਵਨ ੇਸ਼ ਆਿਦਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਰਕਿ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਿੱ ਟ ਦੇਖਣਗੇ। 

      ਸੜਕਾਂ, ਪ ਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਿ ਰੰਿਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਗਰਾਹੀ ਵ ਿੱ ਚ 
ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ  ਾਧਾ। 

ਹ ਾਲੇ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਲੰਿੀ-ਵਿਆਦ ਦੇ ਅਸਰ ਲਈ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
 ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ ਿਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਟਰਾਂਵਿਟ, ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਿੱਕ ਨ ੀਂ 
ਯ ਨੀ ਰਵਸਟੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਵਿਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿ ਿੱ ਖ ਪਵਹਲਕਦਿੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ  ੀ 
ਰਿੱਖ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਜੀ ਨ ਦੀ ਕ ਆਵਲਟੀ ਨ ੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੇ  ਿੱ ਧ ਿਿਬ ਤ ਭਵ ਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਆਨ 
ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

-      ਿੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

  

ਬਜਟ ਪਰਵਕਵਰਆ ਖ ਿੱ ਲਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ  ਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਇਸਦਾ ਿ ਿੱ ਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ। ਸਾਲ-ਭਰ ਦੀ ਗਾਹਕ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ 
(ਫੀਡਬੈਕ) 2018-2020 ਦਾ ਬਜਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਿਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਿਾਨਾ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦ ਆਰਾ, ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਸ ਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲੋਂ  ਪ ਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਰਿਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦ ਆਰਾ, ਸਰ ੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਿ ਲੀਅਤ  ਾਲੇ ਿੌਵਕਆਂ 
ਦ ਆਰਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਿ ਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਿਦਦ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ 
ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

-      ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗਰਾਂਟ ਵਗਬਸਨ (Grant Gibson), ਬਜਟ ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਿ ਖੀ 

  



 

 

ਵਪਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪਵਰ ਰਤਨ ਨੇ ਵਸਟੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਫ ਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ  ਿੱ ਧ ਕੰਿ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਿਰਿੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਇਿੱ ਕ ਿਿਬ ਤ ਸੇ ਾ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਕੇ ਬੇਵਿਸਾਲ ਟੀਿ ਰਕ ਨੇ ਬ ਵਨਆਦੀ ਸੇ ਾ ਾਂ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਿਦਦ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। 

-      ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange), ਚੀਫ ਐਡਵਿਵਨਸਟਰੇਵਟ  ਅਫਸਰ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨ ੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਿ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜ ਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 
 

 
 

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

