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 فیصد اضافہ 2.7برامپٹن کے لیے پراپرٹی ٹیکس میں 

 ںیہ یجا رہ یک اںیکار ہیسرما ںیم یروشن یک کیب ڈیف یجانب سے موصول ہونے وال یک وںیرہائش

فیصد کا  2.7میں پراپرٹی ٹیکس میں  2018برامپٹن سٹی کونسل نے بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس میں  -برامپٹن، آن 
کی جانب سے ٹیکس میں ( اسکول بورڈز)اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اضافی شرح میں سٹی، ریجن آف پیل اور صوبہ  مجموعی

 اضافے شامل ہیں۔ 
 

پر جائزہ شدہ ایک اوسط رہائشی گھر کے لیے تقریبا  471,000$میں اس بجٹ کے اثر کا مطلب  2018پراپرٹی ٹیکس پر 
   کا ساالنہ اضافہ ہے۔ $126

 

 جٹ کی شہ سرخیاںب 2020-2018

 میں اضافہ تاکہ شہریوں اور کاروباروں  کو زیادہ اہمیت دی جائے بنیادی سروسز:    

o  عدد نئی زوم  34عدد نئی بسوں کی فراہمی؛  31آبادی میں اضافہ والے عالقوں کے لیے  :ٹرانزٹ(Züm ) بسیں

  ہوبہتری  اور مقامی بس سروس کے رابطوں میں آئےتاکہ انتظار میں کمی 

o   نئے فائر ٹرک اور فائر فائٹرز؛ ایک مکمل سنٹراالئزڈ فائر کیمپُس بشمول فائر اسٹیشن، تربیت کی سہولت گاہ،  :فائر

 ایمرجینسی اوپریشن سنٹر اور نئے ہیڈکوارٹرز

o  سال کے بچوں کے لیے  14تا  3 :تفریحSTEM (انجنیئرنگ اور روبوٹِک ) تفریحی پروگراموں کا آغاز؛ کمیونٹی
  نٹروں کی توسیع اور بہتریس

o  غیرقانونی سیکنڈ یونٹ ہأوسنگ، الجنگ ہأوسز اور گروپ ہومز پر توجہ مرکوز  :سیکنڈری یونٹ ٹاسک فورس

 کرنے کے لیے ایک وقف شدہ ٹیم

o  کے ( ایمبیلٹن)مشترکہ سہولیات سے لیس کمیونٹی سنٹر کے قیام سے قبل برام ویسٹ  :الئبریری کی عبوری شاخ
 عبوری مقام پر سروسز میں اضافہنئے 

   کو بڑھانا حکمت عملی کے مطابق ترجیحاتبرامپٹن کی: 

o  ملین تک کی سرمایہ کاری؛ تعلیم، جدت اور اشتراک  50$سال کے دوران یونیورسٹی میں  10اگلے  :یونیورسٹی

کے فواہد سے پوری تک کی سرمایہ کاری تاکہ تبدیلی  ملین100$کے لیے ایک مشترکہ استعمال کے مرکز میں 

   کمیونٹی مستفید ہو سکے۔

o  عالقائی ٹرانزٹ سروسز مثالا پیئرسن ایئرپورٹ کے قریب مالٹن گو اسٹیشن سے رابطوں میں  :عالقائی رابطے

 بہتری النے کے لیے زوم کو توسیع دینا۔



 

 

o  و پیدل چلنے والوں اور سائیکل ڈأون ٹأون برامپٹن کا ایک نیا تصّور جس میں نیا اسٹریٹ اسکیپ، ج :اربن سنٹرز

 چالنے والوں کو ایک محفوظ اور قابل استحکام طریقے سے ایک ساتھ لے آئے گا۔

  کے پراپرٹی ٹیکس بِل میں دکھائی جائے گی۔ جمع شدہ پچھلی رقوم کی سرمایہ کاری  2018ہاسپٹل لیوی کی آخری قسط

  ے شدہ ٹیکس سے کم رقوم ادا کرنی پڑیں گی۔سے حاصل ہونے والی آمدنیوں کی وجہ سے ٹیکس دہندگان کو ط

  سڑکوں، 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۔

 اقتباسات

کہ سٹی کونسل ایسی سروسز میں اضافہ  برامپٹن دور رس نتائج کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس بجٹ سے ظاہر ہوتا ہے
کے لیے پُرعزم  ہے جو ہمارے شہریوں کے لیے اہمیت کی حامل ہوں مثالا ٹرانزٹ، آگ سے تحفظ اور تفریح، جبکہ کلیدی 

ور عالقائی بشمول ایک نئی یونیورسٹی کا قیام ا ،نوعیت کی حکمت عملی کے منصوبہ جات کی بنیادیں بھی رکھی جا رہی ہیں
سفر کے رابطوں میں بہتری النا۔ یہ بجٹ معیار زندگی میں بہتری النے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک روشن مستقبل پر 

  مرکوز ہے۔

 یفریلنڈا ج ئریم -      

  

کے لیے پُر عزم اور شفاف رکھا گیا ہے اور یہ بجٹ ٹیکس دہندگان کی ادائیگیوں کا نعم البدل ہونے  کھلے عامبجٹ کے عمل کو 
ہم اپنی  بجٹ کی تیاری میں پورا سال حاصل ہونے والی کسٹمر فیڈ بیک کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ 2018-2020ہے۔ 

کمیونٹی کی بات روزانہ کی بنیاد پر کئی طریقوں سے سنتے رہتے ہیں مثالا ہمارے عملہ کو ٹیلیفون کالیں اور سواالت، مختلف 
ت، سرویز اور وابستگی کے دیگر مواقع کے ذریعے۔ بجٹ میں ظاہر ہونے والی کلیدی ترجیحات کو تقریبات کے دوران بات چی

 حتمی شکل دینے میں مدد کے لیے ہم اپنی کمیونٹی کے شکر گزار ہیں۔

  نیئرمیچ یٹیگرانٹ ِگبسن، بجٹ کم رکونسل جنلیر      -

کی وجہ سے سٹی زیادہ برق رفتار ہو گیا ہے اور اس نے کم تا ڈیڑھ سال کے دوران ہونے والی تنظیمی تبدیلیوں  ایکپچھلے 
وسائل میں زیادہ کارکردگی کی صالحیت حاصل کر لی ہے۔ خدمت کے ایک قّوی جذبے کے ساتھ بے مثال ٹیم ورک کے امتزاج 

ے تیار شہر بنانے نے بنیادی خدمات میں کم اخراجات کے ساتھ زیادہ معیار دینے میں مدد دی ہے۔ سٹی برامٹن کو مستقبل کے لی
  کے لیے پُرعزم ہے۔

 سریآف ٹویڈمنسٹریا فیچ نج،یشل یریہ      -

-30- 

ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

 کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا
امپٹن کو ایک ایسے مربوط م برمتنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca    
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