ਡ੍ਰ ਾਫਟ ਬਜਟ 2018/2019 – ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ
ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
 $15.8 ਵਮਲੀਅਨ ਦੀ ਅਨਮਾਵਨਤ ਸੰਚਾਲਨ ਬੁੱਚਤ
 $140.4 ਵਮਲੀਅਨ ਦੀ ਕਲ ਆਮਦਨ
 55% ਕਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 55% ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਲਕਾਾਂ ਤੋਂ, 26% ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ 16% ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸ
ਅਤੇ ਸ਼ਲਕਾਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 $124.4 ਵਮਲੀਅਨ ਦਾ ਕਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ
 ਕਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਦਾ 40% ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਖਰਚ ਲਈ, 40% ਸਮੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਹੈ
ਪ੍ੰਜੀਗਤ ਕੰਮ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਾਰ ਮ
 $49.69 ਵਮਲੀਅਨ ਦੇ ਕਲ ਪ੍ੰਜੀਗਤ ਕੰਮ
o ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ

$25.35 ਵਮਲੀਅਨ

o ਨਿੇਂ

$14.52 ਵਮਲੀਅਨ

o ਅਪ੍ਗਰੇਡ੍

$7.34 ਵਮਲੀਅਨ

o ਵਿਸਤਾਰ

$2.47 ਵਮਲੀਅਨ

 ਪ੍ੰਜੀਗਤ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ
o $18.6 ਵਮਲੀਅਨ ਸੜਕਾਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
o $10 ਵਮਲੀਅਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ – New Shepparton ਆਰਟ ਵਮਊਜੀਅਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ
o $5.5 ਵਮਲੀਅਨ Cosgrove ਲੈਂ ਡ੍ਵਫਲ ਦੇ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਲਈ
 ਪ੍ੰਜੀਗਤ ਕੰਮਾਾਂ ਨੰ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਤੋਂ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ – ਗਰਾਾਂਟ $11.2 ਵਮਲੀਅਨ, ਯੋਗਦਾਨ $911,000 ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ
ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ $37.6 ਵਮਲੀਅਨ (75%)।
 2018/2019 ਲਈ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਿ
ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਕੜਾ ਸ਼ਲਕ
 ਆਮ ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਵਮਊਵਨਸਪ੍ਲ ਸ਼ਲਕ ਤੋਂ ਹਣ ਿਾਲੀ ਕਲ ਆਮਦਨ ਵਿੁੱਚ 2.25% ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ (ਰੇਟ ਕੈਪ੍)
 ਫੁੱਟਪ੍ਾਥ ਤੋਂ ਕੜੇ ਦੇ ਵਬਨ ਤੋਂ ਕੜਾ ਕਲੇ ਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੇਿਾ ਸ਼ਲਕ ਵਿੁੱਚ ਔਸਤਨ 2% ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ
 2018/2019 ਮੜ-ਮਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ – ਡ੍ਰ ਾਫਟ ਬਜਟ ਸ਼ਰਆਤੀ (ਨਿੇਂ) ਮਲਾਾਂਕਣਾਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਮਲਾਾਂਕਣਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਵਨਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ੁੱਧਰਾਾਂ ਨੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਾਂ।
 ਜਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ/ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ ਵਿੁੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਟ ਨੋ ਵਟਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਮਲਾਾਂਕਣਾਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣਗੇ (ਪ੍ੰਜੀਗਤ ਵਨਯਵਮਤ ਮੁੱਲ)।
 ਫਰਿਰੀ 2018 ਦੌਰਾਨ Greater Shepparton ਵਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2018/2019 ਦੇ ਵਿੁੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਈ ਰੇਵਟੰਗ
ਵਭੰਨਤਾਸਚਕਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਿ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਕਈ ਸਚਨਾ ਅਤੇ ਫੀਡ੍ਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ

ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਿੇ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸਰਿੇ ਿੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਇਆ
ਵਗਆ ਤਾਾਂਜੋ ਰੇਟ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਸਚਨਾ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਫੀਡ੍ਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।
 ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੁੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹਾਾਂ।

ਵਿਕਲਪ੍ 1 – ਿਰਤਮਾਨ ਰੇਵਟੰਗ ਕਾਰਜਨੀਤੀ
ਵਭੰਨਤਾਸਚਕ
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦਾ %
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਵਨਯਵਮਤ
ਦੇਹਾਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਿਪ੍ਾਰਕ ਅਵਨਯਵਮਤ
ਿਪ੍ਾਰਕ 1
ਿਪ੍ਾਰਕ 2
ਉਦਯੋਵਗਕ ਅਵਨਯਵਮਤ
ਉਦਯੋਵਗਕ 1
ਉਦਯੋਵਗਕ 2
ਫਾਰਮ
ਵਮਊਵਨਸਪ੍ਲ ਸ਼ਲਕ

ਵਿਕਲਪ੍ 2 – ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਵਟੰਗ ਕਾਰਜਨੀਤੀ
ਵਭੰਨਤਾਸਚਕ
ਆਮ ਰੇਟ ਦਾ %

100%
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦਾ 100%
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦਾ 100%
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦਾ 200%
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦਾ 217%
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦਾ 200%
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦਾ 200%
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦਾ 204%
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦਾ 200%
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦਾ 90%
$262

ਆਮ

100%

ਿਪ੍ਾਰਕ/ਉਦਯੋਵਗਕ

ਆਮ ਰੇਟ ਦਾ 205%

ਫਾਰਮ
ਵਮਊਵਨਸਪ੍ਲ ਸ਼ਲਕ

ਆਮ ਰੇਟ ਦਾ 90%
$195

 ਵਜਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਫੀਡ੍ਬੈਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪ੍ (ਵਿਕਲਪ੍ 2) ਲਈ ਰੇਟ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਰਥਨ ਨੰ ਇਹ
ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਕਲਪ੍ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Greater Shepparton ਵਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰੇਵਟੰਗ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੰ ਸਮਝਣਾ
ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਟ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
ਵਨਰਪ੍ੁੱਖਤਾ ਨੰ ਬਣਾਏ ਰੁੱਖਣਾ ਹੈ।
 ਡ੍ਰ ਾਫਟ ਬਜਟ 2018/2019 ਨੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪ੍ ਨੰ 1 ਜਲਾਈ
2018 ਨੰ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਝਾਅ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਬਜਟ ਦਸਤਾਿੇਜ ਰੀਡ੍ਰਾਾਂ ਨੰ ਦੋਿੇਂ ਵਿਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤਲਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿਕਲਪ੍ ਨੰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਰੇਵਟੰਗ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦਆਰਾ ਕਲੇ ਕਟ ਕੀਤੇ ਰੇਟਸ ਦੀ ਕਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਵਕ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਿੁੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਦੁੱਤੇ ਵਹੁੱਸੇ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਨ
ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਡ੍ਬੈਕ ਦੇਣੀ
 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਸਦੁੱਸਾਾਂ ਨੰ ਡ੍ਰ ਾਫਟ ਬਜਟ 2018/2019 ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਹ:
o ਸੋਮਿਾਰ 7 ਮਈ ਦਪ੍ਵਰਹ 3.00 ਿਜੇ ਜਾਾਂ ਬਧ
ੁੱ ਿਾਰ 16 ਮਈ ਦਪ੍ਵਰਹ 3.00 ਿਜੇ ਬਜਟ ਸਚਨਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਵਿੁੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ Greater Shepparton City Council’s
Boardroom, 90 Welsford Street ਵਿੁੱਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ;
o ਆਨਲਾਇਨ (www.greatershepparton.com.au) ਸਿਾਲ ਪ੍ੁੱਛੋ; ਜਾਾਂ
o ਮੈਨੇਜਰ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਅਤੇ ਰੇਟਸ (03 5832 9700) ਨਾਲ ਅਪ੍ਾਇੰਟਮੇਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।
 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਦੁੱਸਾਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁੱਸਣ। ਤਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਾਂ
ਨਾਲ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
o ਆਨਲਾਇਨ ਸਬਵਮਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ (www.greatershepparton.com.au);
o council@shepparton.vic.gov.au ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਕੇ;

o Locked Bag 1000, Shepparton, 3632ਤੇ ਸਾਨੰ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਚੁੱਠੀ ਭੇਜਕੇ
o ਸਪ੍ੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਮੀਵਟੰਗ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਬਵਮਸ਼ਨ ਸਣੇ ਜਾਣ (ਤਹਾਡ੍ੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੁੱਚ) ਦੀ ਵਬਨਤੀ ਕਰਕੇ।
 ਫੀਡ੍ਬੈਕ ਸ਼ਕਰਿਾਰ 25 ਮਈ 2018 ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ

