2019/2020 ਬਜਟ ਖਰੜਾ – ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰ ਚਾਲਨ ਵਿਿੱ ਚ 32.54 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ
 ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ 159.26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
 ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 51% ਚੁਿੱ ਲਹਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਿਸੂਲੀਆਂ ਤੋਂ, 26% ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਯੋਗ੍ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, 12% ਿਰਤਣ ਿਾਵਲਆਂ
ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਿਸੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 ਕੁਿੱ ਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚ 126.72 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
 ਕੁਿੱ ਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚ ਦਾ 40%ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਪ੍ਰ ਖਰਚ, 36% ਸਮਿੱ ਗ੍ਰੀ ਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਹੈ
ਵੱ ਡੇ ਕੰ ਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ
 ਿਿੱ ਡੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੁਿੱ ਲ 71.08 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
o ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ

18.71 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

o ਨਿੇਂ

32.80 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

o ਸੁਧਾਰ

12.78 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

o ਵਿਸਤਾਰ

6.79 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

 ਿਿੱ ਡੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਅੰ ਸ਼
o ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਾਸਤੇ 30.43 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ - ਸ਼ੈਪ੍ਰਟਨ ਦੇ ਨਿੇਂ ਕਲਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ
o ਸੜਕਾਂ ਿਾਸਤੇ 19.58 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ - ਮੌਡ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ
ਬਾਲਕਲਾਿਾ/ਿਰਨੀ/ਡੂਕੀ ਚੌਰਾਵਹਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ
o ਮਨੋਰੰ ਜਨ, ਫੁਰਸਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਾਸਤੇ 4.39 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
 ਿਿੱ ਡੇ ਕੰ ਮਾਂ ਿਾਸਤੇ ਧਨ – 20.43 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ, 3.58 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯੋਗ੍ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਕੌਂ ਵਸਲ ਦੇ ਨਕਦ 47.07 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (66%) ਤੋਂ ਆਿੇਗ੍ਾ।
 2019/2020 ਿਾਸਤੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚੁੱ ਲਹਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ
 ਆਮ ਚੁਿੱ ਲਹਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਗ੍ਰਪ੍ਾਵਲਕਾ ਿਸੂਲੀਆਂ 2.5% ਨਾਲ ਿਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਦਰ ਦੀ
ਸੀਮਾ)
 ਸੜਕ ਕੰ ਵਿਓਂ ਕੂੜਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਿਾ ਫੀਸ ਔਸਤਨ 1.76% ਨਾਲ ਿਿੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ

 2019/2020 ਦੋਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਚੁਿੱ ਲਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰ
ਹੁਣ ਿੈਲੂਅਰ-ਜਨਰਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ (ਿੀ ਜੀ ਿੀ) ਕੋਲ ਹਨ। ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗ੍ਰੈਟਰ ਸ਼ੈਪ੍ਰਟਨ
ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
 ਇਹ ਬਦਲਾਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਵਸਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗ੍ੇ, ਵਜਸ ਦਾ ਿੀ ਜੀ ਿੀ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਿਧੀਆ ਵਨਰਧਾਰਤ ਅਵਭਆਸ ਵਿਿੱ ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ।
 2019/2020 ਬਜਟ ਦਾ ਖਰੜਾ 2019/2020 ਦੇ ਮੁਿੱ ਿਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰ ਕਵੜਆਂ ਉਪ੍ਰ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ ਸਾਰੀ ਚੁਿੱ ਲਹਾ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਚੁਿੱ ਲਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ
ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਉਪ੍ਰ ਆਧਾਵਰਤ ਹਨ। ਵਫਰ ਿੀ, ਮੁਿੱ ਿਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਜੀ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਿੱ ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ (ਮੂਲ ਿਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ) ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ
ਅਖੀਰ/ਅਗ੍ਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਿੱ ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਚੁਿੱ ਲਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਉਪ੍ਰ ਅਸਰ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਪ੍ਸੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ
 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਜੋ 2019/2020 ਦੇ ਬਜਟ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਬਜਟ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸੋਮਿਾਰ 13 ਮਈ 3:00 ਿਜੇ ਦੁਪ੍ਵਹਰ ਜਾਂ 5:30 ਿਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 90
ਿੈਲਸਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ ਉਤਟ ਸਵ ਿੱ ਤ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸ਼ੈਪ੍ਰਟਨ ਵਸਟੀ ਕੌਂ ਵਸਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ੍
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ;
o ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ (www.greatershepparton.com.au); ਜਾਂ
o ਕੌਂ ਵਸਲ ਨਾਲ (03 5832 9700) ਉਪ੍ਰ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਕੇ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਚੁਿੱ ਲਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਵਹ ਕਰੋ।
 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ 2019/2020 ਦੇ ਬਜਟ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱ ਸਣ ਿਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
o ਸਿਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਛਣ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਿਾਪ੍ਸੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਫਾਰਮਾਂ (www.greatershepparton.com.au) ਨੂੰ ਿਰਤੋ
o council@shepparton.vic.gov.au ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ;
o ਸਾਨੂੰ ਲੌ ਕਡ ਬੈਗ੍ 1000, ਸ਼ੈਪ੍ਰਟਨ, 3062 ਉਪ੍ਰ ਵਚਿੱ ਠੀ ਵਲਖੋ
o ਕੌਂ ਵਸਲ ਦੀ ਖਾਸ ਮੀਵਟੰ ਗ੍ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਿਾਸਤੇ ਕਹੋ।
 ਿਾਪ੍ਸੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ 24 ਮਈ 2019 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਲਈ ਜਾਿੇਗ੍ੀ

