
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

    

             

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન િહવેાસીઓન ેવિેા ભિવામાાં વવલાંબની માંજૂિી આપ ેછે અન ેપાાંચ મવહના સધુી તમામ દાંડ 

જતા કિ ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (21 માચચ 2020) – આજે, વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટને પાાંચ મવહનાની માચચ 18થી 19 ઑગસ્ટ 2020ની 

અવવધમાાં થતા વેિા ચૂકવણા પિ વ્યાજ અને લેટ ફી COVID-19ના ઉપદ્રવને કાિણે જતી કિી છે. ભવવષ્યની કાઉવન્સલ સભામાાં 

આ વનણચયન ેબહાલી અપાશે. 

 

વસટીના ઇમજચન્સી મેનેજમેન્ટ પ્લાનની કલમ 3.8 હેઠળ કટોકટી દિવમયાન, જેમક ેપ્રવતચમાન COVID-19ની મહામાિીમાાં, 

વસટીન ેએવી તમામ કાયચવાહીઓ કિવાની સત્તા પ્રદાન થયેલ છે "જે જીવ, વમલકત, પયાચવિણ અને વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની 

સીમાઓની અાંદિના અથચતાંત્રને બચાવવા માટે જરૂિી હોય." 

 

આપણા સમુદાયની સુિક્ષા અને સુખાકાિી સુવનવચચત કિવા COVID-19ની કટોકટી દિવમયાન આ તેમજ બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રાવન્િટ 

સેવામાાં થયેલ ફેિફાિો અાંગેની જાહેિાત વસટીની વનિાંતિ ચાલ ુિહેલ અવિમતાઓ સાથે સુસાંગત છે. 

 

િહેવાસીઓ અને વ્યવસાયોએ નીચેની બાબતની નોંધ લેવી: 

 

• માચચ 18 સુધીમાાં ચૂકવવાપાત્ર વેિાના વવવવતય હપતા અથવા ત્રીજા હપતા માટ ેજે એવપ્રલ 22 સુધી ચૂકવવાપાત્ર છે તે 

માટે કોઇ વ્યાજ કે લેટ ફી લેવાશે નહીં.   

• જેઓએ વસટીને તેઓના એવપ્રલના વેિા હપતા માટે પોસ્ટડેટેડ ચેક મોકલ્યા હોય અન ેચૂકવણાં િદ કિવા માાંગતા હોય તેઓ 

એવપ્રલ 15 સુધીમાાં 311 પિ કૉલ કિી તેમ કિી શક ેછે. 

• એવપ્રલ 1, 15 અને 22 માટેના એવપ્રલના હપતા તેવા લોકોના કપાશે જેમણે પોતાની બેંક માિફત વેિાના ચૂકવણા પૂવચ 

અવધકૃત (વપ્ર-ઑથોિાઇિ) કયાચ હોય. જેઓએ મે માસ માટેના વેિાના ચૂકવણા પ્રો ઑથોિાઇઝ કયાચ હોય તેઓ પોતાના 

હપતા 311 પિ કૉલ કિીને િદ કિી શકશ.ે પછીની તાિીખે વપ્ર ‘ઓથોિાઇિ કિેલ ચૂકવણા ફિી શરૂ કિવા માટે 

ચૂકવણાધાિક ેવસટીને ફિીથી અિજી કિવાની જરૂિ પડશ.ે  

• વેિાના ચૂકવણા વસટી વવાિા પ્રાપ્ત કિવા અને તેની પ્રરિયા કિવી ચાલુાં િહેશે. ચૂકવણાના વવકલ્પોની પૂણચ સૂવચ અહીં 

જુઓ.  

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx


 

 

કોઇપણ પૂછપિછો માટ ેઆ પત્રકનો ઉપયોગ કિો. 

 

અવતિણો 

"આ મહામાિી દિવમયાન આપણા િહેવાસીઓએ જે વાસ્તવવક આર્થચક પીડા અને સાંઘર્ચનો સામનો કિવો પડશે તે બ્રૅમ્પટન 

કાઉવન્સલ સમજી શકે છે. તેથી અમે દિેક િહેવાસીને તક આપી િહ્યા છીએ કે તેઓ પાાંચ મવહના સુધી દાંડ વવના વમલકત વેિો 

ભિવામાાં વવલાંબ કિી શકશ.ે અમે તમાિે માટે કાયચ કિીએ છીએ અને આર્થચક પ્રવતકૂળતાના આવા સમયે સમાજની શુાં ઇચ્છા છે તે 

અમે સ્પષ્ટપણે અને ચોક્કસપણે સાાંભળી શક્યા છીએ." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"વસટી માટે તેના સમાજની જરૂરિયાતોની ઉચ્ચતમ અવિમતા છે, ખાસ કિીને આવા પડકાિરૂપ સમયમાાં. અમે િડપથી અને 

અસિકાિક િીતે જવાબી કાયચવાહીઓ કિી િહ્યા છીએ જેથી બ્રૅમ્પટનવાસીઓ અને વ્યવસાયોની શ્રેષ્ઠત્તમ િીતે સેવા કિી શકીએ. 

વસટીની સવલતો બાંધ છે તે દિવમયાન ઘણી બધી સેવાઓ અને સપોર્ટસચ વૈકવલ્પક િીતે ઉપલબ્ધ િહ્યા છે. 

- ડેવવડ બારિક, ચીફ એડવમવનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), વસટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી િડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદચ છે લોકો. 

અમને ઊજાચ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ચણનુાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાચવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 
 

વમરડયા સાંપકચ : 

મોવનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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