
 

 
 

 

 

બ્રમે્પટન સીટી હોલમ ાં ફબે્રઆુરી 16 થી 19 સધુી ક મક જન  કલ કો લાંબ વવ મ ાં આવ્ય   

મ ત્ર એપોઇન્ટમને્ટથી 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ફબે્રુઆરી 11, 2021) – સીટીએ રહેવ સીઓ અને ધાંધ ઓ મ ટ ેપોત નો વેરો ભરવ  સીટી હોલ પર નીચેની ત રીખોએ 

ક મક જન  કલ કો લાંબ વ્ય  છે: 

• માંગળવ ર, ફેબ્રુઆરી 16, સવ રે 8:30 થી સ ાંજે 6 વ ગ્ય  સધુી 

• બુધવ ર, ફબે્રુઆરી 17, સવ ર ે8:30 થી સ ાંજે 6 વ ગ્ય  સુધી  

• ગુરુવ ર, ફબે્રુઆરી 18, સવ ર ે9 થી બપોર ે4 વ ગ્ય  સુધી    

• શુક્રવ ર, ફેબ્રઆુરી 19, સવ ર ે9 થી બપોર ે4 વ ગ્ય  સુધી 

 

સીટી હોલમ ાં મમલકત વેરો ચૂકવવ , રહવે સીઓએ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની વેબસ ઇટ પર એપોઇન્ટમેન્ટ અગ ઉથી બુક કર વવી રહી. રોકડ 

ચૂકવણી સ્વીક રવ મ ાં આવશ ેનહીં. 

 

મમલકત વેરો ભરવ ની મનયત ત રીખો અહીં જોઇ શક ય છે. 

 

રહેવ સીઓન ેઆ સમયે ય દ અપ વવ મ ાં આવ ેછે કે, સીટીની કોપોરટે સગવડોમ ાં મુલ ક ત લેવ  મ ટે એપોઇન્ટમને્્સ લેવી અમનવ યય છે. મ ત્ર 

ચોક્કસ સવે ઓ રૂબરૂમ ાં ઉપલબ્ધ છે. 

 

આરોગ્ય અને સુરક્ષ ને ધ્ય નમ ાં લેત , રહવે સીઓન ેશક્ય હોય ત્ય ર ેસર્વયસીસ સુધી ઓનલ ઇન ક ેઅન્ય મવકલ્પો મ રફત ેપહોંચવ નુાં કહવે મ ાં 

આવે છે. મમલકત વેરો ચૂકવવ ની સાંખ્ય બાંધ વૈકમલ્પક સુરમક્ષત અને અનુકૂળ રીતો આ પ્રમ ણે છે: 

• પહેલેથી અમધકૃત વેરો ચૂકવણી યોજન  (મપ્ર-ઓથોર ઇઝ્ડ ટેક્સ પેમને્ટ પ્લ ન) 

• બેંક ક ેઅન્ય ન ણ કીય સાંસ્થ મ ાં 

• ન ણ કીય સાંસ્થ ઓ મ રફત ેઇન્ટરનેટ/ટેમલફોન બેંકકાંગ 

• ચેક્સ સીટી હોલમ ાં મસ્થત ડ્રોપ બોક્સમ ાં જમ  કર વવ   

 

એપોઇન્ટમને્ટ બુકકાંગ્સ ક ેમમલકત વેરો ચૂકવણીઓન  સાંબાંધમ ાં પ્રશ્નો મ ટે, 24/7 સહ યત  મેળવવ  કપૃ  કરી 311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવ  

 311@brampton.ca ન ેઇમઇેલ મોકલો. 

-30- 

 

મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/Tax-Due-Dates.aspx
mailto:311@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

