
 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેવર્ષ 2021 માટ ેમમલકત વરેો ચકૂવણી મોકફૂીન ેમજૂંરી આપી  
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (માચષ 29, 2021) – બ્રેમ્પટન સીટી કાઉમન્સલ ેપોતાની માચષ 24 ની બેઠકમા ંવર્ષ 2021 માટ ેવકૈમપપક મમલકત વેરો 

ચૂકવણી મોકૂફી કાયષક્રમ (પ્રોપટી ટેક્સ રિફરલ પ્રોગ્રામ)ને મજૂંરી આપી, જે COVID-19 મહામારીથી નાણાકીય મશુ્કેલીનો સામનો કરતા 

રહેવાસીઓ અન ેધંધાઓ માટ ેસહાયરૂપ બનશે. 

સહભાગીઓ રિસેમ્બર 15, 2021 સુધી વર્ષ 2021 માટ ેમમલકત વેરો ચૂકવવાનુ ંમોકૂફ રાખવા અરજી કરી શક ેછે. આ કાયષક્રમમા ંમાત્ર અરજી 

કરીને ભાગ લેવો રહ્યો અન ેતે માત્ર 2021 વેરો વર્ષ માટ ેચૂકવણીમા ંલચીલાપણંની જરૂરરયાત ધરાવતા આવાસીય અન ેધંધાકીય મમલકત 

મામલકોન ેમદદરૂપ થવાનો છે. મમલકત વેરો ચૂકવણી મોકૂફી કાયષક્રમનો અથષ મમલકત વેરો 2021 માટ ેમાફ કરવામા ંઆવ્યો હોવાનો થતો નથી. 

આપણા ંશહેરમાં દર વર્ ેબે વેરા મબલો આપવામાં આવ ેછે, વચગાળાનું વેરો મબલ જાન્યુઆરીમાં અન ેઅંમતમ વેરો મબલ જૂનમાં આપવામાં આવ ે

છે. વચગાળાનુ ંક ેઅંમતમ 2021 મમલકત વેરો મબલ મોકૂફી માટ,ે એમપ્રલ 15, 2021 સુધીમા ંઓનલાઇન અરજી કરવી. પોતાનું વચગાળાનું વેરો 

મબલ મોકૂફ રખાવવા ઇચ્છતા સહભાગીઓનુ ંઅંમતમ વેરો મબલ પણ સ્વચામલત રીતે મોકૂફ રાખવામા ંઆવશ.ે 

મમલકત વેરો ચૂકવણી મોકૂફી કાયષક્રમ માટ ેપાત્રતા ધરાવવા, તમારા મમલકત વેરો ખાતામા ંમાચષ 2020 પહેલા ંકોઇ વેરો રકમ બાકી ન હોવી રહી. 

રહેવાસીઓ અન ેધંધાઓએ પણ મમલકત વેરો સીધો સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ેચૂકવવો રહ્યો અને મોગજે કંપની મારફત ેનહીં. અરજી મમલકત 

મામલકે કરવી રહી. નાણાકીય સંસ્થાઓ મમલકત મામલક વતી વેરો મોકફૂી માટ ેઅરજી કરી શકતી નથી. 

મમલકત વેરો મોકૂફી કાયષક્રમ માટ ેલાયક ઠરતા અને સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના મપ્ર-ઓથોરાઇઝ્િ ટેક્સ પેમને્ટ (PTP) પ્લાનમાં હાલમાં નોંધાયેલા 

રહેવાસીઓ અન ેધંધાઓન,ે PTP પ્લાનમાંથી કાઢી નાખવામા ંઆવશ ેઅન ેતેઓએ 2022 ની વચગાળાની વેરો મબલ સમયસીમા માટે PTP 

પ્લાનમા ંફરી પ્રવેશવા નવી અરજી રજૂ કરવી પિશે. PTP પ્લાન માટે પુનઃનોંધણી કરાવતા પહેલા ંબધા ંવેરા ચૂકવવા રહ્યા.ં 

મમલકત વેરો ચૂકવણી મોકૂફી કાયષક્રમમા ંપ્રવેશવા ઇચ્છતા રહવેાસીઓ અને ધંધાઓ માટે, મમલકત વેરો ચૂકવણીઓ વર્ષ દરમમયાન, કોઇપણ 

સમયે, અને કોઇપણ સંખ્યામા ંકરી શકાય છે. વર્ષ 2021 માટનેો વેરો રિસેમ્બર 15, 2021 સુધીમા ંપૂરપેૂરો ચૂકવવામા ંઆવે તયા ંસુધી કોઇ દંિ 

ક ેવ્યાજ દરો લાગ ુથશ ેનહીં. 

તમારી બેંક, નાણાકીય સંસ્થામા ંપ્રરક્રયામાં સમય માટે કપૃા કરી ત્રણથી પાંચ ધંધાકીય રદવસોની છૂટ આપશો, જેથી સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ેતમારી 

વેરો ચૂકવણી સમયસર મળવાની ખાતરી કરી શકાય. દંિ અન ેવ્યાજ દરો રિસમે્બર 15, 2021 પછી મળતી ચૂકવણીઓ માટ ેલાગુ થશ.ે વેરાની 

રકમ પૂરપેૂરી ચૂકવાય નમહ તયા ંસુધી, વર્ષ 2020, ક ેપાછલાં વર્ોની બાકી રકમ પર પણ દંિ અને વ્યાજ દરો લાગ ુકરવામા ંઆવશે. 

અરજી કવેી રીત ેકરવી 

એમપ્રલ 15, 2021 સધુીમા ંસીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની વબેસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી ફોમષનો ઉપયોગ કરીને અરજી કરો. 

જો તમન ેઅરજી ફોમષની કાગળ આવૃમિની જરૂર હોય તો, કપૃા કરી સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની વેરા ઓરફસનો સંપકષ કરશો. એકવાર ફોમષ ભરાઇ 

જાય એટલે, તે સીટીને ફકે્સથી 905-874 2296 નબંર પર અથવા ટપાલથી આ સરનામ ેમોકલી શકાય છે: 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/article.aspx/17/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mississauga.ca/services-and-programs/property-taxes/contact/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cb5cb2523d0dd4de87c0808d8f3044688%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C6375265470416119
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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