
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਰਨਆਂ ਲਈ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਿ ਿਥਰਿਤ ਕੀਤ ੇ 

ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਜਰੁਮਾਰਨਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਦਿੱ ਤੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਮਾਰਚ, 2020) – ਅਿੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰਵਿੱ ਚ, 18 

ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਅਿਿਤ, 2020 ਤਿੱਕ, ਪੰਜ ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ ਟੈਕਿ ਭੁਿਤਾਨਾਂ ਤ ੇਰਵਆਜ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ 
ਅਿਲੀ ਮੀਰਟੰਿ ਰਵਿੱਚ ਇਿ ਫੈਿਲੇ ਨ ੰ  ਪਰਮਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (Emergency Management Plan) ਦ ੇਿੈਕਸ਼ਨ 3.8 ਹੇਠ, COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਜਹੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਅਰਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਿਕਾਰ ਰਦਿੱਤਾ ਰਿਆ ਹੈ, “ਜੋ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਰ ੰਦਿੀ, ਪਰਾਪਰਟੀ, 
ਵਾਤਾਵਰਿ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।” 
 

ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ ਟ (Brampton Transit) ਿੇਵਾ ਰਵਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦ ੇਿਬੰ੍ਿ ਰਵਿੱ ਚ ਘੋਸ਼ਿਾ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿੁਰਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਤ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਿਾਉਿ ਲਈ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟੀ ਦੀ ਲਿਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹਨ।    
 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ ਰਲਿੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਰਿਆਨ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਿਿੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 

 

• ਟੈਕਿਾਂ ਦੀ 18 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਿ ਵਾਲੀ ਦ ਜੀ ਰਕਸ਼ਤ ਲਈ, ਜਾਂ 22 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਿ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਰਕਸ਼ਤ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਵਆਜ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਲੇਟ ਫੀਿ ਲਈ ਜਾਏਿੀ।  

• ਰਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਿ ਦੀ ਆਪਿੀ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਕਸ਼ਤ ਲਈ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਿ (ਪੋਿਟਡੇਰਟਡ) ਦ ੇਚੈੈੱਕ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਿਤਾਨ ਰਿੱਦ 

ਕਰਵਾਉਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹ 15 ਅਪਰੈਲ ਤਿੱਕ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਅਰਜਹਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
• ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 1, 15 ਅਤੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਦੀਆਂ ਰਕਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਿਿੀਆਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਿ ੇਬ੍ੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਿ ਭੁਿਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ ਰਵ-

ਇਜਾ ਤ ਰਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਈ ਵਾਿਤੇ ਟੈਕਿ ਭੁਿਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ ਰਵ-ਇਜਾ ਤ ਰਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਆਪਿੀ 
ਰਕਸ਼ਤ ਰਿੱਦ ਕਰਵਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਾਅਦ ਰਵਿੱਚ ਪ ਰਵ-ਇਜਾ ਤ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ, ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਰਿਟੀ ਕੋਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ 
ਅਰ ੀ ਦੇਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ।  

• ਰਿਟੀ ਵਿੱਲੋਂ ਲਿਾਤਾਰ ਟੈਕਿ ਦ ੇਭੁਿਤਾਨ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਿਿੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤ ੇਪਰਰਕਰਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ। ਭੁਿਤਾਨ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਿ ਚੀ 
ਇਿੱਥੇ (here) ਦੇਿੋ। 

 

ਰਕਿੇ ਵੀ ਪੁਿੱ ਛਰਿਿੱਛ ਲਈ, ਇਿ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (use this form)। 
 

ਹਵਾਲੇ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਰਿਲ, ਇਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਹੋਿ ਵਾਲੇ ਅਿਲੀ ਆਰਰਥਕ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿੰਘਰਸ਼ ਨ ੰ  ਿਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਕਰਕ ੇਹੀ 
ਅਿੀਂ ਹਰੇਕ ਰਨਵਾਿੀ ਨ ੰ  ਪੰਜ ਮਹੀਰਨਆਂ ਲਈ ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਕਿੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦ ੇਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਿਥਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦ ੇਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 

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


 

 

ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਿਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਆਰਰਥਕ ਿੰਕਟ ਦ ੇਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ 
ਇਹੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਿੀ।” 

        -  ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਲਈ ਇਿਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹਨ, ਿਾਿ ਕਰਕ ੇਇਿ ਚੁਿੌਤੀਪ ਰਿ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਬ੍ਹਤਰ ਿੇਵਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਬੰ੍ਦ ਹਨ, ਪਰੰਤ  
ਕਈ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਿ ਰਵਕਲਰਪਕ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬ੍ਿ ਰਰਹਿਿੇ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਤ ੇੀ ਨਾਲ ਵਿਿ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਿ ਿਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ 

ਵਿਾਉਿ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਿੋ। 
 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

