
 

 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਿਖ ੇ20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਅਤੇ 17 ਅਤੇ 18 ਨਿੰਬ੍ਰ ਨੰੂ ਸਿਰਫ਼ ਤਅੈ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਰਟੀ 
ਟੈਕਿ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਮਾਂ ਿਧਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2020) – ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਸਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਸਿਖੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੰੂ ਇਿਦਾ ਿਮਾਂ ਿਧਾ ਸਦਿੱਤਾ ਹੈ: 

• ਮੰਗਲਿਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬ੍ਰ 

• ਬ੍ੁਿੱ ਧਿਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬ੍ਰ 

• ਮੰਗਲਿਾਰ, 17 ਨਿੰਬ੍ਰ 

• ਬ੍ੁਿੱ ਧਿਾਰ, 18 ਨਿੰਬ੍ਰ 

ਿੰਚਾਲਨ ਦਾ ਿਸਧਆ ਿਮਾਂ ਿਿੇਰੇ 8:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੋਿੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਿਖੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਨਿਾਿੀਆਂ 
ਲਈ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ (City of Brampton website) ਤ ੇਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਦੀਆਂ ਸਨਯਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਇਿੱਥੇ (here) ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਸਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁਿੱ ਕ 

ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬ੍ਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ (City’s website) ਤ ੇਬ੍ੁਿੱ ਕ, 

ਰੀਸ਼ੈਸਿਊਲ ਅਤੇ ਰਿੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ (property taxes) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਕਈ ਸਿਕਲਸਪਕ ਿੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਅਤੇ ਿੁਸਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: 

• ਬ੍ੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਿੱਤੀ ਿੰਿਥਾਨ ਸਿਖੇ 

• ਸਿਿੱਤੀ ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ/ਟੈਲੀਫੋਨ ਬ੍ੈਂਸਕੰਗ 

• ਚੈੈੱਕ 

• ਪਰੀ-ਅਥਾਿੱਰਾਈਜ਼ਿ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। 

ਇਿ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਸਿਿੱ ਚ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (City Council) ਨੇ ਬ੍ਕਾਇਆ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ, ਿਾਰੇ ਸਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਸਨਆਂ ਨੰੂ 31 

ਦਿੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ ਿਥਸਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ (approved) ਸਦਿੱਤੀ ਿੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਮੇਂ ਸਿਿੱਚ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਧੂ ਆਰਸਥਕ 

ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਸਕਿੇ ਿੀ ਬ੍ਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤ ੇਲਿੱ ਗਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਜ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ, 31 ਦਿੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, 
ਸਿਟੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਬ੍ੁਸਕੰਗ ਜਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਿਾਲਾਂ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 24/7 ਮਦਦ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਲਈ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 

ਜਾਂ 311@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
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
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/Tax-Due-Dates.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
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
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/226
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/226
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
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ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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