
 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਰੱੁਸਿਅਤ ਅਤੇ ਿਸੁਿਧਾਜਨਕ ਨਕਦ ਰਸਿਤ ਭਗੁਤਾਨ ਿੱਲ ਿਧ ਰਿੀ ਿ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਸਪਛਲੇ ਿਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੀਸਟਿੰਗ ਸਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਆਪਣੀ 
ਜਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦ ੇਸਿੱਿੇ ਿਜੋਂ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ ਅਤੇ ਸਬ੍ਲਸ ਿੰਗ ਸ ਿੀਜਨ (Building Division) ਫੀਿਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ 

ਨਿੀਂ ਨਕਦ ਰਸਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈਿ) ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਸਦੱਤੀ।  

ਸਨਿਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਿਚਕਾਰ, ਿੱਧ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਸਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ) ਲਈ, 1 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਤੋਂ, ਸਿਟੀ ਿੇਠਾਂ 
ਸਲਿੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਰਾਿੀਂ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਅਤੇ ਸਬ੍ਲਸ ਿੰਗ ਸ ਿੀਜਨ ਫੀਿਾਂ ਲਿੇਗੀ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਦੋਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 

• ਪਰੀ-ਅਥਾੱਰਾਈਜ  ਭੁਗਤਾਨ 

• ਔਨਲਾਈਨ ਬ੍ੈਂਸਕਿੰਗ 

• ਫੋਨ ਬ੍ੈਂਸਕਿੰਗ 

• ਸਨਿੱਜੀ ਬ੍ੈਂਸਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਭੁਗਤਾਨ 

• ਸਿਅਕਤੀਗਤ  ੈਸਬ੍ਟ-ਕਾਰ  ਭੁਗਤਾਨ 

• ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰੈਸ ਟ-ਕਾਰ  ਭੁਗਤਾਨ (ਸਿਰਫ਼ ਸਬ੍ਲਸ ਿੰਗ ਿਬ੍ਿੰਧੀ ਫੀਿਾਂ) 

ਇਿ ਿਮੇਂ, ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਸਜਿੇ ਿਮ ਿਾਂ ਲਈ ਪਿੁਿੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਿ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ, ਿੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਿਾਂ, 
ਲਾਇਿੈਂਿਾਂ ਅਤੇ ਫੀਿਾਂ (ਚਾਰਸਜਿ) ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਧੀਆਂ ਤ ੇਲਾਗ  ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਇਿ ਸਿੱਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Recreation), ਪੀ.ਓ.ਏ. (POA) ਕੋਰਟ 

ਫੀਿਾਂ, ਐਨੀਮਲ ਿਰਸਿਸਿਜ (Animal Services) ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਸਮਿੰਗ ਆਰਟਿ (Performing Arts) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।  

ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ, ਚਿੰਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਿਿੰਚਾਸਲਤ, ਸਿਿਤਮਿੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਸ਼ਸਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਿ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਨਕਦ ਰਸਿਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ ਰੇ 

ਕਰਨ ਦਾ ਆਧੁਸਨਕ, ਿੁਸਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਸਪਛਕੋੜ 

• ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਿਧੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਨਕਦ ਲੈਣ ਸਿੱਚ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਸਜਿੇਂ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱ ਟਮਾਰ ਦਾ ਜੋਿਮ, ਜਾਅਲੀ 
ਸਬ੍ਲ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਿਮ ਅਤੇ ਿੱਥ ਸਿੱਚ ਕਰਿੰਿੀ ਫੜਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਿਤ ਿਬ੍ਿੰਧੀ ਸਚਿੰਤਾਿਾਂ।  

• ਬ੍ਿੁਤ ਿੀ ਘੱਟ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਕਦ ਸਿਧੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ – ਜਦਸਕ ਸਜਆਦਾਤਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਰੀ- 
ਅਥਾੱਰਾਈਜ  ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ.) (PTP), ਔਨਲਾਈਨ ਬ੍ੈਂਸਕਿੰਗ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬ੍ੈਂਸਕਿੰਗ, ਚੈਿੱਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਸਨਕ ਫਿੰ  ਟਰਾਂਿਫਰ 

(ਈ.ਐਫ.ਟੀ.) (EFT) ਦ ੇਰ ਪ ਸਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ। ਸਬ੍ਲਸ ਿੰਗ ਸ ਿੀਜਨ ਫੀਿਾਂ ਲਈ ਿੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਿੋ ਸਜਿਾ ਰੁਝਾਨ ਿੀ 
ਦੇਸਿਆ ਸਗਆ। 
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ਮੀ ੀਆ ਿਿੰ ਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ, ਮੀ ੀਆ ਐ ਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  
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