
 

 

ਸਿਟੀ ਬਕਾਇਆ ਟਕੈਿ ਭਗੁਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਜ ਅਤੇ ਜਰੁਮਾਨੇ 31 ਦਿੰਬਰ ਤੱਕ ਿਥਸਗਤ 

 ਕਰਕੇ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020) – ਕੱਲ੍ਹ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ੍ (Brampton City Council) ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 
ਲ੍ਈ ਿਾਰੇ ਸਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਸਨਆਂ ਨੰੂ 31 ਦਿੰਬਰ ਤੱਕ ਿਥਸਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੇ ਸਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਸਿੱਚ, ਸਿਟੀ ਨੇ 19 ਅਗਿਤ ਤੱਕ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਜ ਿਬੰਧੀ ਫੀਿਾਂ ਿਥਸਗਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਫੈਿਲੇ੍ ਨੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ 

ਿਾਰੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਆਰਸਥਕ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੀ, ਜੋ ਕੋਸਿਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਰਭਾਸਿਤ ਹੋਏ ਿਨ। 20 ਅਗਿਤ ਤੋਂ 31 

ਦਿੰਬਰ ਤੱਕ, ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਸਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਿਥਸਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ੍, ਿਾਡੇ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਿਮੇਂ 
ਸਿੱਚ, ਿਾਧੂ ਆਰਸਥਕ ਰਾਹਤ ਸਮਲੇ੍ਗੀ।  

ਪਰਾਪਰਟੀ ਦ ੇਮਾਲ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਿੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਿੂਸਚਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ, ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਿ ਦੇ ਨੋਸਟਿ, ਅਕਤੂਬਰ ਸਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਅੱਜ ਦ ੇਐਲ੍ਾਨ ਦਾ ਮਤਲ੍ਬ, ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਿਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਿ ਦੇਣ ਿਾਸਲ੍ਆਂ ਲ੍ਈ, ਜੂਨ ਸਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਫਾਈਨਲ੍ ਟੈਕਿ 

ਸਬਲ੍ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤੀ ਟੈਕਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਿਤ ਤੋਂ ਦਿੰਬਰ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਕਿੇ ਿੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਤ ੇਸਿਆਜ ਜਾਂ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱ੍ਗੇਗਾ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਸਕਿੇ ਿੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤ ੇਲੱ੍ਗਣ ਿਾਲੇ੍ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ, 31 ਦਿੰਬਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲ੍ਾਂ, ਸਿਟੀ 
ਨੰੂ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਲ੍ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜਹਨਾਂ ਟੈਕਿ ਦੇਣ ਿਾਸਲ੍ਆਂ ਨੰੂ ਕੋਸਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਰਸਥਕ 

ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲ੍ਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਨਯਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣ ੇਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। 

ਫਾਈਨਲ੍ ਸਨਯਸਮਤ ਸਕਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਨਯਤ ਤਾਰੀਖਾਂ, 23 ਿਤੰਬਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 18 ਨਿੰਬਰ, 2020 ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਕਲ੍ਪਾਂ ਦ ੇਿੇਰਿ,ੇ ਸਿਟੀ ਦੀ 
ਿੈਬਿਾਈਟ (website) ਤ ੇਉਪਲ੍ਬਧ ਹਨ।  

ਮਾਸਿਕ ਪਰੀ-ਅਥਾੱਰਾਈਜ਼ਡ ਭੁਗਤਾਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ.), ਫਾਈਨਲ੍ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਂ, ਿਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਿੰਬਰ ਅਤੇ ਦਿੰਬਰ 

ਸਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਸਕਿੇ ਿੀ ਪੱੁਛਸਗੱਛ ਲ੍ਈ, ਇਿ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ (use this form)। 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ,ੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ, www.brampton.ca/covid19 ਤੇ ਜਾਓ। 
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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
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

 ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱਗਲ੍ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

