
 

 
 

 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਿਖ ੇ16 ਤੋਂ 19 ਫਰਿਰੀ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਮਲੁਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ  

ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਿਮਾਂ ਿਧਾ ਸ ੱਤਾ ਸਿਆ ਹ ੈ

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਫਰਿਰੀ, 2021) – ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ   ੇਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ  ਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਸਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਸਿਖੇ ਹੇਠਾਂ ਸ ੱਤੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਾ ਿਮਾਂ ਿਧਾ ਸ ੱਤਾ ਹੈ: 

• ਮੂੰਿਲਿਾਰ, 16 ਫਰਿਰੀ, ਿਿੇਰੇ 8:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ 

• ਬ੍ੁੱ ਧਿਾਰ, 17 ਫਰਿਰੀ, ਿਿੇਰੇ 8:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ 

• ਿੀਰਿਾਰ, 18 ਫਰਿਰੀ, ਿਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ 

• ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ, 19 ਫਰਿਰੀ, ਿਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤੱਕ 

ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਿਖੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ  ਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ (City of 

Brampton website) ਤ ੇਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਕ  ਭੁਿਤਾਨ ਿਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 
 

ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ  ੀਆਂ ਸਨਯਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਇੱਥੇ (here)  ੇਖੀਆਂ ਜਾ ਿਕ ੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾ  ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਸਕ ਇਿ ਿੇਲੇ, ਸਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਸਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਸਿਅਕਤੀਿਤ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਿੇਿਾਿਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। 
 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਬ੍ਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ ਸਕ ਜ ੋਂ ਿੂੰ ਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿੇਿਾਿਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ। ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ  ਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ   ੇਕਈ ਸਿਕਲਸਪਕ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਿੁਸਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕ ੇਹਨ: 

 

• ਪਰੀ-ਅਥਾੱਰਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਿ ਭੁਿਤਾਨ ਪਲਾਨ 

• ਬ੍ੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਤੀ ਿੂੰਿਥਾਨ ਸਿਖੇ 

• ਸਿੱਤੀ ਿੂੰਿਥਾਨਾਂ  ੁਆਰਾ ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ/ਟੈਲੀਫੋਨ ਬ੍ੈਂਸਕੂੰਿ 

• ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਿਖੇ ਡਰੌਪ ਬ੍ੌਕਿ ਸਿੱਚ ਚੈੈੱਕ ਜਮਹਾ ਕਰਨਾ  
 

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ  ੀ ਬ੍ੁਸਕੂੰਿ ਜਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਭੁਿਤਾਨਾਂ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿਿਾਲਾਂ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 24/7 ਮ   ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ 

ਜਾਂ 311@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ  ੁੱਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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