
 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 2021 ਲਈ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਡਫੈਰਲ ਪਰਗੋਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਸ ਿੱ ਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਮਾਰਚ, 2021) – 24 ਮਾਰਚ  ੀ ਆਪਣੀ ਮੀਸਟੂੰਗ ਸਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, 

ਕੋਸਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੇ ਕਾਰਨ ਆਰਸਿਕ ਤੂੰਗੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ  ੀ ਿਹਾਇਤਾ ਵਾਿਤੇ, 2021 ਲਈ 

ਸਵਕਲਸਪਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮ (Property Tax Payment Deferral Program) ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਸ ਿੱਤੀ।  

ਭਾਗੀ ਾਰ, 15  ਿੂੰਬ੍ਰ, 2021 ਤਿੱਕ, 2021  ੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ  ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਸਗਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕ ੇ ਹਨ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵਿੱਚ 

ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜੀ   ੇਕੇ ਹੀ ਸਹਿੱਿਾ ਸਲਆ ਜਾ ਿਕ ਾ ਹੈ। ਇਿ ਾ ਉ ੇਸ਼, ਸਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ  ੀ ਮ   ਕਰਨਾ ਹੈ, 

ਸਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਰਫ਼ 2021   ੇਟੈਕਿ ਿਾਲ ਵਾਿਤੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਧ ਿਮੇਂ  ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕ ੀ ਹੈ। ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮ  ਾ 
ਮਤਲਬ੍ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ, 2021 ਲਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਿਟੀ ਹਰ ਿਾਲ   ੋਟੈਕਿ ਸਬ੍ਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ੀ ਹੈ, ਇੂੰਟਸਰਮ ਟੈਕਿ ਸਬ੍ਲ (Interim Tax Bill) ਜਨਵਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਿ ਸਬ੍ਲ (Final Tax 

Bill), ਜ ਨ ਸਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਇੂੰਟਸਰਮ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ 2021 ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਸਬ੍ਲ ਨ ੂੰ  ਿਿਸਗਤ ਕਰਨ ਲਈ, 15 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਤਿੱਕ 

ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੋ ਭਾਗੀ ਾਰ, ਆਪਣੇ ਇੂੰਟਸਰਮ ਟੈਕਿ ਸਬ੍ਲ ਨ ੂੰ  ਿਿਸਗਤ ਕਰਨ  ੀ ਚੋਣ ਕਰ ੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ  ਾ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਿ ਸਬ੍ਲ, 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਿਸਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਾਿਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਖਾਤੇ ਸਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ   ੇਟੈਕਿ 

ਬ੍ਕਾਏ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ  ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਿੱ ਧੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ, 

ਸਕਿੇ ਮੋਰਗੇਜ ਕੂੰਪਨੀ   ੇ ੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਜੀ, ਪਰਾਪਰਟੀ   ੇਮਾਲਕ ਵਿੱਲੋਂ ਸ ਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਸਵਿੱਤੀ ਿੂੰਿਿਾਨ, ਪਰਾਪਰਟੀ   ੇਮਾਲਕ  ੇ ਵਿੱਲੋਂ, ਟੈਕਿ 

ਿਿਸਗਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕ ੇ। 

ਜੋ ਸਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਾਿਤੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇਪਰੀ-ਅਿਾਿੱਰਾਈਜਡ ਟੈਕਿ 

ਪੇਮੈਂਟ (ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਪਲਾਨ (Pre-Authorized Tax Payment (PTP) Plan) ਸਵਿੱ ਚ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਲਾਨ (PTP Plan) 

ਸਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਸ ਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  2022  ੀ ਇੂੰਟਸਰਮ ਟੈਕਿ ਸਬ੍ਲ  ੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਲਾਨ ਸਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਿਾਰੇ ਟੈਕਿਾਂ  ਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਲਾਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।  

ਜੋ ਸਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵਿੱਚ ਸਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ  ੀ ਚੋਣ ਕਰ ੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਾਲ   ੇਅੂੰ ਰ, ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਅਤ ੇ

ਸਕੂੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿਾਂ  ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਕ ੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 15  ਿੂੰਬ੍ਰ, 2021 ਤਿੱਕ, 2021   ੇਟੈਕਿਾਂ  ਾ ਪ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸ ਿੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਵਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗੇਗਾ। 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਬ੍ੈਂਕ ਜਾਂ ਸਵਿੱਤੀ ਿੂੰਿਿਾਨ 

ਸਵਖੇ ਪਰੋਿੈਸਿੂੰਗ ਿਮੇਂ ਵਾਿਤੇ, ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਤੂੰਨ ਜਾਂ ਪੂੰਜ ਸ ਨ ਪਸਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। 15  ਿੂੰਬ੍ਰ, 2021 ਤੋਂ ਬ੍ਾਅ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 
ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਵਆਜ ਲਿੱ ਗੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਵਆਜ, 2020   ੇਟੈਕਿ ਬ੍ਕਾਇਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ, ਜ ੋਂ ਤਿੱਕ ਸਕ ਟੈਕਿ ਖਾਤੇ  ਾ ਪ ਰਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ  ਾ। 



 

 

ਅਪਲਾਈ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (website) ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਵਰਤ ੇ ਹੋਏ, 15 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਤਿੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੇਪਰ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੇ ਟੈਕਿ  ਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅ , 

ਇਿਨ ੂੰ  905-874 2296 ਤ ੇਫੈਕਿ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਲਖੇ ਪਤੇ ਤ ੇਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਭੇਸਜਆ ਜਾ ਿਕ ਾ ਹੈ: 

City of Brampton 
Finance Department, Revenue Division 
2 Wellington St. W. 
Brampton, ON L6Y 4R2 

 
 -30- 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ  ੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/article.aspx/17/
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/article.aspx/17/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

