
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                    

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது குடியிருப்பு ொசிகள் வசலுத்த வெண்டிய 

ொிகளளத் தள்ளிப்வபாடவும் அளனத்து அபராதங்களிலிருந்தும் ஐந்து 

மாதங்களுக்கு அெர்களுக்கு ெிலக்கு வகாடுக்கவும்  முடிவு வசய்திருக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 21, 2020) –இன்ளறய தினம், வகாெிட் - 19 (COVID-19) வதாற்று 

பரெல் ஏற்படுத்திய தாக்கத்ளத குளறக்கும் ெளகயில்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொக அளமப்பினர், 

மார்ச் 18 முதல் ஆகஸ்ட் 19, 2020 ெளரயிலான ஐந்து மாத காலத்திற்கு ொி வசலுத்தும் 

வதாளககள் மீதான ெட்டி, மற்றும் தாமதக் கட்டணம்  ஆகியெற்றுக்கு ெிலக்கு 

வகாடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த முடிொனது எதிர்காலத்தில் நளடவபறெிருக்கும் ஒரு மாமன்றக் 

கூட்டத்தின்வபாது ெரன்முளறப்படுத்தப்படும். 

 

நகாின் அெசரகால வமலாண்ளம திட்டத்தின், பிாிவு 3.8 இன் கீழ், வகாெிட்-19 (COVID-19) 

வதாற்று வநாய் பரெல் வபான்ற ஒரு அெசர காலத்தின் வபாது, “ ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ஆளுளம 

எல்ளலக்குள்ளாக இருக்கும் உயிர்கள், வசாத்துக்கள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வபாருளாதாரத்ளத 

பாதுகாத்து பத்திரப்படுத்தத்  வதளெப்படலாம் எனும்வபாது”,  இப்படியான நடெடிக்ளககளள 

எடுக்க அதிகாரம் ெழங்கப்பட்டிருக்கிறது.  

 

இந்த அறிெிப்பும், ப்ராம்ப்ட்டன் வபருந்து வபாக்குெரத்துச் வசளெகளில் மாற்றங்கள் 

சம்பந்தமான அறிெிப்பும்,  நமது சமுதாயத்தினாின் பாதுகாப்பு மற்றும் நல ொழ்வு ஆகியெற்ளற 

உறுதி வசய்ெதற்காக,  வகாெிட்-19 (COVID-19) அெசர காலத்தின் வபாது நகாின் முன்னுாிளம 

வகாண்ட ெிஷயங்களுடன் சீராக ஒத்துப்வபாகின்ற ெிஷயங்களாகும். 

 

குடியிருப்பு ொசிகளும் வதாழில் வசய்பெர்களும் பின் ெருெனெற்ளற மனதில் வகாள்ள 

வெண்டும்: 

 

• மார்ச் 18 ஆம் வததிக்கு தெளண பாக்கியாக இருக்கும் இரண்டாெது தெளண 

ொிகளுக்கு, ெட்டிவயா அல்லது தாமதக் கட்டணவமா ெிதிக்கப்பட மாட்டாது; ஏப்ரல் 22 

ஆம் வததிக்கு ஏற்படுகின்ற மூன்றாம் தெளணக்கும் இப்படி ெட்டிவயா அல்லது தாமதக் 

கட்டணவமா  ெிதிக்கப்படமாட்டாது.   



 

 

• தங்களின் ஏப்ரல் மாத ொித்தெளணக்காக பின் வததியிட்ட காவசாளலகள் அனுப்பி, 

இப்வபாது பணம் வசலுத்தளல ரத்து வசய்ய ெிரும்புபெர்கள் ஏப்ரல் 15 ஆம் வததிக்குள் 

311 என்ற எண்ளண அளழத்து அந்தக் காவசாளலளய ரத்து வசய்து வகாள்ளலாம். 

• ஏப்ரல் 1, 15 மற்றும் 22 வததிகளுக்கான தெளணத் வதாளககள் ெங்கிகளின் மூலம் 

வசலுத்த முன் அதிகாரம் வகாடுக்கப்பட்டிருந்தால் அளெ திரும்பப் வபற்றுக் 

வகாள்ளப்படும்.  வம மாத ொி வசலுத்தலுக்கு முன் அதிகாரம் வகாடுத்தெர்கள், 311 என்ற 

எண்ளண அளழத்து, தாங்கள் தெளண வசலுத்துெளத ரத்து வசய்து 

வகாள்ளலாம். பின்வனாரு வததியில் வதாளக வசலுத்துெதற்கான முன் அதிகாரத்ளத 

மீண்டும் அமல் படுத்த, பணம் வசலுத்த வெண்டியெர், நகாின் நிர்ொகத்திடம் மீண்டும் 

ெிண்ணப்பிக்க வெண்டும்.  

• வசலுத்தப்படும் ொித்வதாளககள் நகாின் நிர்ொகத்தினரால் வதாடர்ந்து 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டு வசய்முளறப்படுத்தப்படும். ெிருப்பத்வதர்வுகளுக்கான முழு 

பட்டியளல இங்கு பார்ளெயிடவும் 

 

ஏவதனும் ெிசாரளணகளுக்கு , இந்தப் படிெத்ளத உபவயாகிக்கவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“இந்த வதாற்று  வநாய்ப் பரெலின்வபாது, நமது குடியிருப்பு ொசிகள் எதிர்வகாள்ளக்கூடிய 

நிதிாீதியான சிரமம் மற்றும் மனெலிளய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்ற நிர்ொகம் 

புாிந்துவகாண்டிருக்கிறது. இதனால்தான் ஐந்து மாதங்களுக்கு அபராதம் ஏதுமில்லாமல் வசாத்து 

ொி வசலுத்தளல தள்ளிப்வபாடுதலுக்கான ொய்ப்பிளன  ஒவ்வொரு குடியிருப்புொசிக்கும் 

நாங்கள் ெழங்குகிவறாம். நாங்கள் உங்களுக்காகவெ உளழக்கிவறாம்; இந்தப் வபாருளாதார 

சிரமத்தின்வபாது, இளதத்தான் சமூகத்தினர் நிளனத்தனர் என்பது எங்கள் காதில் பலத்த குரலாக 

வதளிொகவெ வகட்டது.” 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நகர நிர்ொகமானது, சமூகத்தினாின் வதளெகளளத்தான் முதல் நிளலயில் ளெத்துள்ளது, 

குறிப்பாக இப்படிவயாரு சொலான காலத்தில். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள் மற்றும் அதில் 

வதாழில் வசய்பெர்களுக்கு நாங்கள் மிகச்சிறந்த முளறயில் ெிளரொகவும் திறம்படவும் 

வசெிசாய்க்கிவறாம். நகாின் பல ெசதியளமப்புக்களும் மூடப்பட்ட நிளலயில், பல்வெறு 

வசளெகள் மற்றும் ஆதரவுகள் மாற்று ெழிமுளறகளில் கிளடத்தபடிவய இருக்கின்றன.” 

- வடெிட் வபர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 
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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/Pages/PenaltyandInterest.aspx


 

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்வத 

வசய்கின்வறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
 

ஊடக வதாடர்பு MEDIA CONTACT 

வமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

Monika Duggal 

Coordinator, Media & Community Engagement 

Strategic Communication  

City of Brampton 

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

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

