
 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம்  2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ச ாத்து வாி வசூலிப்பதை 

ைள்ளி தவக்கும் ைிட்டத்ைிற்கு ஒப்புைல் வழங்குகிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (March 29, 2021) – ைனது மார்ச் 24 ஆம் தைைிய கூட்டத்ைில்,  2021 ஆம் ஆண்டிற்கான, 

விருப்பத்ைின் தபாிலான ச ாத்து வாி ைள்ளிதவக்கும் ைிட்டத்ைிற்கு ஒப்புைல் வழங்கியது; இது தகாவிட்-19 

சைாற்றுப்பரவல் காரணமாக, நிைிாீைியான  ிரமங்கதள எைிர்சகாள்ளும் குடியிருப்புவா ிகள் மற்றும் 

வியாபாாிகளுக்கு ஆைரவளிப்பைற்தகயாகும். 

வாிச லுத்ைதவண்டியவர்கள் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ச ாத்து வாி ச லுத்துவதை 2021 ஆண்டு டி ம்பர் 

15 ஆம் தைைி வதர ைள்ளிதவக்க விண்ணப்பிக்கலாம். இந்ை ைிட்டமானது, விண்ணப்பம் ச ய்வைன் மூலம் 

மட்டுதம ச ல்லுபடியாகும், மற்றும்  2021 வாி ஆண்டுக்கு மட்டுதம வாி ச லுத்ை தவண்டிய குடியிருப்பு 

மற்றும் வணிக ச ாத்து உாிதமயாளர்களுக்கு உைவுவைற்கான  லுதகயாகும். ச ாத்து வாி ச லுத்துைல் 

ைள்ளிதவப்பு ைிட்டம் என்பது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ச ாத்து வாி ைள்ளுபடி ச ய்யப்படுவைாக அர்த்ைம் 

சகாள்ளக்கூடாது. 

நகர நிர்வாகம்  ஒவ்சவாரு ஆண்டும் வாி வசூலிப்பைற்கான இரண்டு வாி தகட்பு பட்டியல்கதள 

வழங்குகிறது, இைில் ஜனவாி மாைத்ைில் இதடக்கால வாி தகட்பு பட்டியல்  மற்றும் ஜூன் மாைத்ைில் 

இறுைி வாி தகட்பு பட்டியல் ஆகியதவ அடங்கும். இதடக்கால அல்லது இறுைி 2021 ச ாத்து வாி தகட்பு 

பட்டியலுக்கு வாி ச லுத்துவதை ஒத்ைிதவக்க, ஏப்ரல் 15, 2021 க்குள் ஆன்தலனில் விண்ணப்பிக்கவும். 

ைங்களது இதடக்கால வாி தகட்பு பட்டியலுக்கு வாி ச லுத்துவதை ஒத்ைிதவக்க தைர்வுச ய்பவர்களுக்கு 

அவர்களின் இறுைி வாி ச லுத்துவதை ஒத்ைிதவப்பது என்பது ைானாகதவ ஒத்ைிதவக்கப்பட்டுவிடும். 

ச ாத்து வாி ச லுத்துைல் ஒத்ைிதவப்பு ைிட்டத்ைிற்கு ைகுைியதடவைற்கு, அவரவர் ச ாத்து வாி கணக்கில் 

மார்ச் 2020 க்கு முன்னர் வாி நிலுதவத் சைாதக எதுவும் இருக்கக்கூடாது. குடியிருப்பாளர்களும் மற்றும் 

வணிகர்களும் ச ாத்து வாிகதள தநரடியாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ைிற்கு ச லுத்ை தவண்டும், ஆனால் 

அடமான நிறுவனம் மூலமாக ச லுத்ைலாகாது. விண்ணப்பமும்கூட ச ாத்து உாிதமயாளரால் மட்டுதம 

ச ய்யப்பட தவண்டும். ச ாத்து உாிதமயாளாின்  ார்பாக, நிைி நிறுவனங்கள் வாி ஒத்ைிதவப்புக்கு 

விண்ணப்பிக்க முடியாது. 

ச ாத்து வாி ச லுத்துைதல ஒத்ைிதவக்கும் ைிட்டத்ைிற்கு ைகுைியதடபவர்கள் மற்றும் ைற்தபாது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் முன்னைாக  அங்கீகாிக்கப்பட்ட வாி ச லுத்துைல் (PTP) ைிட்டத்ைில் த ர்ந்துள்ள 

குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் PTP ைிட்டத்ைிலிருந்து நீக்கப்பட்டு விடுவார்கள்;  மீண்டும் PTP 

க்கு பைிவு ச ய்ய புைிய விண்ணப்பத்தை  மர்ப்பிக்க தவண்டும்; இது 2022 ஆம் ஆண்டின் இதடக்கால 



 

 

வாி ச லுத்ை சவண்டிய  காலக்சகடுவிற்கு முன்  ச ய்யப்பட தவண்டும். PTP ைிட்டத்ைில் மீண்டும் 

த ருவைற்கு முன்பு அதனத்து வாிகளும் ச லுத்ைப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

ச ாத்து வாி ச லுத்துைல் ஒத்ைிதவப்பு ைிட்டத்தை, விரும்பி தைர்வுச ய்யும் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் 

வணிகர்களுக்கு, ச ாத்து வாி ச லுத்துவதை எந்ை தநரத்ைிலும், எத்ைதன முதற தவண்டுமானாலும் 

ச ய்யலாம். 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான  வாியானது  2021 டி ம்பர் 15 க்குள் முழுதமயாக 

ச லுத்ைப்படுகிறது எனும் பட் த்ைில்,  அபராைதமா வட்டி கட்டணதமா இருக்காது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது,  உங்கள் வாி ச லுத்துைதல  ாியான தநரத்ைில் சபற்றுவிடுகிறது 

என்பதை உறுைிப்படுத்ை, உங்கள் வங்கி அல்லது நிைி நிறுவனத்ைில் இைதன ச யலாக்கம் ச ய்ய  மூன்று 

முைல் ஐந்து வணிக நாட்கள் காத்ைிருக்கவும். 2021 டி ம்பர் 15 க்குப் பிறகு சபறப்படும் 

வாித்சைாதககளுக்கு அபராைம் மற்றும் வட்டி கட்டணங்கள் பிரதயாகமாகும். 2020 அல்லது அைற்கு 

முந்தைய ஆண்டுகளுக்கான வாித்சைாதக முழுவதுமாக ச லுத்ைப்படும் வதர அபராைம் மற்றும் வட்டி 

கட்டணங்கள் விைிக்கப்படும். 

விண்ணப்பம் ச ய்வது எப்படி 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகத்ைின்  வதலத்ைளத்ைில் கிதடக்கின்ற ஆன்தலன் படிவத்ைிதன உபதயாகித்து 

ஏப்ரல் 15 ஆம் தைைிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும். 

காகிை வடிவ விண்ணப்ப படிவம் தவண்டுமாயின் ையவு ச ய்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வாி அலுவலகத்தை 

சைாடர்பு சகாள்ளவும். பூர்த்ைி ச ய்ை படிவத்தை நகர நிர்வாகத்ைிற்கு 905-874 2296 என்ற எண்ணிற்கு 

சைாதலநகல் மூலமாக அனுப்பலாம் அல்லது ைபால் மூலமாக அனுப்புவைற்கான  முகவாி: 

City of Brampton 

Finance Department, Revenue Division 

2 Wellington St. W. 

Brampton, ON L6Y 4R2  
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/article.aspx/17/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mississauga.ca%2Fservices-and-programs%2Fproperty-taxes%2Fcontact%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cb5cb2523d0dd4de87c0808d8f3044688%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637526547041611920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dkFcbwgmBB9%2FiwDufQYgBeXxfEqxPK6c08idDWv3DE4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mississauga.ca%2Fservices-and-programs%2Fproperty-taxes%2Fcontact%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cb5cb2523d0dd4de87c0808d8f3044688%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637526547041611920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dkFcbwgmBB9%2FiwDufQYgBeXxfEqxPK6c08idDWv3DE4%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

ஊடக சைாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் &  முைாய ஈடுபாடு 

யுக்ைிாீைியான ைகவல்சைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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