
 

 

குடியிருப்புவாசிகள் மற்றும் வியாபாாிகள் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான  வாி சசலுத்துவதை 

நகர நிர்வாகம் சைாடர்ந்து ஒத்ைிதவக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நவம்பர் 29, 2021) – ைகுைி வாய்ந்ை குடியிருப்புவாசிகள் மற்றும் வியாபாாிகளுக்கு 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கான சசாத்து வாி சசலுத்துவதை ஒத்ைி தவக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் அனுமைிக்கும். 

க ோவிட்-19 பெருந்ப ோற்று  ோரணமோ  ஏற்ெட்ட துன்ெங் ளை எ ிர்ப ோண்ட குடியிருப்புவாசிகள் மற்றும் 

வியாபாாிகளுக்கு ஆ ரவைிப்ெ ற் ோ , ப ோத்து வோி ப லுத்துவள  ஒத் ி ளவக்கும்  ிட்டமோனது 2021 ஆம் 

ஆண்டில் அறிமு ம் ப ய்யப்ெட்டது. 

இதடக்கால 2022 சசாத்து வாி ககடுப் பட்டியலுக்கு பணம் சசலுத்துவதை ஒத்ைிதவப்பைற்கான 

விண்ணப்பங்கதை நகரம் ஜனவாி 2022 இல் ஏற்றுக்சகாள்ைத் துவங்கும். இந்ை ைிட்டத்ைிற்கு ைகுைிசபறுவைற்கு, 

ஏப்ரல் 8, 2022 சவள்ைிக்கிழதமக்குள் விண்ணப்பங்கதைச் சமர்ப்பிக்க கவண்டும். இந்ை விருப்பத்தைத் 

கைர்வுசசய்யும் பங்ககற்பாைர்கள் ைங்கள் இறுைி வாி ககட்பு பட்டியலுக்கு ைன்னியக்கமாக ஒத்ைிதவப்பு 

சபறுவார்கள். சசாத்து வாி சசலுத்துைல் ஒத்ைிதவப்பு ைிட்டத்ைிற்குத் ைகுைிசபறுவைற்கு, அவரவர் சசாத்து வாிக் 

கணக்குகைில் மார்ச் 2020க்கு முந்தைய வாி பாக்கிகள் இருக்கக்கூடாது. முந்தைய ஆண்டுகைின் வாி 

பாக்கிகளுக்கான அபராைம் மற்றும் வட்டிக் கட்டணங்கள் கூடிக்சகாண்கட வரும். குடியிருப்பாைர்களும் 

வணிகங்களும் சசாத்து வாிகதை கநரடியாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகத்ைிற்கக சசலுத்ை கவண்டும், அடமான 

நிறுவனம் மூலமாக ஏற்கப்படமாட்டாது. அதுகபாலகவ, வாி ஒத்ைிதவப்பு விண்ணப்பங்களும் சசாத்து 

உாிதமயாைராகலகய சமர்ப்பிக்கப்பட கவண்டும் மற்றும் அவர்கள் சார்பாக ஒரு நிைி நிறுவனத்ைால் 

சமர்ப்பிக்கக் கூடாது. 

சசாத்து வாி சசலுத்துைல் ஒத்ைிதவப்புத் ைிட்டத்ைிற்குத் ைகுைிசபற்று, ைற்கபாது நகாின் முன்-அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

வாி சசலுத்துைல் (PTP) ைிட்டத்ைில் பைிவுசசய்யப்பட்ட குடியிருப்பாைர்கள் மற்றும் வணிகர்கள், PTP ைிட்டத்ைில் 

இருந்து நீக்கப்படுவார்கள்; இைற்கு மீண்டும் பைிவுசசய்ய புைிய விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க கவண்டும்; இைதன 

2023 இதடக்கால வாி ககட்பு பட்டியல் காலக்சகடுவுக்கு முன்னைாக மறுபைிவுசசய்ய கவண்டும். PTP 

ைிட்டத்ைிற்கு மீண்டும் பைிவு சசய்வைற்கு முன் அதனத்து வாிகளும் சசலுத்ைப்பட கவண்டும். 

 

ைங்கள் சசாத்ைின் அடமானத்ைின் ஒரு பகுைியாக வாி சசலுத்ைியவர்கள் ைங்கள் அடமான கசதவ வழங்குநதரத் 

சைாடர்புசகாண்டு, வாி சசலுத்துைதல ரத்து சசய்யலாமா என்பதைத் ைீர்மானிக்க கவண்டும். அடமான கசதவ 

வழங்குநர், குடியிருப்பாைர்/வணிகத்தை நகர நிர்வாகத்ைின் பட்டியலிலிருந்து அகற்றுமாறு நகரத்ைிற்கு 

அறிவுறுத்ை கவண்டும். 

 

வாி ஒத்ைிதவப்பு என்பது வாி ரத்து சசய்ைாகிவிட்டது என அர்த்ைமாகாது. அபராைம் அல்லது வட்டி 



 

 

சசலுத்துவதைத் ைவிர்க்க,  ஒத்ைிதவக்கப்பட்ட சைாதககள் அதனத்தையும், டிசம்பர் 15, 2022 க்கு முன்பாக, 

அந்ை சமயத்ைில் ைவதண ைாண்டிய பாக்கிக்கான அபராைம் மற்றும் வட்டியுடன் சசலுத்ைப்படகவண்டும்.  
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