
 

 

 
       برائے فوری اجراء 

                

 
سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو پانچ مہینوں کے لیے ٹیکسز کو مٔوخر کرنے کی اجازت دے رہا ہے اور تمام 

 جرمانے معاف کر رہا ہے 

 
 

  19مارچ سے  18کے ردعمل کے حصے کے طور پر  19-آج سٹی آف برامپٹن نے کوِوڈ – ( 2020مارچ  21برامپٹن، آن )
اگست تک پانچ مہینوں کے لیے ٹیکس کی ادائیگیوں پر سود اور تاخیر کی فیس کو معاف کر دیا۔ کونسل کی اگلی مالقات پر اس  

 فیصلے کی تصدیق کر دی جائے گی۔
 

کی عالمگیری وباء جیسے ہنگامی حاالت میں سٹی کو  19-کے تحت، کوِوڈ 3.8سٹی کے ایمرجنسی منیجمنٹ پالن کے حصہ 
ایسے اقدامات اٹھانے کا اختیار حاصل ہے، جو "سٹی آف برامپٹن کی حدود کے اندر زندگی، امالک، ماحول اور معیشت کے 

 تحفظ کے لیے ضروری ہوں۔"
 

کی ہنگامی حالت کے دوران اپنی کمیونٹی کی  19-اعالن کوِوڈیہ قدم اور برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں تبدیلیوں کے حوالے سے 
 حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے سٹی کی مسلسل ترجیحات کے مطابق ہیں۔

 
 رہائشیوں اور کاروباروں کو درج ذیل پر توجہ دینی چاہیے:

 

قسط پر کوئی بھی سود یا تاخیری اپریل کو واجب االدا تیسری  22مارچ کو واجب االدا دوسری قسط اور  18ٹیکسز کی  •
 فیس نہیں لگے گی۔  

اپنی اپریل کی قسط کے لیے سٹی کو آگے کی تاریخوں والے چیک بھیجنے والے لوگ، جو ادائیگی کو منسوخ کرنا  •
 پر کال کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔ 311اپریل تک  15چاہیں گے، 

اپریل کے لیے اپنے بینک کے ذریعے پیشگی طور پر اپریل کی قسطوں کے لیے ٹیکس  22اور   15، 1جن لوگوں نے  •
ادائیگیاں مجاز کی ہیں، وہ نکال لی جائیں گی۔ جن لوگوں نے مئی کے لیے ٹیکس ادائیگیاں پیشگی طور پر مجاز کی 

ی کو بعد کی کسی تاریخ پیشگی طور پر مجاز ادائیگ پر کال کر کے اپنی قسط کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ 311ہیں، وہ 
 پر دوبارہ جاری کروانے کے لیے، ادائیگی کرنے والے شخص کو دوبارہ سٹی کو درخواست دینی ہو گی۔

سٹی کی جانب سے ٹیکس ادائیگیاں قبول کی جاتی رہیں گی اور ان پر عملدرآمد جاری رہے گا۔ ادائیگی کے انتخابات   •
 دیکھیں۔ یہاںکی مکمل فہرست 

 
 ۔اس فارم کو استعمال کریںکسی قسم کے سواالت کے لیے  

 
 اقتباسات

"برامپٹن کونسل ان معاشی مصائب اور مشکالت کو سمجھتی ہے، جو ہمارے رہائشیوں کو اس عالمگیر وباء کے دوران پیش 
آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پراپرٹی ٹیکسز ملتوی کرنے کے خواہشمند افراد کو پانچ مہینوں کے لیے بغیر جرمانے کے ایسا 

م کرتے ہیں اور ہم نے صاف اور واضح طور پر سن لیا کہ معاشی مصائب کے کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے کا
 اس عرصے کے دوران کمیونٹی ایسا ہی چاہتی تھی۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/PenaltyandInterest.aspx


 

 

"سٹی نے اپنی کمیونٹی کی ضروریات کو سب سے اوپر رکھا ہوا ہے، خصوًصا اس مشکل وقت کے دوران۔ ہم برامپٹن کے 
رہائشیوں اور کاروباروں کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے فوری اور مٔوثر طور پر ردعمل دے رہے ہیں۔ جبکہ سٹی کی 

 سہولت گاہیں بند ہیں، کئی خدمات اور معاونتیں متبادل طریقوں سے دستیاب رہیں گی۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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