
 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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

 

  

نومبر کو صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے پراپرٹی    18اور  17اکتوبر اور  21اور   20برامپٹن سٹی ہال میں 
 ٹیکس کی ادائیگی کے لیے اضافی اوقات کار 

  

اپنے پراپرٹی ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے درج ذیل تاریخوں   کے لیے سٹی نے رہائشیوں اور کاروباروں –  ( 2020اکتوبر  15برامپٹن، آن )
 پر سٹی ہال کے اوقات کار بڑھا دیے ہیں:

 اکتوبر 20منگل،  •

 اکتوبر 21بدھ،  •

 نومبر 17منگل،  •

 نومبر 18بدھ،  •

سٹی  سٹی ہال میں پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کے لیے، رہائشیوں کو پہلے سے  ہوں گے۔  8تا رات  8:30توسیع شدہ اوقات کار صبح 

 پر اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہو گی۔ آف برامپٹن کی ویب سائیٹ

 پائی جا سکتی ہیں۔ یہاںپراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کی آخری تاریخیں 

ں کو یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ موقع پر سٹی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے سٹی کی سہولت گاہوں میں آنے سے پہلے  رہائشیو

پر بک، ان کا وقت تبدیل   سٹی کی ویب سائیٹاپوائنٹمنٹس کو  اپوائنٹمنٹس ضروری ہیں۔ فوًرا آ کر خدمات کے حصول کی اجازت نہیں ہے۔
 اور منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ 

 کی ادائیگی کے لیے کئی متبادل محفوظ اور آسان طریقے بھی موجود ہیں: پراپرٹی ٹیکسز

 کسی بینک یا دیگر مالیاتی ادارے میں  •

 اقتصادی اداروں کے ذریعے انٹرنیٹ/ٹیلیفون بینکاری •

 چیک  •

 ٹیکس کی ادائیگی کا پیشگی طور پر مجاز شدہ پالن  •

 مالحظہ کریں www.brampton.caید معلومات کے لیے، مز

اس مہینے کے آغاز میں، سٹی کونسل نے آخری تاریخ کے بعد تمام واجب االدا پراپرٹی ٹیکس ادائیگیوں پر تمام سود اور 
دے دی، تاکہ رہائشیوں اور کاروباروں کو اس مشکل وقت میں اضافی  منظوریدسمبر تک معطل کرنے کی  31و جرمانوں ک

اس وقت موجود کسی بھی واجب االدا بیلنس پر جرمانے اور سود سے بچنے کے لیے، سٹی کو تمام   امداد فراہم کی جا سکے۔معاشی 
 دسمبر سے پہلے موصول ہو جانی چاہیں۔  31ادائیگیاں 

معاونت   24/7اپوائنٹمنٹس بک کرنے یا پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگیوں کے حوالے سے کسی قسم کے سواالت کے لیے، براہ کرم 
 پر ای میل کریں۔ brampton.ca@311پر کال کریں یا  311حاصل کرنے کے لیے 
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