
 

 

 پر منتقل ہو گا  طریقوں سےمحفوظ اور آسان وں کے نقد رقوم کے عالوہ دوسرے  سٹی آف برامپٹن ادائیگی

بہترین اور   اں النے کے میں بہتری  اپنے طریقہ کارسل نے پچھلے ہفتے اپنی میٹنگ میں، برامپٹن سٹی کون  – ( 2020جوالئی  3برامپٹن، آن )
کے لیے نقد رقم کے بغیر ادائیگی  کی وصولی حصے کے طور پر پراپرٹی ٹیکسز اور بلڈنگ ڈویژن کی فیسوں  ایک حفاظتی اقدامات کے 

 کی منظوری دی۔  کار  طریقہکے ایک نئے کرنے 

سے شروع کرتے ہوئے، سٹی   2021جنوری  1رہائشیوں، کاروبار کے مالکان اور مالزمین کے درمیان محفوظ تر معاشی لین دین کے لیے، 
 درج ذیل طریقوں سے پراپرٹی ٹیکس اور بلڈنگ ڈویژن کی فیسیں موصول کرے گا، کیونکہ نقد ادائیگیاں قبول نہیں کی جائیں گی: 

 گی اجازت شدہ ادائیگیاںشپی  •
 آن الئن بینکنگ •
 فون بینکنگ •
 برانچز کے ذریعے بالمشافہ ادائیگیاں کذاتی بین  •
 ڈیبٹ کارڈ سے بالمشافہ ادائیگیاں •
 کریڈٹ کارڈ سے بالمشافہ ادائیگیاں )صرف بلڈنگ فیسیں(  •

موجودہ طور پر، نوجوانوں اور بزرگ شہریوں کے لیے رسائی کو یقینی بنانے کے لیے، ان تبدیلیوں کا اطالق صارفین کی دیگر اقسام کی  
 کورٹ کی فیسیں، اینیمل سروسز اور پرفارمنگ آرٹس شامل ہیں۔ POAور چارجز پر نہیں ہو گا۔ اس میں تفریحی سہولیات، فیسوں، الئسنسز ا

ایک اچھی طرح چلنے واال اور صحت مند و محفوظ شہر بننے کی کونسل کی ترجیحات کے مطابق، بال نقد رقم ادائیگیاں لین دین کو مکمل  
 ۔ے کی سہولت فراہم کرتی ہیںمحفوظ طریقان اور ایک آس کے کرنے 

 پس منظر 

نقد رقم کو ادائیگی کے طریقے کے طور پر استعمال کرنا کئی مسائل کے ساتھ آتا ہے، مثالا چوری اور ڈاکے کا خطرہ، جعلی   •
 نوٹوں کو قبول کرنے کا خطرہ اور کرنسی کو جسمانی طور پر چھونے سے جڑے طبی خطرات۔ 

جبکہ زیادہ تر ادائیگیاں پیشگی طور پر اجاز شدہ   –م سے ادائیگیاں کیں ونے نقد رق تھوڑی تعدادیک بہت  پراپرٹی کے مالکان کی ا •
( کی صورت میں کی  EFT، آن الئن بینکنگ، ٹیلیفون بینکنگ، چیکس یا الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر ) ((PTPٹیکس کی ادائیگیوں 

   کے متعلق بھی اسی طرح کا رجحان پایا گیا۔ ویژن فیسوں کے لیے نقد رقم کی ادائیگیوںگئیں۔ بلڈنگ ڈ
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