
வரி பற்றிய தகவல் 
 

வரிகள் தீர்மரனிக்கப்படுவது எவ்வரறு? 
 

நீங்கள் குடியிருப்பவர்கள் என்ற வககயில் எங்ககை வழங்குமரறு ககட்டுக்ககரண்ட 

கேகவகள், திட்டங்கள் மற்றும் வரய்ப்பு நலன்களுக்கரன பணத்கதச் கேலுத்துவதற்கு, 

குடியிருப்பு ேரர்ந்த வரிகைின் மூலமரக எவ்வைவு பணம் கேகரிக்கப்படகவண்டும் என்பகத  

பீல் பிரரந்திய ேகபயும், ப்ரரம்ப்டன் நகர ேகபயும் நிர்மரணிப்பரர்கள். கேரத்து வரிகள் 

மூன்று பரகங்கைரக பிரிக்கப்படுகின்றன: பிரரந்தியம், நகரம் மற்றும் மரகரணம்.  

ஒன்ட்கடரிகயரவில் இருக்கும் கேரத்துக்கள் அகனத்துக்கும் கபரதுவரன ஒரு வரிகய 

மரகரணம் விதிக்கிறது. 
 

உங்களுகடய ரகேியத்கதக் கரப்பரற்றுதல் 
 

நமது குடியிருப்புவரேிகைின் அந்தரங்கத்கதக் கரப்பதற்கரக அவரவர் வரி பட்டியலின் வலது 

பக்க கமல்மூகலயில் கரட்டப்பட்டபடி “வரடிக்ககயரைர் எண்” இல்லரமல் இந்த நகரம் வரி 

கணக்கு பற்றிய தகவகல கவைிப்படுத்தரது. 
 

தகககம கபற்ற குகறந்த வருமரனம் கபறும் முதியவர்களுக்கும் இயலரகமயுள்ை 

வரிகேலுத்துபவர்களுக்கும் கேரத்துவரி உதவித் திட்டம் 
 

தகககம கபறும் முதியவர்கள் (65 மற்றும் அதற்கு கமலரன வயதுகடயவர்கள்) மற்றும் 

இயலரகம ககரண்ட நபர்கள் வரிக் கடனுக்கு தகுதி கபறக்கூடும். ஆண்டு ஒன்றுக்கு 

தள்ளுபடித் கதரககயரனது, $400  மற்றும் 2018 இல் துவங்கவிருக்கின்ற கூட்டு வரியின் 

தரக்கம் ஆகியகவயரகும்.  நடப்பு வரிவிதிப்பு ஆண்டில் டிேம்பர் 31 ஆம் நரளுக்குள் 

விண்ணப்பிக்க கவண்டும். விண்ணப்பப் படிவங்கள்   www.brampton.ca எனும் 

வகலத்தைத்தில் அல்லது நகர ேகபயில் கிகடக்கப்கபறும். 
 

முன் அதிகரரம் வழங்கப்பட்ட வரி கேலுத்தும் திட்டம் (PTP) 
 

ஒவ்கவரரு மரதமும் உங்கள் வங்கிக்கணக்கிலிருந்து தன்னியக்கமரக பணம் எடுத்தல்: 

இந்தத் திட்டத்தில் கேர்வதற்கு கட்டணம் ஏதுமில்கல. விபரங்களுக்கு www.brampton.ca 

வகலத்தைத்கதப் பரர்க்கவும். 
 

தவகணத் கததிகள் 
 

அபரரதம் மற்றும் வட்டித்கதரககககைத் தவிர்ப்பதற்கு, கேரத்து வரிககை உங்கள் வரி 

பட்டியலில் கரட்டப்பட்டுள்ை தவகணத் கததிக்குள்ைரக கேலுத்திவிட கவண்டும். 
 

புதிய வீட்டுச்கேரந்தக்கரரர்கள் 

http://www.brampton.ca/


 

நீங்கள் அண்கமயில் ஒரு புதிய வீட்கட வரங்கியிருந்தரல், உங்களுகடய வரவு 

கேலவுத்திட்டத்தில் “வரவிருக்கும் வரிப் பட்டியலுக்கு” ேற்று நிதி ஒதுக்கவும். 
 

புதிய கேரந்தக்கரரருக்கரன நிர்வரகக் கட்டணம் 
 

கேரத்தின் உகடகம ககமரறும் நிகழ்வுகைில் அந்தமரதிரியரன கணக்குகள் 

அகனத்திலும் நிர்வரகக் கட்டணமும் கேர்த்து விதிக்கப்படும். பணம் கேலுத்துவதற்கரக 

உதவும்கபரருட்டு ஒரு அறிக்கக அனுப்பப்படும். 
 

புதிய கணக்குக்கரன நிர்வரகக் கட்டணம் 
 

ஒரு கேரத்தரனது வரிப்பட்டியலில் புதிதரகச் கேர்க்கப்பட்டரல், அதற்கரன கணக்கக 

அகமப்பது கதரடர்பரன கேலவுககை ஈடுகட்டுவதற்கு ஒரு முகறக்கு மட்டுகமயரன ஒரு 

கட்டணம் கேர்க்கப்படும். இதற்கு பணம் கேலுத்துவதற்கரக வீட்டு உரிகமயரைருக்கு ஒரு 

அறிக்கக அனுப்பப்படும். 
 

கேரத்து மதிப்பீடு 
 

உங்களுகடய கேரத்து மதிப்பீட்கடப் பற்றி கவகலகள் உங்களுக்கு இருந்தரல், நகரரட்ேி 

கேரத்து மதிப்பீட்டுக் கழகத்கத (MPAC) கதரடர்பு ககரள்ைவும். www.mpac.ca ஐப் 

பரர்கவயிடவும் அல்லது 1-866-296-MPAC (6722) ஐ அகழக்கவும். 
 

உங்கள் வரிகயக் கணக்கிடுவது எப்படி 
 

உங்களுக்கரன வரியரனது  உங்கள் வரிப் பட்டியலில் கரண்பிக்கப்பட்டிருக்கும் 

மதிப்பீட்டு கதரகககய, அகத வரிப் பட்டியலில் ககரடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரிய வரி 

விகிதத்தரல் கபருக்குவதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. 
 

வரிகய ேரிக்கட்டுதல் 
 

மிகக் குகறவரன ேந்தர்ப்பங்கைில், வரி ரத்து கேய்யப்படுதல், வரி குகறப்பு, அல்லது வரி 

விதிக்கப்பட்டு அதற்கரக கேலுத்திய வரிகய பகுதியைவுக்ககர அல்லது முழுதுமரககவர 

திரும்பப் கபறுதல் ஆகியவற்றுக்கரக, கேரத்துக்கு உரிகமயரைர்கள் கருவூல அதிகரரிக்கு 

எழுத்துமூலமரக விண்ணப்பிக்கலரம். விண்ணப்பம் மற்றும் தகவல்களுக்கு www.brampton.ca 

எனும் வகலத்தைத்திற்கு  கேல்க, மற்றும் வரி கமல்முகறயீட்டுக்கரக கதடுக. 
 

வரி வசூலிப்புக்கரக விற்பகன கேய்தல் 
 



 நகரரட்ேி ேட்டத்தின் பிரிவு 373 (1) பரகம் XI ஆல் ஒழுங்குமுகற கேய்யப்பட்டபடி ஜனவரி 1 ம் 

திகதியன்று, இரண்டு வருடங்களுக்கு வரி கட்டரமல் நிலுகவயில் இருக்கும் கேரத்துக்கள், 

வரி வசூலிப்புக்கரக விற்பகன கேய்யப்படகவண்டிய நடவடிக்கககளுக்கு பரத்திரமரகும். 
 

கதரண்டு நிறுவனத்துக்கரன தள்ளுபடி 
 

வணிக / கதரழிற்துகற கேரத்துகைில் குடி ககரண்டிருக்கின்ற,  பதிவு கேய்யப்பட்ட ஒரு 

கதரண்டு நிறுவனமரனது, கேரத்து வரிகைில் இருந்து ஒரு பகுதிகய தள்ளுபடி கபற 

தகுதியுகடயதரக இருக்கலரம். விண்ணப்பம் மற்றும் தகவல்களுக்கு www.brampton.ca எனும் 

வகலத்தைத்திற்கு  கேல்க, மற்றும் கதரண்டு நிறுவனத்திற்கரன தள்ளுபடிகளுக்கரகத் 

கதடுக. 


