
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ઓટો ઇન્સ્યરુન્સસના રટે્સ વ્યાજબી રાખવાની હિમાયત કર ેછે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્સટેરરયો (એહિલ 26, 2021) – આપણાાં િોહવન્સસમાાંના રિેવાસીઓ સૌથી વધારે ઓટો ઇન્સ્યુરન્સસ રેટ્સ ચૂકવે છે, અને આ દરો 

સતત વધી રહ્ાાં છે ત્યાર,ે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ઓન્સટેરરયોમાાં ઓટો ઇન્સ્યુરન્સસ દરોની સમીક્ષા અન ેસુધારો કરવા િોહવન્સસની સરકારને કિી રહ્ુાં 

છે. 

 

આજરોજ, સીટી કાઉહન્સસલ ેબ્રેમ્પટનવાસીઓ માટે ઓટો ઇન્સ્યુરન્સસ રેટ્સ વ્યાજબી રાખવાની હિમાયત કરવા #FairDealForBrampton 

ઝુાંબેશ શરૂ કરી. ઓટો ઇન્સ્યુરન્સસ કૌટુાંહબક ખચાાઓમાાં મોટો ભાગ િોય છે, અન ેબ્રેમ્પટનવાસીઓ સરેરાશ ઓન્સટેરરયો ડ્રાઇવર કરતા 

લગભગ 123 ટકા વધારે દરો ચૂકવે છે. 

 

બ્રેમ્પટન ચાલકો શિેરભરમાાં પો્ટલ કોડ્સ િમાણે ઓટો ઇન્સ્યુરન્સસ રેટ્સ બદલાતા િોવાનુાં જુએ છે, જેમાાં દરો $3,301 જેટલા વધાર ેછે, જે 

િોહવન્સસની સરેરાશ કરતા બ ેગણાથી વધારે છે. રિવેાસીઓ િમણાાં હનણાય લઇ શકે છે અને શિેરની #FairDealForBrampton ઝુાંબેશને 

નીચે જણાવ્યા િમાણે ટેકો આપી શકે છે: 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની વેબસાઇટ પરની ઓનલાઇન હપરટશન પર સિી કરવી, જે તમારા ્થાહનક મેમ્બર ઓફ િોહવહન્સસયલ 

પાલાામેન્સટ (MPP) ને સાંબોધવામાાં આવ,ે જેના થકી તઓે જાણ ેક ેતઓે બ્રેમ્પટન માટે ઉકેલનો ભાગ બને તવેી તમારી અપેક્ષા છે. 

સીટી પોતાન ેમળેલી બધી હપરટશન્સસ એકઠી કરીને સાંબાંહધત MPPs ન ેરજૂ કરશ.ે  

• ઝુાંબેશ #FairDealForBrampton નો શબ્દ પડોશીઓ, કુટુાંબીજનો અન ેહમત્રો સાથે Twitter, Facebook અન ે

Instagram  પર વિેંચવામાાં અને સૌથી અદ્યતન સમાચાર, ઝુાંબેશ પર ચાવીરૂપ િકીકતો અન ેમાહિતી પર અદ્યતન રિવેામાાં 

મદદરૂપ થાવ. ઝુાંબેશ પર વધુ માહિતી મેળવવા બ્રમે્પટનની #FairDealForBrampton વબેસાઇટ જોવા અિીં હલલક કરો. 

 

અવતરણો (લવૉટ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન, અને ઓન્સટેરરયો આસપાસના કટુુાંબો, COVID-19 મિામારીથી ઉદભવેલા નાણાકીય પડકારોનો સામનો કરી રહ્ાાં છે ત્યાર,ે 

સરકારોએ ઓટો ઇન્સ્યુરન્સસના વધતા જતા ખચાાઓને સાંબોધવા સાથે મળીને કામ કરવાનુાં ચાલુ રાખવુાં રહ્ુાં. ફેરફાર લાાંબા સમયથી થવાનો 

બાકી છે અન ેઆપણે ઇન્સ્યુરન્સસ રટે્સ હનધાારરત કરવામાાં પો્ટલ કોડનો ભેદભાવ સમાપ્ત કરવો રહ્ો. સાથે મળીન,ે બ્રમે્પટનવાસીઓ 

આસમાનન ેઆાંબતા ઇન્સ્યુરન્સસ રટે્સ પર હનણાય લઇ શક ેછે અન ે#FairDealForBrampton મેળવી શક ેછે.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન  

 

“બ્રેમ્પટન ચાલકો બિુ લાાંબા સમયથી માત્ર પો્ટલ કોડ્સને લીધે બાકીના િોહવન્સસ કરતા બિુ વધાર ેઓટોમોબાઇલ ઇન્સ્યુરન્સસ રટે્સ ચૂકવી 

રહ્ાાં છે. િવે િોહવન્સસની સરકાર માટ ેઓટોમોબાઇલ ઇન્સ્યુરન્સસ રેટ્સની સમીક્ષા અન ેસુધારો કરવા પોતાનુાં વચન હનભાવવાનો સમય આવી 

ગયો છે. આપણન ે#FairDealForBrampton” મળે તેનો સમય િવે આવી ચૂલયો છે. 

- ગુરિીત હધલ્લોન (Gurpreet Dhillon), રીજીયનલ કાઉહન્સસલર, વૉડ્સા 9 અન ે10, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk@brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184168042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk@brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184178039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjA
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/citybrampton/channel/?hl=en&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk@brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184178039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Welcome.aspx


 

 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

 
 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

