
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ઑટો વીમાના દિ માટ ેવાજબી દિોની 

હહમાયત કિવાન ું ચાલ  િાખ ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (14 ફેબ્ર આિી 2022) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પ્રોવવુંશ્યલ સિકાિને યાદ અપાવવાન ું ચાલ  િાખે છે કે 

ઓન્ટારિયોના વીમાના દિોની સમીક્ષા અને સ ધાિા કિવામાું આવવા જોઈએ. 

 

એહપ્રલ 2021માું બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉહન્સલે સવાાન મતે ઠિાવ પસાિ કયો હતો ક ેબ્રૅમ્પટનવાસીઓ ઓન્ટારિયોના સૌથી વધ  

વીમાના દિ ચ કવે છે અને તેમણ ે#FairDealForBrampton અહિયાનન ું લોકાપાણ કય ું. આજના રદન સ ધી 19,000 કિતા વધ  

િહેવાસીઓ પેરટશન પિ સહી કિીને અહિયાનમાું સહિાગી થયા હતાું. 

ગત માસમાું, RATESDOTCA દ્વાિા ઓન્ટારિયોના શહેિો માટે કાિના વીમાના હપ્રહમયમો પિ તમેના ઑટો ઇશ્યોિામેપના આધાિે 

લેખ પ્રકાહશત કિવામાું આવ્યો હતો જે પોસ્ટલ કોડના આધાિે હપ્રહમયમોની યોજના દશાાવે છે. આ લેખમાું 

હસટીના #FairDealForBrampton અહિયાનનો સુંદિા આપે છે જે વીમાના દિો નક્કી કિવાના પ્રાથહમક પરિબળો તિીકે પોસ્ટલ કોડનો 

વીમા કુંપનીઓ ઉપયોગ કિ ેતેના પિ પ્રહતબુંધ ફિમાવે છે. બ્રૅમ્પટનમાું, દિો 26.8 ટકા જેટલા ઘટ્યા એટલેકે 2021માું $2,698 થી $1,975 

થયા. બ્રૅમ્પટન ઓન્ટારિયોના સૌથી મોંઘા શેિથી ખસીને સૌથી ચોથ ું મોંઘ ું શહેિ બન્ય ું. 

બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉહન્સલની માુંગ છે કે ઓન્ટારિયો સિકાિ હબલ 42 એવન્ડુંગ રડહસ્િહમનેશન ઇન ઓટોમોબાઇલ ઇશ્યોિન્સ ઍક્ટ (Ending 

Discrimination in Automobile Insurance Act), ને િજૂ કિ ેજેથી બ્રૅમ્પટનના હનવાસીઓ માટે જીવ્ન વધ  સમાન બને અન ે

રકફાયતી બને. 

હસટીના #FairDealForBrampton અહિયાન હવશે વધ  માહહતી www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca પિ 

મળી શકશે.  

  

સ વાક્યો 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ola.org/en/legislative-business/bills/parliament-42/session-1/bill-42&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637804565798295911|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=/SQp1WIl5QqjvKImTt9rBiym+E6w0i9Sz89UL98uYJg=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/906
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://rates.ca/resources/these-10-cities-have-highest-car-insurance-rates-ontario&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637804565798295911|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=U0JODJVmUJvpdjDd/bTzFTNjsEiZjqL5bi3S7vhUSX4=&reserved=0
http://www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca


 

 

"અમાિા િહવેાસીઓ અને સમગ્ર ઓન્ટારિયોના લોકોએ COVID-19 મહામાિીથી ઉદ્િવતા નાણાકીય પડકાિોનો સામનો કિવાન ું ચાલ  

િાખય ું હોવાથી, અમાિા પ્રોહવન્સમાું ઓટો વીમાના ઊંચા ખચાને સુંબોધવા માટે સિકાિના તમામ સ્તિોએ સાથે મળીને કામ કિવ ું જોઈએ. અમે 

અમારું #FairDealForBrampton અહિયાન શરૂ કય ું ત્યાિથી 19,000 કિતા વધ  િહેવાસીઓ વીમા ઉદ્યોગમાું પરિવતાન કિવાના અમાિા 

કોલમાું અમાિી સાથે જોડાયા છે. પ્રોહવશ્યલ સિકાિ હબલ 42  દ એવન્ડુંગ રડહસ્િહમનેશન ઇન ઓટોમોબાઇલ ઇશ્યોિન્સ ઍક્ટ (Ending 

Discrimination in Automobile Insurance Act) િજૂ કિ ેત ેમાટ ેબ્રૅમ્પટન સીટી કાઉહન્સલ અને િહેવાસીઓ એકજૂટ થઈને ઊિા 

છે, કે વીમાના દિો હનધાારિત કિવા માટ ેપોસ્ટલ કોડનો િદેિાવ બુંધ કિો. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“ગયા વરે્ષ બ્રૅમ્પટનમાું ઓટો વીમા હપ્રમીયમમાું ઘટાડો થયો ત ેઆવકાિદાયક સમાચાિ હોવા છતાું, આપણા િહેવાસીઓએ તેમના પોસ્ટલ કોડન ે

કાિણે પ્રોહવન્સમાું સૌથી વધ  દિો ચૂકવવાન ું ચાલ  િાખવ ું પડય ું છે. બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉહન્સ ફિીથી પ્રોવવુંશ્યલ સિકાિને ઑન્ટેરિયોમાું 

ઓટોમોબાઈલ વીમા દિોની સમીક્ષા કિવા અને સ ધાિા કિવા હાકલ કિી છે, જેથી અમન ે#FairDealForBrampton મળે અન ેઆપના 

શહેિના વાહનચાલકો માટે જીવન વધ  રકફાયતી બની શક.ે 

 ગ િપ્રીત હધલ્લોન, રિજનલ કાઉહન્સલિ, વૉડા 9 અને 10, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી હવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે 

લોકો. અમને ઊજાા મળે છે અમાિા હવહવધ સમાજોમાુંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્ષાણન ું કને્ર છીએ અને અમે તકહનકી અને પયાાવિણીય નહવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી િાગીદાિી એવા હનિોગી શહેિના હવકાસ માટે છે જે સ િહક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

હમરડયા સુંપકા (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મહલ્ટકલ્ચિલ હમરડયા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

