
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਟ ੋਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰਟੇ ਤੇ ਫਅੇਰ ਡੀਲ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਅਪਰੈਲ, 2021) – ਰਨਵਾਿੀ ਿੂਬ੍ੇ ਰਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿੇ 

ਿਨ, ਇਿਲਈ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਿਮੀਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵਿੱ ਚ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰੇਟਾਂ ਰਵਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 
 

ਅਿੱਜ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਨੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ 
#FairDealForBrampton ਮੁਰਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ, ਪਰਰਵਾਰਕ ਖ਼ਰਰਚਆਂ ਦਾ ਵਿੱਡਾ ਰਿਿੱ ਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀ ਉਿਨਾਂ ਰੇਟਾਂ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਔਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਲਗਭਗ 123 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਧ ਿਨ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਡਰਾਈਵਰ ਲਗਾਤਾਰ, 3,301 ਡਾਲਰ ਰਜੰਨੇ ਵਿੱ ਧ ਰੇਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਰਿਟੀ ਦੇ ਪੋਿਟਲ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਵਿੱ ਿਰੀਆਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਕੀਮਤਾਂ 
ਦੇਿ ਰਿੇ ਿਨ, ਜੋ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਔਿਤ ਤੋਂ ਦ ੋਗੁਣਾ ਵਿੱ ਧ ਿੈ। ਿੁਣ ਰਨਵਾਿੀ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਿਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿੇਠਾਂ ਰਲਿੇ ਕੰਮਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਰਿਟੀ ਦੀ 
#FairDealForBrampton ਮੁਰਿੰਮ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ:   

• ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ (online petition) ਤ ੇਦਿਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਰਜਿ ਰਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬ੍ਰ 

ਆਫ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ (ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ.) (Member of Provincial Parliament) (MPP) ਨੰੂ ਿੰਬ੍ੋਰਧਤ ਕਰਕੇ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿ 

ਦਿੱਿਣਾ ਰਕ ਤੁਿੀਂ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ ਰਕ ਉਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਿਿੱਲ ਦਾ ਰਿਿੱ ਿਾ ਬ੍ਣਨ। ਰਿਟੀ, ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, 
ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ. (MPPs) ਕੋਲ ਜਮਹਾਂ ਕਰੇਗੀ।   

• ਗਵਾਂਢੀਆਂ, ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨੰੂ Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਮੁਰਿੰਮ #FairDealForBrampton ਬ੍ਾਰੇ ਦਿੱਿ ਕੇ 

ਇਿਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਰਿੰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਬ੍ਰਾਂ, ਮੁਿੱ ਿ ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਰਿਣਾ। ਮੁਰਿੰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰਕ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ #FairDealForBrampton ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਿਵਾਲੇ 

 

“ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਆਿਪਾਿ ਦ ੇਪਰਰਵਾਰ, ਕੋਰਵਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਰਥਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਨਪਟ ਰਿੇ ਿਨ, 

ਿਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਰਕ ਉਿ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ। ਇਿ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਿੁਤ 

ਿਮਾਂ ਪਰਿਲਾਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੀ। ਿਾਨੰੂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰੇਟ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪੋਿਟਲ ਕੋਡ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਿੱਿਪਾਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਕਿੱ ਠੇ 

ਰਮਲ ਕੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿੇ ਆਟੋ ਇੰਿੋਰੈਂਿ ਰੇਟਾਂ ਤ ੇਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ, #FairDealForBrampton ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਡਰਾਈਵਰ, ਬ੍ਿੁਤ ਲੰਮੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਰਫ਼ ਪੋਿਟਲ ਕੋਡਿ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬ੍ਾਕੀ ਿੂਬ੍ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਵਿੱ ਧ ਆਟੋਮੋਬ੍ਾਈਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਿੁਣ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬ੍ਾਈਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਿਮੀਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਰਵਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਦੇ ਤੇ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦਿੱਤਾ ਿੈ। ਿੁਣ ਿਾਨੰੂ #FairDealForBrampton ਰਮਲੀ ਿੈ।” 
- ਗੁਰਪਰੀਤ ਰਢਿੱਲੋਂ (Gurpreet Dhillon), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ  9 ਅਤੇ 10, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184168042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Lf5BZfOdaxEt255rNPjsYT06giVOgAuXz66%2FEeRJKY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184178039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C%2B5PMOEdP5E3gKcTW9553roO9pmpclRjkzwYZyjQONg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcitybrampton%2Fchannel%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk%40brampton.ca%7C2e516a98837e40cf82f308d904f60fda%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637546277184178039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m%2FYmNOEr%2BzfI2QM8zOvoXBYUOb9NBdP7Ac4p3c9jH74%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

