
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆੱਟ ੋਇੰਸ਼ਰੋੈਂਿ ਰਟੇਿ ਤ ੇ 

ਫਅੇਰ ਡੀਲ ਵਾਿਤ ੇਰਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਫਰਵਰੀ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਆੱਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰੇਟਿ ਦੀ ਿਮੀਰਿਆ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਰਵੱਚ 

ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 
 

ਅਪਰੈਲ 2021 ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਇਿ ਬ੍ਾਰ ੇਵਰੇਵਾ ਰਦੰਦੇ ਿੋਏ, ਿਰਬ੍ਿੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਤਾਵ 

ਪਾਿ ਕੀਤਾ ਿੀ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀ ਰਕਿ ਤਰਹਾਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੱਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰੇਟਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਨਾਲ ਿੀ, ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਨੇ ਆਪਣੀ #FairDealForBrampton ਮੁਰਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ (launched its #FairDealForBrampton campaign)। ਿੁਣ ਤੱਕ, 

19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੁਰਿੰਮ ਰਵੱਚ ਰਿੱਿਾ ਰਲਆ ਿੈ। 

ਰਪਛਲੇ ਮਿੀਨੇ, RATESDOTCA ਨੇ ਆਪਣੇ ਆੱਟੋ ਇੰਰਸ਼ਓਰਮੈਪ (Auto Insuramap) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜ ੋਪੋਿਟਲ ਕੋਡਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਰਦੰਦਾ ਿੈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਵਾਿਤੇ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ (car insurance premiums for Ontario cities) ਤੇ 

ਇੱਕ ਲੇਿ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਿ ਲੇਿ ਰਵੱਚ, ਬ੍ੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰੇਟਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮੱੁਿ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ, ਪੋਿਟਲ ਕੋਡਿ ਜਾਂ ਏਰੀਆ 

ਕੋਡਿ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਵਾਿਤੇ, ਰਿਟੀ ਦੀ #FairDealForBrampton ਮੁਰਿੰਮ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, 2021 ਰਵੱਚ, ਰੇਟਿ 

ਘਟ ਕ ੇ26.8 ਪਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ 2,698 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕ ੇ1,975 ਡਾਲਰ ਿੋ ਗਏ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਿੰਗੇ ਸ਼ਰਿਰ ਤੋਂ, ਚੌਥਾ 
ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਿੰਗਾ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣ ਰਗਆ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਿੈ ਰਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਰਨਰਪੱਿਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਕਫਾਇਤੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਬ੍ਲ 42, ਆੱਟੋਮੋਬ੍ਾਈਲ ਰਵੱਚ ਪੱਿਪਾਤ ਦਾ ਿਾਤਮਾ ਐਕਟ (Bill 42, Ending Discrimination in Automobile Insurance 

Act) ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।  

ਰਿਟੀ ਦੀ #FairDealForBrampton ਮੁਰਿੰਮ ਬ੍ਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਿਕਦੀ ਿੈ।  

ਿਵਾਲੇ 

“ਰਕਉਂਰਕ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਿਨਾਂ ਆਰਰਥਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਿਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ, ਜ ੋਕਰੋਵਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਦੈਾ 
ਿੋਈਆਂ ਿਨ, ਇਿਲਈ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਰ ੇਮਰਿਕਰਮਆਂ ਲਈ ਿਾਡੇ ਿ ਬ੍ੇ ਰਵੱਚ, ਆੱਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲਕੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ #FairDealForBrampton ਮੁਰਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਿੈ, 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਨਵਾਿੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ 

ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਵੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀ, ਰਬ੍ਲ 42, ਆੱਟੋਮੋਬ੍ਾਈਲ ਰਵੱਚ ਪੱਿਪਾਤ ਦਾ 
ਿਾਤਮਾ ਐਕਟ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰੇਟਿ ਰਵੱਚ ਪੋਿਟਲ ਕੋਡ ਪੱਿਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ, ਇੱਕਜੁੱ ਟ ਿਨ।" 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/906
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/906
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frates.ca%2Fresources%2Fthese-10-cities-have-highest-car-insurance-rates-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U0JODJVmUJvpdjDd%2FbTzFTNjsEiZjqL5bi3S7vhUSX4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frates.ca%2Fresources%2Fthese-10-cities-have-highest-car-insurance-rates-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U0JODJVmUJvpdjDd%2FbTzFTNjsEiZjqL5bi3S7vhUSX4%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca


 

 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਿਾਲਾਂਰਕ ਇਿ ਬ੍ਿੁਤ ਵਧੀਆ ਿਬ੍ਰ ਿੈ ਰਕ ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਆੱਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਪਰੀਮੀਅਮ ਘਟ ਗਏ ਿਨ, ਰਫਰ ਵੀ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀ ਲਗਾਤਾਰ, 

ਰਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੋਿਟਲ ਕੋਡਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿ ਬ੍ੇ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰੇਟਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ 

ਆੱਟੋਮੋਬ੍ਾਈਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਿ ਰੇਟਿ ਦੀ ਿਮੀਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਪਰਰੋਵੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਅਿੀਂ 
#FairDealForBrampton ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕੀਏ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ, ਵੱਧ ਰਕਫਾਇਤੀ ਿੋਵੇ।” 

- ਗੁਰਪਰੀਤ ਰ ੱਲੋਂ (Gurpreet Dhillon), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

