
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது வாகனக் காப்பீட்டு விலை விகிதங்களில் நியாயமான 

விலைக்காக ததாடர்ந்து வாதாடி வருகிறது 

 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 14, 2022) – ஒன்ட்டாாிய ாெில் ொகனக் காப்பீட்டு ெிலை ெிகிதங்கலள 

மீள்பார்லெ ிட்டு மறுசீரலமப்பு வசய்ெதற்காக, மாகாண அரசுடன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

வதாடர்ந்து அலைப்பு ெிடுத்து யபசி ெருகிறது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ொசிகள் எந்த அளவுக்கு மிக உ ர்ந்த ெிலை ிைான  ொகனக் காப்பீட்டு 

கட்டணங்கலள வசலுத்தி ெருகிறார்கள் என்ற ெிபரங்கலள அளித்து ஒரு தீர்மானத்லத ஏப்ரல் 2021 இல் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசலப ஏகமனதாக நிலறயெற்றி து; மற்றும், 

தன்னுலட  #FairDealForBrampton   பிரச்சாரத்லதயும் முன்வனடுத்தது.  இன்லற  யததிக்கு 19,000 

க்கும் அதிகமான குடி ிருப்புொசிகள் இந்த பிரச்சார இ க்கத்துக்கு லகவ ாப்பமிட்டு 

பங்யகற்றிருக்கிறார்கள். 

கடந்த மாதத்தில், ஒன்ட்டாாிய ா நகரங்களில் ொகனக் காப்பீட்டுக்கான பிாீமி த்வதாலக எனும் 

கட்டுலரல  RATESDOTCA பிரசுரம் வசய்தது. இது தபால் குறியீடுகளின் அடிப்பலட ில் பிாீமி த் 

வதாலககலள, அதன்  Auto Insuramap இன் அடிப்பலட ில் ெிெரப்படுத்தி து;  இந்தக் கட்டுலர 

காப்பீட்டு நிறுெனங்கள் காப்பீட்டு பிாீமி த் வதாலகல  தபால் குறியீடு அல்ைது பகுதிக் குறியீட்டிலன 

பிரதான காரணிகளாகக் வகாண்டு நிர்ண ிப்பலத லகெிடயெண்டும் என நகாின் 

#FairDealForBrampton பிரச்சாரத்லத யமற்யகாள் காட்டி தலட வசய்   யெண்டுகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாில் 2021 ஆம் ஆண்டில், ெிலை ெிகிதங்கள் 26.8 சதவீதம், அல்ைது $2,698 லிருந்து $1975  அளவுக்கு 

வீழ்ச்சி லடந்தன. ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மிக அதிக ெிலைொசி வகாண்ட நகரம் என்ற நிலை ிலிருந்து 

நான்காெது மிக உ ர்ொன ெிலைொசி வகாண்ட நகரமாக ஆனது. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ola.org%2Fen%2Flegislative-business%2Fbills%2Fparliament-42%2Fsession-1%2Fbill-42&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FSQp1WIl5QqjvKImTt9rBiym%2BE6w0i9Sz89UL98uYJg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ola.org%2Fen%2Flegislative-business%2Fbills%2Fparliament-42%2Fsession-1%2Fbill-42&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FSQp1WIl5QqjvKImTt9rBiym%2BE6w0i9Sz89UL98uYJg%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


 

 

ஒன்ட்டாாிய ா அரசு மயசாதா எண் 42 ஆகி , ொகனக் காப்பீட்டு ெலக ில் பாகுபாட்டிலன முடிவுக்கு 

வகாண்டுெருதல் சட்டத்லத  அலனெருக்கும் சமமானதாகவும் கட்டுப்படி ாகக் கூடி தாகவும் வகாண்டு 

ெரயெண்டும் என ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் யெண்டுகிறது 

நகாின் #FairDealForBrampton பிரச்சாரம் பற்றி  யமலும் தகெலை இங்கு 

காணைாம்: www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca.  

  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ஒன்ட்டாாியயா முழுவதும் உள்ள எங்கள் குடியிருப்புொசிகளும் மக்களும் யகாவிட்-19 ததாற்றுயநாயால் 

ெிலளந்த நிதிாீதி ான சவால்களுடன் ததாடர்ந்து ய ாராடி வருவதால், எங்கள் மாகாணத்தில் வாகனக் 

காப்பீட்டினால் ஏற்படும் அதிகச் தசைவுகலள நிவர்த்தி தசய்ய அரசாங்கத்தின் அலனத்து மட்டங்களும் 

ஒன்றிலணந்து தசயல் ட யவண்டும். எங்களுலட  #FairDealForBrampton  ிரச்சாரத்லத நாங்கள் 

முன்வனடுத்தலதத் வதாடர்ந்து, 19,000 க்கும் யமற் ட்ட குடியிருப்புொசிகள் எங்களுடன் இலணந்து 

காப்பீட்டுத் துலறயில் ஒரு மாற்றம் யெண்டும் என அலைப்பு விடுத்துள்ளனர். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

சல யும் குடியிருப்புொசிகளும் யசர்ந்து மயசாதா எண் 42 ஆகி , ொகனக் காப்பீட்டு ெலக ில் 

பாகுபாட்டிலன முடிவுக்கு வகாண்டுெருதல் சட்டத்லத  வகாண்டு ெருமாறு மாகாண அரசாங்கத்திற்கு 

அலைப்புெிடுக்கின்றனர்; மற்றும் காப்பீட்டு ெிலை விகிதங்கலள நிர்ணயிப் தில் அஞ்சல் குறியீடு 

உபய ாகிப்பதன் காரணமான  ாகு ாட்லட முடிவுக்கு தகாண்டு வரவும் அலைப்பு விடுக்கிறார்கள்." 

- யபட்ாிக் ப்ரவுன், யம ர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”கடந்த ஆண்டு  ிராம்ப்டனில் வாகனக் காப்பீட்டு  ிாீமிய வதாலககள் குலறந்துள்ளது என் து 

வரயவற்கத்தக்க தசய்தி என்றாலும், எங்கள் குடியிருப் ாளர்கள் தங்களின் அஞ்சல் குறியீடுகளின் 

காரணமாக மாகாணத்தில் உள்ள மிக உயர்ந்த கட்டணங்களியைய  காப்பீட்டு பிாீமி த் வதாலகல  

ததாடர்ந்து தசலுத்துகின்றனர். ஒன்ட்டாாியயாவில் வாகனக் காப்பீட்டுக் கட்டணங்கலள மறு ாிசீைலன 

தசய்து சீர்திருத்துமாறு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசலப மீண்டும் மாகாண அரசாங்கத்லத யகட்டுக்தகாள்கிறது, 

இதனால் நாங்கள் #FairDealForBrampton ஐப் த ற முடியும் மற்றும் எங்கள் நகரத்தின் ஓட்டுநர்களுக்கு 

வாழ்க்லக மிகவும் கட்டுபடி ானதாகவும் இருக்கும்.” 

- குர்ப்ாீத் தில்ைான், பிராந்தி  கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக விலரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

வணிக அலமப்புக்கலளயும் தகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் தசய்யும் ஒவ்தவாரு காாியத்திலும் த ாதுமக்கலள மனத்தில் லவத்யத 

தசய்கின்யறாம்.  ைதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு யசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம், 

ததாைில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீதியிைான புதுலமப்  லடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

தசன்றுதகாண்டிருக்கியறாம்.  ாதுகாப் ான, நிலைத்து நிற்கவல்ை மற்றும் தவற்றிகரமான  ஆயராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாலதயில் நாங்கள்  ங்கு வகிக்கியறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இலணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் ததாிந்துதகாள்ளுங்கள். 
ஊடக ததாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  ை கைாச்சார ஊடகம் 

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

