
 

 

 
                      برائے فوری اجراء

 

   منصفانہ شرحوںسٹی آف برامپٹن نے گاڑیوں کی انشورینس ریٹس پر 

 کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں  کے حصول

  

اونٹاریو میں آٹو انشورینس کی شرحوں پر نظرثانی اور سٹی آف برامپٹن صوبائی حکومت سے   -( 2022فروری  14برامپٹن، آن )

 بہ جاری رکھے ہوئے ہے۔النے کا اپنا مطال ان میں اصالحات
 

میں برامپٹن سٹی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں واضح کیا گیا کہ برامپٹن کے  2021اپریل 
مہم   FairDealForBrampton#رہائشی اونٹاریو میں سب سے زیادہ آٹو انشورینس کی فیسیں ادا کر رہے ہیں اور اس نے اپنی 

 ہزار سے زائد رہائشی پیٹیشن پر دستخط کر کے اس مہم میں حصہ لے چکے ہیں۔  19اب تک   کا آغاز کیا تھا۔

پر ایک مضمون شائع کیا تھا جو اس کے   اونٹاریو کے شہروں کے لیے کار انشورینس پریمیمنے  RATESDOTCAگزشتہ ماہ 
مضمون میں انشورینس کمپنیوں کو  آٹو انسورامیپ پر مبنی تھا، جس میں پوسٹل کوڈز کی بنیاد پر پریمیم کا نقشہ تیار کیا گیا تھا۔

انشورینس کی شرحیں مقرر کرنے میں بنیادی عوامل کے طور پر پوسٹل کوڈ یا ایریا کوڈ استعمال کرنے سے منع کرنے کے لیے شہر کی 
FairDealForBrampton #  ڈالر سے کم ہو کر   2698فیصد کم یا   26.8میں شرحیں  2021مہم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ برامپٹن میں

  ڈالر رہ گئیں۔ برامپٹن اونٹاریو کے مہنگے ترین شہروں میں سے چوتھے مہنگے ترین شہر پر چال گیا۔  1975

آگے  آٹوموبائل انشورینس ایکٹ میں امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے لیے، 42برامپٹن سٹی کونسل کا مطالبہ ہے کہ حکومت اونٹاریو بل  
 الئے تاکہ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے زندگی کو مساوی اور زیادہ قابل برداشت بنایا جا سکے۔ 

  مالحظہ کی جا سکتی ہیں۔  یہاں معلومات  مہم کے بارے میں مزید #FairDealForBramptonسٹی کی 

  

 اقتباسات

وباء سے پیدا ہونے والے مالی مسائل سے نبرد آزما ہیں، لٰہذا حکومت کی تمام    19-"چونکہ اونٹاریو بھر میں ہمارے رہائشی اور لوگ کووڈ
سطحوں کو ہمارے صوبے میں آٹو انشورینس کی بہت زیادہ الگت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مل جل کر کام کرنا ہو گا۔ جب سے ہم  

شورینس انڈسٹری میں تبدیلی کا مطالبہ کرنے میں سے زائد رہائشی ان 19,000مہم شروع کی ہے،  # FairDealForBramptonنے اپنی 
، آٹو موبائل انشورنس ایکٹ میں امتیازی  42ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ برامپٹن سٹی کونسل اور رہائشی صوبائی حکومت سے بل  

نے کا مطالبہ کرنے سلوک کے خاتمے کو آگے النے اور انشورینس کی شرحوں کے تعین میں پوسٹل کوڈ کے امتیازی سلوک کو ختم کر 
   میں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"اگرچہ یہ خوش آئند خبر ہے کہ گزشتہ سال برامپٹن میں آٹو انشورینس کے پریمیم میں کمی آئی تھی لیکن بدقسمتی سے ہمارے رہائشی 
حوں پر ادائیگی کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ برامپٹن سٹی کونسل صرف اپنے پوسٹل کوڈ کی وجہ سے صوبہ بھر میں سب سے زیادہ شر 

نے صوبائی حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ اونٹاریو میں آٹو موبائل انشورینس کی شرحوں کا دوبارہ جائزہ لے اور ان میں 
 ے لیے زندگی زیادہ قابل برداشت ہو۔" ملے اور ہمارے شہر کے ڈرائیوروں ک #FairDealForBramptonاصالحات کرے تاکہ ہمیں 

 ،  سٹی آف برامپٹن 10اور    9گرپیت ڈھلون، ریجنل کونسلر وارڈز  -

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://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://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
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 مالحظہ کریں۔  w.brampton.caww پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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