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.

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
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