
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બ્રમે્પટનના પ્રાદશેિક કાઉશસિલિ પૉલ શવિેંટ ે(Paul Vicente) 

AMO નાાં 2020-2022 બોર્ડ ઓફ ર્ાઇિકે્ટિડમાાં ચ ાંટાયા 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરિયો (ઓગસ્ટ 18, 2020) – આજે, બ્રેમ્પટનના પ્રાદેશિક કાઉશસિલિ પૉલ શવિેંટે (Paul Vicente) એિોશિએિન ઓફ 

મ્યુશનશિપાશલટીિ ઓફ ઓસટેરિયો (AMO) બોર્ડ ઓફ ર્ાઇિેક્ટિડમાાં બોર્ડના 2020-2022 િમયગાળા માટે પ્રાદેશિક અન ેસિાંગલ રટઅિ 

કૉકિના િભ્ય તિીક ેચ ાંટાયા હતા. 

AMO પ્રોશવસિના અશિકાિ ક્ષેત્રમાાં આવતી નીશત અન ેકાયડક્રમ બાબતો પિ ઓસટેરિયો મ્યુશનશિપાશલટીિના શહતોનુાં પ્રશતશનશિત્વ કિ ેછે. 

AMO નુાં બોર્ડ ઓફ ર્ાઇિેક્ટિડ ઓસટેરિયો મ્યુશનશિપાશલટીિના શવશવિ િમ હોનુાં પ્રશતશનશિત્વ કિતા 29 ચ ાંટાયેલા મ્યુશનશિપલ અશિકાિીઓ 

અન ે િાંલગ્ન િભ્યોનુાં બનેલુાં છે.   

AMO નાાં 2020 વ્ય હાત્મક હેતઓુ આ બાબતો પિ આિારિત છે: ઓસટેરિયો િિકાિ િાથ ેિચનાત્મક, પહેલેથી િરક્રય બનીન ેમ્યુશનશિપલ 

પ્રભાવ પાર્વો; પ્રભાવ પાર્વા ક્ષતે્રોમાાં િહયોગ િાિવો; માશહતી, પથૃક્કિણ, હકીકતો અન ેમુખ્ય િાંદેિાઓ વર્ ેિભ્યની વકાલતન ેટેકો 

આપવો; અને મ્યુશનશિપલ િિકાિોને ટેકો આપતુાં શિક્ષણ અન ેકાયડક્રમો પ િા પાર્વા. 

િીટી ઓફ બ્રમે્પટન ઓગસ્ટ 17 થી 19 િુિી AMO 2020 વર્ચયુડઅલ કોસફિસિમાાં િહભાગી થઇ િહ્ુાં છે. વિુ માશહતી અહીં મેળવો. 

અવતિણો (ક્વૉટ્િ):  

“કાઉશસિલિ શવિેંટે (Vicente) દ્વાિા બ્રમે્પટનનુાં AMO બોર્ડમાાં િાિી િીતે પ્રશતશનશિત્વ થિ.ે આપણ ેબ્રેમ્પટનન ેહરિયાળુ િહેિ બનાવવા, 

આપણાાં શવકાિનુાં અન ેCOVID-19 નાાં પ્રભાવોમાાંથી આર્થડક રિકવિી માટેની માગડિેખાનુાં િાંચાલન કિી િહ્ાાં છીએ ત્યાિ ેઓસટેરિયોની 

મ્યુશનશિપાશલટીિ ેિાથ ેમળીને કામ કિવુાં િહ્ુાં અને વકીલાતનો ભાિ વહેંચવો િહ્ો. કાઉશસિલિ શવિેંટેની બ્રેમ્પટન અન ેપીલ િીજીયનન ેવિાિે 

િુદૃઢ બનાવવા માટનેી કરટબદ્િતા AMO િભ્યો માટ ેએક અસ્ક્યામત બની િહેિે.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“હુાં AMO બોર્ડ ઓફ ર્ાઇિેક્ટિડમાાં ચ ાંટાવવા બદલ િસમાન અનભુવુાં છુાં, અન ેિીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની શવકાિ અને આર્થડક રિકવિી અગ્રતાઓને 

પ્રોશવસિના સ્તિ ેલાવવા મેયિ બ્રાઉન (Brown), મેયિ ક્રોમ્બી (Crombie), મેયિ થોમ્પિન (Thompson), પ્રમુખ ઇઆશનકા 

(Iannicca) અન ેઆપણી કાઉશસિલ્િ િાથે કામ કિવા આિાવાદી છુાં." 

- પૉલ શવિેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેશિક કાઉશસિલિ, વૉર્ડિડ 1 અને 5, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅરે્ાના િૌથી ઝર્પી શવકાિ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે લોકો. 

અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા શવશવિ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્ડણનુાં કેસર છીએ અન ેઅમે તકશનકી અને પયાડવિણીય નશવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા શનિોગી િહેિના શવકાિ માટે છે જે િુિશક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોર્ાવ. 

વિુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/801
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 

 

શમરર્યા િાંપકડ : 

મોશનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ર્ડનેટિ, શમરર્યા એસર્ કમ્યુશનટી એંગેજમેસટ  

વ્ય હાત્મક િાંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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