
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

   

બ્રૅમ્પટનના રિજનલ કાઉન્સિલિ પૉલ ન્વિસેટ AMOના 2022 થી 2024 ના બોર્ડ ઓફ રર્િકે્ટિડમાાં ચ ાંટાઇ 

આવ્યા છે 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિયો (18 ઑગસ્ટ 2022) – ગઈકાલે 2022 અિોન્િએશન ઓફ મ્ય ન્નન્િપાન્લરટઝ (AMO)ની વાર્ષડક િામાસય િભા 

અને કોસફિસિમાાં બ્રૅમ્પટનના રિજનલ કાઉન્સિલિ પૉલ ન્વિેસટ AMOના બોર્ડ ઓફ રર્િેક્ટિડમાાં રિજનલ અને સિાંગલ ટાયિ કૉકિના 2022 

થી 2024ની બોર્ડની મ દત માટે ચ ાંટાઇ આવ્યા છે. 

  

AMO એક ન્બન-નફાકાિી િ ાંસ્થા છે જે ઓસટારિયોની 444 નગિપાન્લકા પ્રશાિનો પૈકી લગભગ તમામન ાં પ્રન્તન્નન્િત્વ કિ ેછે. AMO 

ઓસટારિયોમાાં િબળ અને અિિકાિક નગિપાન્લકા પ્રશાિનને િ મથડન આપે છે અને નગિપાન્લકા પ્રશાિન ઓસટારિયો અન ેકૅનેર્ાની િાજકીય 

પ્રણાન્લમાાં મહત્ત્વપૂણડ અને અન્નવાયડ ઘટક હોવાન ાં પ્રન્તપાદન કિે છે.  

2022 થી 2024ની મ દત દિન્મયાન AMO ન્વન્શષ્ટપણે આર્થડક પ નર્જીવન અને િમૃન્ધિ, આયોજન અને ન્વકાિ, રકફાયતી આવાિ, 

બેઘિપણાન ાં ન્નવાિણ, ઇસરાસ્રક્ચિમાાં ન્નવેશ, બ્રોર્બેસર્ન ાં ન્વસ્તિણ અને રાન્સઝટ િાંબાંન્િત મ દ્દાઓ પિ ધ્યાન કેન્સિત કિશ.ે ત ેઉપિાાંત, AMO 

એવા િામાન્જક ઇસરાસ્રક્ચિ અને નીન્તઓ પિ કેન્સિત છે જેનાથી ઓસટારિયોમાાં િહતેા દિેકજણ પોતાનામાાં િહેલી િાંભાવનાઓ ન્િધિ કિી 

શક.ે િાવડજન્નક આિોગ્ય, કમ્ય ન્નટી પૅિામેરર્ન્િન, લાાંબા ગાળાની િાંભાળ, માનવ િવેાઓ, િમ દાય માનન્િક આિોગ્ય અને વ્યિનમ ન્ક્ત 

AMOની ટોચની પ્રાથન્મકતાઓનો િાિાાંશ છે. 

  

ન્િટી ઓફ બ્રૅમ્્ટને ઑગસ્ટ 14 થી ઑગસ્ટ 17 િ િી હાથ િિાયેલ AMO 2022 વચ ડઅલ કોસફિસિમાાં ભાગ લીિો હતો. વિ  

જાણકાિી અહીં મળશ.ે 

  

િ વાક્યો  

  

“બ્રૅમ્પટન ન્િટી કાઉન્સિલ વતી હ ાં કાઉન્સિલિ પૉલ ન્વિેસટન ેઅન્ભનાંદન પાઠવ ાં છ ાં કે તેઓ AMOના 2022 થી 2024 બોર્ડ ઓફ રર્િેક્ટિડમાાં 

ચ ાંટાઇ આવ્યા. િમસ્ત ઓસટારિયોની નગિપાન્લકાઓ િાથે મજબૂત અને અિિકાિક િહયોગ વિ  હરિયાળા િમ દાયો બનાવવાના ન્હમાયતી 

પ્રયાિોને બળ આપશ,ે ન્વકાિન ાં િાંચાલન થઈ શકશ ેઅન ેઅથડતાંત્રો મજબૂત બનશે. મજબતૂ બ્રૅમ્પટન અન ેપીલ રિજન માટેની કાઉન્સિલિ 

ન્વિસેટની પ્રન્તબધિતા આપણા િહેવાિીઓ અને તમામ AMO િભ્યોની પૂાંજી છે એમ કહી શકાય. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1098


 

 

"AMO બોર્ડ ઓફ રર્િેક્ટિડના ન્ધવન્તય કાયડકાળ માટે ફિી ચ ાંટાઇ આવ્યા બદ્દલ મને િસમાન્નત થયાની લાગણી છે અન ેહ ાં િમસ્ત 

ઓસટારિયોની નગિપાન્લકાઓ િાથે કાયડ કિવા ઉત્િ ક છ ાં તેમજ આપણી કાઉન્સિલો િાથે કે જેથી બ્રૅમ્પટન માટે ન્હમાયત કિી શકાય અને 

ન્િટીની અન ેપ્રદેશની પ્રાથન્મકતાઓ િાજ્યના સ્તિ ેખેંચી લાવી શકાય." 

પૉલ ન્વિેસટ, રિજનલ કાઉન્સિલિ વૉર્ડ 1 અને 5, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

  

 

-30- 

કનૅરે્ાના િૌથી ઝર્પી ન્વકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે 

લોકો. અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા ન્વન્વિ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષડણન ાં કસેિ છીએ અને અમે તકન્નકી અને પયાડવિણીય નન્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાિ માટે છે જે િ િન્િત, ટકાઉ , અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોર્ાવ. વિ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

ન્મરર્યા િાંપકડ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મન્ટટકટચિલ ન્મરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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