
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਾਾੱਲ ਰਿਸੇਂਟ ਨ ੰ  ਏ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ 2020-2022 ਦਾ 
 ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਰੁਿਆ ਰਿਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਅਿਸਤ, 2020) – ਅਾੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਪਾਾੱਲ ਰਿਸੇਂਟ ਨ ੰ , 2020-2022 ਦੀ ਬ੍ੋਰਡ ਟਰਮ ਲਈ, 

ਰੀਜਨਲ ਐਡਂ ਰਸੰਿਲ ਟੀਅਰ ਕੌਕਾੱ ਸ (Regional and Single Tier Caucus) ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ ਿਜੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਆਫ 

ਓਨਟੈਰੀਓ (ਏ.ਐਮ.ਓ.) ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ (Association of Municipalities of Ontario (AMO) Board of Directors) ਰਿਾੱ ਚੋਂ 
ਇਾੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਚੁਰਿਆ ਰਿਆ।  

ਏ.ਐਮ.ਓ. (AMO), ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਪਰੋਿਰਾਮ ਸਬੰ੍ਧੀ ਮੁਾੱ ਰਦਆਂ ਤ ੇਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦ ੇਰ ਾੱ ਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿੀ ਕਰਦੀ  ੈ, ਜੋ ਸ ਬ੍ਾਈ 

ਅਰਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਿਾੱ ਚ ਆਉਂਦੇ  ਨ। ਏ.ਐਮ.ਓ. ਦ ੇਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਰਿਾੱਚ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦ ੇਿਾੱਖ-ਿਾੱ ਖ ਸਮ  ਾਂ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਿੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, 29 ਚੁਿ ੇ ੋਏ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਬੰ੍ਰਧਤ ਮੈਂਬ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ।  

ਏ.ਐਮ.ਓ. ਦ ੇ2020 ਦ ੇਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਟੀਚੇ ਇ ਨਾਂ ਤ ੇਆਧਾਰਰਤ  ਨ: ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾੱਧ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਪਰਭਾਿ; 

ਪਰਭਾਿ ਬ੍ਿਾਉਿ ਲਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਰ ਯੋਿ; ਜਾਿਕਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿ, ਤਾੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮ ਾੱਤਿਪ ਰਿ ਸੁਨੇਰ ਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਮੈਂਬ੍ਰ ਰ ਮਾਇਤ ਸਰ ਯੋਿ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਰਸਾੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਪਰੋਿਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਰ ਯੋਿ ਕਰਦੇ  ੋਿ।  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 17 ਤੋਂ 19 ਅਿਸਤ ਤਾੱਕ, ਏ.ਐਮ.ਓ. 2020 ਿਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (AMO 2020 Virtual Conference) ਰਿਾੱ ਚ ਰ ਾੱ ਸਾ ਲੈ 

ਰ ੀ  ੈ। ਇਾੱਥੇ (here)  ੋਰ ਜਾਿੋ। 

 ਿਾਲੇ 

“ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਸੇਂਟ ਿਾੱਲੋਂ ਏ.ਐਮ.ਓ. ਬ੍ੋਰਡ ਰਿਾੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸ ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿੀ  ੋਿੇਿੀ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਲਈ ਇਕਾੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਰ ਮਾਇਤ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰ ੰਮੇਿਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਾ ਮੀ  ੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਿਾੱ ਧ ਿਰੀਨ ਰਸਟੀ ਬ੍ਿਾਉਿ, ਸਾਡੇ ਿਾਧੇ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਿ ਅਤੇ 
ਕੋਰਿਡ-19 ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰਰਥਕ ਬ੍ ਾਲੀ ਦ ੇਰਸਤੇ ਿਾੱਲ ਿਧਦੇ  ੋਏ, ਭਾਈਿਾਲੀ ਤ ੇਰਿਚਾਰ ਕਰ ਰ ੇ  ਾਂ। ਮ ਬ੍ ਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਪਰਤੀ, 
ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਸੇਂਟ ਦੀ ਿਚਨਬ੍ਾੱਧਤਾ, ਏ.ਐਮ.ਓ. ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਲਈ ਇਾੱਕ ਸੰਪਤੀ  ੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਮੈਨ ੰ  ਏ.ਐਮ.ਓ. ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਰਿਾੱਚੋਂ ਇਾੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਚੁਿੇ ਜਾਿ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਰਾਪਤ  ੋਇਆ  ੈ। ਮੈਂ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ 

ਦ ੇਿਾਧੇ ਅਤੇ ਸ ਬ੍ਾਈ ਪਾੱਧਰ ਤ ੇਆਰਰਥਕ ਬ੍ ਾਲੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਰਜੀ ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਮੇਅਰ ਕਰਮੋਬ੍ੀ, ਮੇਅਰ ਥੋਂਪਸਨ, ਚੇਅਰ ਇਆਰਨਕਾ 
ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਉਂਰਸਲਸ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ  ਾਂ।" 

- ਪਾਾੱਲ ਰਿਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਾੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਤ ੇੀ ਨਾਲ ਿਧਿ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰ ਰਾਂ ਰਿਾੱ ਚੋਂ ਇਾੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ  ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ  ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਾੱਚ ਰਾੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇ ਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਿਰਮ  ੰੁਦੇ  ਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇ ਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਿ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਾੱ ਿੇ 

ਿਧਾਉਿ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ  ਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਾੱਕ ਅਰਜ ਾ ਰਸ ਤਮੰਦ ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰਿਾੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ  ਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਾੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ  ੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ  ੋਰ ਜਾਿੋ। 
 
 

 
 
 
  

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਾੱਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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