
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਾਾੱਲ ਰਿਸੇਂਟ ਨ ੰ  ਏ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ 2022 ਤੋਂ 2024 

 ਦ ੇਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰਕੈਟਰਸ ਲਈ ਚਰੁਿਆ ਰਿਆ  

    

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਅਿਸਤ, 2022) – ਕਾੱਲਹ 2022 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ (ਏ.ਐਮ.ਓ.) (2022 Association of 

Municipalities (AMO) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਰਟੰਿ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਿਾੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਾਾੱਲ ਰਿਸੇਂਟ (Paul Vicente) ਨ ੰ  
2022 ਤੋਂ 2024 ਦੀ ਬ੍ੋਰਡ ਟਰਮ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਰਸੰਿਲ ਰਟਅਰ ਕੌਕਸ (Single Tier Caucus) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਿਜੋਂ, ਏ.ਐਮ.ਓ. ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ 

ਡਾਇਰਕੈਟਰਸ ਲਈ ਚੁਰਿਆ ਰਿਆ।  
  

ਏ.ਐਮ.ਓ., ਇਾੱਕ ਿੈਰ-ਲਾਭ ਸੰਿਠਨ ਹੈ, ਜ ੋਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਲਿਭਿ ਸਾਰੀਆਂ 444 ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏ.ਐਮ.ਓ., 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਿਾੱ ਚ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿੀ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਰਤਕ ਰਸਸਟਮ ਦੇ 

ਮਹਾੱਤਿਪ ਰਿ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅੰਿ ਿਜੋਂ, ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾੱਤਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

2022 ਤੋਂ 2024 ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਏ.ਐਮ.ਓ., ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪਲਾਰਨੰਿ ਅਤੇ ਿਾਧ,ੇ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ, ਬ੍ਘੇਰ ਹਿੋ ਦੀ 
ਸਰਿਤੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਨਿੇਸ਼, ਬ੍ਰੌਡਬ੍ੈਂਡ ਰਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਰਧਤ ਮੁਾੱ ਰਦਆਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰੇਿਾ। ਇਸਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ, ਏ.ਐਮ.ਓ., ਸਮਾਰਜਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜ ੋਓਨਟੈਰੀਓ ਰਿਾੱ ਚ ਹਰੇਕ ਨ ੰ  ਆਪਿੀ 
ਸਮਰਾੱਿਾ ਦਾ ਪ ਰਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬ੍ਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਬ੍ਰਲਕ ਹਲੈਿ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਰਸਨ, ਲੌਂ ਿ ਟਰਮ ਕਅੇਰ, ਰਹਊਮੈਨ 

ਸਰਰਿਰਸਜ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਐਰਡਕਸ਼ਨ ਰਿਾੱ ਚ ਰਨਿੇਸ਼, ਏ.ਐਮ.ਓ. ਦੀਆਂ ਮੁਾੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਪ ਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 14 ਤੋਂ 17 ਅਿਸਤ ਤਾੱਕ ਏ.ਐਮ.ਓ. 2022 ਿਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (AMO 2022 Virtual Conference) ਰਿਾੱ ਚ ਰਹਾੱ ਸਾ ਰਲਆ 

ਸੀ। ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ, ਇਾੱ ਿੇ (here) ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
  

ਹਿਾਲੇ  

  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਿਾੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਸੇਂਟ ਨ ੰ  ਏ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਬ੍ਰੋਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਚੁਿ ੇਜਾਿ ਤੇ ਿਧਾਈ 

ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਿਾੱ ਚ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿੀ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ, ਿਾੱਧ ਿਰੀਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਿਾਉਿ, ਿਾਧ ੇਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਾੱਖਿ 

ਅਤੇ ਅਰਿਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਿਾਉਿ ਲਈ ਐਡਿੋਕੇਸੀ ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਾੱ ਿੇ ਿਧਾਉਿ ਰਿਾੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਇਾੱਕ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ 

ਦੇ ਪਰਤੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਸੇਂਟ ਦੀ ਿਚਨਬ੍ਾੱਧਤਾ, ਸਾਡੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਏ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਸਾਰ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਲਈ ਇਾੱਕ ਸੰਪਤੀ ਹੋਿੇਿੀ।” 

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

“ਮੈਂ, ਲਿਾਤਾਰ ਦ ਜੀ ਟਰਮ ਲਈ ਏ.ਐਮ.ਓ. ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਚੁਿੇ ਜਾਿ ਤੇ ਸਨਮਾਰਨਤ ਮਰਹਸ ਸ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਰੋਿੰਸੀਅਲ ਲੈਿਲ ਤੇ ਰਲਆਉਿ ਲਈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਿਾੱ ਚ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 

ਸਬੰ੍ਰਧਤ ਕਾਉਂਰਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।" 

- ਪਾਾੱਲ ਰਿਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਾੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਿ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿਾੱ ਚੋਂ ਇਾੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਾੱਚ ਰਾੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਿ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਾੱਿੇ 
ਿਧਾਉਿ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਾੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰਿਾੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਾੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
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