તાત્કાલિક પ્રકાશન માટે

બ્રેમ્પટને નવા ચીફ એડલમલનસ્ટ્રેટટવ ઓટફસરની (મુખ્ય વહીવટી અલિકારીની) ઘોષણા કરી

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેટરયો (ઓક્ટોબર 18, 2019) – બ્રેમ્પટન સીટી કાઉલન્સિને ડેલવક બાટરક (David Barrick) ની શહેરના નવા ચીફ
એડલમલનસ્ટ્રેટટવ ઓટફસર (CAO) તરીકે સવાાનમ
ુ તે લનયુલક્તની જાહેરાત કરતા ખુશી થાય છે .

શ્રીમાન બાટરક (Mr. Barrick) નાયગ્રા પેલનન્સુિા કન્ઝવેશન ઓથોટરટીમાાં ડાયરેક્ટર, કોપોરેટ સર્વાસીસ અને કાયાકારી CAO સલહતનો
ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રનો લમલશ્રત અનુભવ મેળવીને સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં જોડાયા છે .
શ્રીમાન બાટરક (Mr. Barrick) આ શહેરમાાં પોતાની ફરજો ઓક્ટોબર 23, 2019 થી શરૂ કરશે.
સીટી કાઉલન્સિે પોતાની ઓગસ્ટ્ટ 7, 2019 ની બેઠકમાાં, ચીફ એડલમલનસ્ટ્રેટટવ ઓટફસર ટરક્રુટમેન્ટ કલમટી બનાવી. આ કલમટીના અધ્યક્ષ મેયર
બ્રાઉન (Mayor Brown) હતા અને આ સલમલત કાઉલન્સિના તમામ સભ્યોની બનેિી હતી.
આ શહેરે આ નોંિપાત્ર આગેવાની લસ્ટ્થલત માટે ભરતી કરવા રાષ્ટ્રીય વહીવટકતાા શોિ પેઢી (નેશનિ એલક્ઝક્યુટટવ સચા ફમા) ડેક્સન પાટાનસાને
રોકી હતી. ફેલ્ડમેન ડેક્સન પાટાનસા (Feldman Daxon Partners) કેનેડામાાં સૌથી જૂ ની રાષ્ટ્રીય સ્ટ્તરે વહીવટકતાા શોિ સેવાઓ પૂરી
પાડનાર પેઢી છે . આ સલમલતની ભૂલમકા ભરતી પ્રટક્રયા સરળ બનાવવાની અને કાઉલન્સિ સભ્યોને સાંભલવત ઉમેદવારોનો ઇન્ટરવ્યૂ િેવાની તક
આપવાની હતી.
અવતરણો (ક્વૉટ્સ):
“મને બ્રેમ્પટનના નવા મુખ્ય વહીવટી અલિકારી તરીકે ડેલવક બાટરક (David Barrick) ને આવકારવામાાં ખુશી થાય છે . આપણી કાઉલન્સિ
અગ્રતાઓ હાસિ કરે ત્યારે આપણી નવી કાઉલન્સિ કરો (ટેક્સીસ) ઓછા રાખવા અને સમુદાયની સુરક્ષા સુિારવી જે વી સમુદાયની
અગ્રતાઓને સાંબોિવા ઝડપથી આગળ વિી છે . અમે વ્યવહારુ અનુભવ અને સમજ િરાવતા ઉમેદવારની શોિમાાં હતા, જે આ કાઉલન્સિની
ઊજાા સાથે સુમેળ સાિી શકે અને કાયાક્ષમતાઓ અને જાહેર ક્ષેત્રમાાં ઉત્કૃષ્ટતા ચાિુ રાખતી વખતે જવાબદાર જાહેર સેવાઓ પૂરી પાડી શકે.. મને
લવશ્વાસ છે કે શ્રીમાન બાટરક (Mr. Barrick) અસરકારક રીતે આપણાાં સીટી કમાચારીગણની આગેવાની કરશે અને ખાતરી કરાવશે કે આપણે
તમામ બ્રેમ્પટન રહેવાસીઓ માટે સુરલક્ષત અને ગલતશીિ શહેર જવાબદારીપૂવાક બનાવવાનુાં ચાિુ રાખીએ છીએ.”
- મેયર પૅટરક બ્રાઉન (Patrick Brown)
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કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ
છે લોકો. અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા
પ્રિાસનાં નેતૃત્િ કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સરવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook,
અને Instagram પર જોડાિ. અહીં િધ ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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