برائے فوری اجراء

برامپٹن نے نئے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر کا آعالن کر دیا

برامپٹن ،آن ( 18اکتوبر ) –2019ڈیوڈ بیرک کی سٹی کے نئے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر ( )CAOکے طور پر متفقہ طور پر تقرری کا
اعالن کرتے ہوئے برامپٹن سٹی کونسل کو خوشی محسوس ہو رہی ہے۔
مسٹر بیرک نجی اور عوامی شعبوں کے اپنے تجربات ،کے امتزاج بشمول ڈائریکٹر ،کارپوریٹ سروسز اور نیاگرا پیننسوال کنزرویشن
اتھارٹی کے قائم مقام  ،CAOکے ساتھ سٹی آف برامپٹن میں شمولیت اختیار کریں گے۔
مسٹر بیرک سٹی کے ساتھ اپنے کام کا آغاز  23اکتوبر  2019سے کریں گے۔
سٹی کونسل نے  7اگست  2019کو منعقد ہونے والے اپنے اجالس میں چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر ریکروٹمنٹ کمیٹی کا قیام عمل میں الیا تھا۔
براون تھے اور یہ کونسل کے تمام اراکین پر مشتمل تھی۔
کمیٹی کے سربراہ میئر ٔ
اعلی عہدیداران تالش کرنے کے ادارے فیلڈمین ڈیکسون
کلیدی نوعیت کے اس قائدانہ عہدے پر تقرری کے لیے سٹی نے قومی سطح کے
ٰ
اعلی عہدیداران کو فائز کرنے کے لیے موزوں
( )Feldman Daxonپارٹنرز کی بدستور خدمات حاصل کیں۔ فیلڈمین ڈیکسون پارٹنرز
ٰ
ماہرین کی تالش کرنے کی خدمات فراہم کرنے واال کینیڈا کا سب سے پرانا فراہم کنندہ ہے۔ کمیٹی کے قیام کا مقصد تقرری کے عمل میں
میں آسانی پیدا کرنا اور کونسل کے تمام اراکین کو ممکنہ امیدواروں کا انٹریو لینے کا موقع فراہم کرنا تھا۔
اقتباسات
"میں ڈیوڈ بیرک کو سٹی کے نئے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسرکے طور پر خوش آمدید کہنے پر خوشی محسوس کرتا ہوں۔ کونسل کی اپنی مدت
کی ترجیحات پر پورا اترنے کے لیے ہم نے اپنی کمیونٹی کی ترجیحات مثالً ٹیکس کو کم رکھنے اور کمیونٹی کی حفاظت کو بہتر بنانے
میں تیز ترین پیش رفت کی ہے۔ ہم نے عملی تجربات اور سمجھ بوجھ کے حامل ایسے امیدواروں کو تالش کرنے کی کوشش کی ہے ،جو
اس کونسل کی توقعات پر پورے اتر سکیں ،ذمہ دارانہ عوامی خدمات فراہم کر سکیں اور اس کے عالوہ مسلسل کارکردگی دکھانے اور
موثر طریقے سے سٹی کے ہمارے عملے کی
عوامی شعبوں میں شاندار بہتریا النے کی کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ مسٹر بیرک ٔ
رہنمائی کریں گے اور تمام شہریوں کے لیے برامپٹن کو ایک محفوظ اور متحرک مواقع کا شہر بنانے کے عمل کو اپنی پوری ذمہ داری
کے ساتھ یقینی بنائیں گے۔

براون
 میئر پیٹرک ٔ30-کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
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