
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                   

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન ેઇન્ટરિમ ચીફ એડમમમનસ્ટ્રશેન ઓરફસિ (CAO) ની મનમણૂક કિી 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ફેબ્રુઆિી 11, 2022) – પોતાની ફબે્રુઆિી 11 નાાં િોજ મળેલી બેઠકમાાં, સીટી કાઉમન્સલે મનર્ાારિત કયુું કે આ સાંસ્ટ્થા 

COVID-19 માાંથી સમુદાયની રિકવિીન ેટેકો આપવા તિફ પોતાના આગળના પગલાઓ ભિે છે અને વર્ાિ ેમજબતૂ, વર્ાિે ટકાઉ ભામવ 

માટેનો પાયો નાખ ેછે ત્યાિે, કાઉમન્સલે સવાસાંમમતથી પૉલ મોરિસન (Paul Morrison) ની મનમણૂક ઇન્ટરિમ (વચગાળાના) CAO તિીકે 

કિી. આ ભૂમમકાને વહેલામાાં વહેલી તક ેકાયમી ર્ોિણ ેભિવાની યોજના પિ કામ ચાલુ છે. 

પૉલે સીટીમાાં બાય-લૉ ઍન્ડ એન્ફોસામેન્ટના ડાઇિેક્ટિ તિીકે અને કાયાકાિી લેમજસ્ટ્લેરટવ સર્વાસીસ કમમશ્નિ તિીકે અગ્રણી ભમૂમકાઓ ભજવી 

છે, અન ેતેઓ હેમમલ્ટન પોલીસ સર્વાસમાાં ભૂતપૂવા સમુિન્ટેન્ડન્ટ હતા. COVID-19 નાાં આ પડકાિભયાા સમયગાળા દિમમયાન બાય-લૉ 

ટીમની આગેવાની કિવામાાં પૉલનો હાથ સતત િહ્યો છે. 

ડેમવડ બારિક (David Barrick) નવી તકો અજમાવવા આગળ વર્ે છે ત્યાિે આપણી કાઉમન્સલ મહામાિી સામે સીટીની િમતરિયાની 

આગેવાની કિવામાાં તેમના અથાક િયત્નો ઉપિાાંત, મૅકલીન્સ (Macleans) દ્વાિા 2021 માટે કેનડેાના શ્રેષ્ઠ સમુદાયો પૈકી એક તિીકે, અને 

વર્ા 2021 માાં કનેેડાના શ્રેષ્ઠ એમ્્લોયસામાાંના એક તિીકે તાજેતિમાાં મળેલા િેંકકાંગ (િમાાંકન) સમહત, આપણી સાંસ્ટ્થા અને સમુદાયને આપેલા 

ફાળા બદલ, તેમનો આભાિ માનીને તેમની સવેાન ેસ્ટ્વીકાિે છે. 

સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન સમુદાય માટે સૌથી મહત્વની બાબતો પિ ધ્યાન કેમન્િત કિવાનુાં જાળવી િાખીને, કાઉમન્સલની અગ્રતાઓના આ 

સમયગાળામાાં મહત્વનુાં કામ ચાલુ િાખવા આશાવાદી છે. 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ): 

“મેં િજૂ કિેલા અન ેસમગ્ર કાઉમન્સલે સમથાન આપેલા િસ્ટ્તાવમાાં, અમે COVID-19 અને આપણી આર્થાક રિકવિીમાાં સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનનુાં 

સાંચાલન કિવા પૉલ મોરિસન (Paul Morrison) ને સવાાનુમતે પસાંદ કયાા છે. તેમનો વરૈ્ામનક (લેમજસ્ટ્લેરટવ) સવેાઓ, બાય-લૉ અન ે

એન્ફોસામેન્ટ (કાયદાકીય અમલબજવણી), અન ેપોલીસ કામગીિીમાાં અનુભવ તેમને આપણી કાઉમન્સલના ઇન્ટરિમ ચીફ એડમમમનસ્ટ્રરેટવ 

ઓરફસિ બનવા અજોડપણે લાયક બનાવે છે. પૉલમાાં અમાિો સાંપૂણા આત્મમવશ્વાસ છે.” 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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