
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰਰੇਟਵ ਅਫ਼ਿਰ ਦੀ ਰਨਯਕੁਤੀ ਕੀਤੀ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਫਰਵਰੀ, 2022) – ਰਕਉਂਰਕ ਿੰਗਠਨ ਕਰੋਵਡ-19 (COVID-19) ਤੋਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਿਰਿਰ ਭਰਵਿੱਖ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਤਆਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਇਿਲਈ ਅਿੱਜ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਮੀਰਟੰਗ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਨੇ ਿਰਬ੍ਿੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison) ਨੰੂ ਇੰਟਰਰਮ ਿੀ.ਏ.ਓ. (CAO) 

ਰਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਿ ਪਦਵੀ ਨੰੂ ਿਿਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਪਾਿੱਲ ਨੇ ਰਿਟੀ ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਾਇਲਾਅ ਐਡਂ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (Bylaw & Enforcement) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਕਰਟੰਗ ਲੈਰਜਿਲੇਰਟਵ ਿਰਰਵਰਿਜ 

ਕਰਮਸ਼ਨਰ (Acting Legislative Services Commissioner) ਵਜੋਂ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਭਰੂਮਕਾਵਾਂ ਰਨਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ, ਹਰੈਮਲਟਨ ਪੁਰਲਿ ਿਰਰਵਿ 

(Hamilton Police Service) ਰਵਿੱ ਚ ਪੂਰਵ ਿੁਪਰਡੈਂਟ ਿਨ। ਪਾਿੱਲ ਨੇ, ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਇਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਾਇਲਾਅ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਹੈ।   

ਡੇਰਵਡ ਬ੍ਰੈਰਕ ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਮੌਰਕਆਂ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਿਾਡੀ ਕਾਉਂਰਿਲ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਡੇਰਵਡ ਬ੍ਰੈਰਕ ਦੇ 

ਅਣਿਿੱਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਾਡੇ ਿੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ 
ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੈਕਲੀਨਿ (Macleans) ਵਿੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬ੍ੈਿਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ 2021 (Canada’s Best 

Communities 2021) ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ੈਿਟ ਇੰਪਲਾਇਰਿ 2021 (Canada’s Best Employers 2021) ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਵਜੋਂ 
ਹਾਲੀਆਂ ਰੈਂਰਕੰਗਿ। 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ ੋਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਦੀਆਂ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council’s Priorities) ਦੇ ਮਹਿੱ ਵਤਪੂਰਣ ਕੰਮ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ।    

ਹਵਾਲੇ 

“ਮੇਰ ੇਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਤਾਵ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਜਿਦੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਿੀਂ ਿਰਬ੍ਿੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋਵਡ-19 ਅਤੇ 

ਿਾਡੀ ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਰਜਿਲੇਰਟਵ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਬ੍ਾਇਲਾਅ 

ਐਡਂ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪਾਰਲਰਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਡੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦਾ ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਿਤੇ, 

ਬ੍ੇਜੋੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਨੰੂ ਪਾਿੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਿਾ ਹੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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