
 

 

 
                      برائے فوری اجراء

 

 سٹی آف برامپٹن نے عبوری طور پر چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر کی تقرری کر دی ہے 
  

سے کمیونٹی  19-فروری کی میٹنگ میں، سٹی کونسل نے یہ طے کیا کہ چونکہ یہ ادارہ کووڈ 11اپنی   –  (2022فروری  11برامپٹن، آن )
پر کی بحالی اور ایک مضبوط اور زیادہ قابل دوام مستقبل کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنے اگلے اقدامات اٹھا رہا ہے، لٰہذا کونسل متفقہ طور  

ے۔ اس عہدے کو جلد از جلد مستقل بنیادوں پر پُر کرنے کے منصوبے پر پیش  کے طور پر مقرر کر رہی ہ CAOپال موریسن کو عبوری 
 قدمی جاری ہے۔

  پال نے شہر میں ڈائریکٹر آف بائی الء اینڈ انفورسمنٹ اور ایکٹنگ لیجسلیٹو سروسز کمشنر کے طور پر قائدانہ کردار ادا کیے ہیں اور وہ
 چکے ہیں۔ہیملٹن پولیس سروس کے سابق سپرنٹنڈنٹ بھی رہ 

 
 کے اس مشکل دور میں بائی الء ٹیم کی قیادت کرنے میں پال نے مستقل طور پر خدمات سر انجام دی ہیں۔  19-کووڈ 

ہماری کونسل ڈیوڈ بیرک کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ ہماری تنظیم اور کمیونٹی میں شراکت کے لیے نئے 
میں سے ایک کے طور پر حالیہ درجہ  2021، جس میں میکلینز کی جانب سے کینیڈا کی بہترین کمیونٹیز مواقع کی جانب بڑھ رہے ہیں

بندی حاصل کرنے کا اعزاز اور شہر کی جانب سے وباء کے خالف ردعمل کی قیادت میں ان کی انتھک کوششوں کے عالوہ کینیڈاز بیسٹ 
 یں شامل ہیں۔میں منتخب ہونے میں بھی ان کی کاوش  2021ایمپالئیز 

سٹی آف برامپٹن کونسل کی ترجیحات کی اس مدت کے اہم کام کو آگے بڑھانے کی خواہشمند ہے، جبکہ اس دوران کمیونٹی کے لیے سب  
 سے زیادہ اہمیت کی حامل چیزوں پر توجہ بھی مرکوز رکھی جائے گی۔ 

 اقتباسات

  19-ے، ہم نے متفقہ طور پر پال موریسن کا انتخاب کیا ہے کہ وہ کووڈ"میری جانب سے پیش کی گئی قرارداد اور تمام کونسل کی حمایت س
  کے دوران برامپٹن شہر کے خدمات سر انجام دیں اور ہماری معاشی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ قانون سازی کی خدمات، قانون اور نفاذ

چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر بننے کے لیے منفرد طور پر اہل بناتا ہے۔ اور پولیس کے امور میں ان کا وسیع تجربہ انہیں ہماری کونسل کا عبوری 
 پال کو ہمارا اعتماد حاصل ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

،  ٹوئٹرمیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کا
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 ملٹی کلچرل میڈیا  سٹی آف برامپٹن
multiculturalmedia@brampton.ca 
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