ત્વરિત જાહેિાત માટે

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન એપોઇન્ટ્સ ન્ટયૂ ઇન્ન્ટટન્િટી કન્મશ્નિ એન્ટડ લોબીસ્ટ િજીસ્રાિ
(સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને નવા ઇન્ન્ટટન્િટી કન્મશ્નિ અને લોબીસ્ટ િજીસ્રાિની ન્નમણૂક કિી)
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટટેરિયો (જુ લાઇ 10, 2019) – આજે , બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્ન્ટસલે જુ લાઇ 11 થી અમલમાાં આવે તે િીતે ઇન્ન્ટટન્િટી કન્મશ્નિ

અને લોબીસ્ટ િજીસ્રાિના સન્હયાિા પદે લૅન્વ્ટ એલ.એલ.પી. (Levitt LLP) ની મુનીઝા શેખની (Muneeza Sheikh) ન્નમણૂક કિી.
મુનીઝા વચગાળાના (ઇન્ટટરિમ) ઇન્ન્ટટન્િટી કન્મશ્નિ તિીકે ફિજ બજાવનાિ સુઝાન ક્રેગ (Suzanne Craig) પાસેથી હોદ્દો સાંભાળશે.
ઇન્ન્ટટન્િટી કન્મશ્નિ તિીકે, મુનીઝા કાઉન્ન્ટસલની આચાિ સાંન્હતા (કોડ ઓફ કન્ટડક્ટ) સાંબાંન્િત અિજીઓની સાથે સાથે, શહેિના કોઇપણ બાયલૉઝ (પેટા કાનૂનો), મેયિ અને કાઉન્ન્ટસલિોની નૈન્તક વતતણૂકોને કાબૂમાાં િાખતી કાયતપદ્િન્તઓ, ન્નયમો અને નીન્તઓની દેખિેખ િાખશે.
લોબીસ્ટ િજીસ્રાિ તિીકે પોતાની ભૂન્મકામાાં, તેણી શહેિની લોબીસ્ટ અને ન્ગફ્ટ િજીસ્રીસ, તેમજ લોબીસ્ટ આચાિ સાંન્હતાને લાગુ કિશે.
લોબીસ્ટ િજીસ્રાિ પાસે ફરિયાદોની તપાસ કિવાની અને પ્રન્તબાંિો લાદવાની સત્તા હોય છે જો વગદાિ પ્રવૃન્ત્ત જાહેિ ન કિવામાાં આવે અથવા
જો કોઇ વ્યન્ક્તએ લોબીસ્ટ આચાિ સાંન્હતાનો ભાંગ કયો હોય.
બાંને ભૂન્મકાઓ માટે, તેણી ફરિયાદો, તપાસો અને સલાહનો સાિાાંશ કિીને અહેવાલો બનાવશે અને શહેિની ઉત્તિદાન્યત્વ પ્રરક્રયાને જરૂિી કોઇ
સુિાિણાઓની ભલામણો કિશે.
મુનીઝા ન્વશે
મુનીઝા લૅન્વ્ટ એલ.એલ.પી.માાં (Levitt LLP) સીન્નયિ પાટતનિ છે અને GTA માાં કામદાિ અને િોજગાિ કાયદાઓમાાં (લેબિ અને
એમ્્લોયમેન્ટટ લૉઝમાાં) ન્નપુણતા િિાવે છે . ન્વશાળ કાંપનીઓ સાથે કામ કયુું હોવાથી, મુનીઝા ન્નષ્ણાત જાણકાિીની સમૃન્દ્િ િિાવે છે , અને
તેણીએ કાયતસ્થળે ન્વન્વિતામાાં પ્રવૃત્તમય િહેવાના મહત્વ પિ સાંખ્યાબાંિ વકતશો્સનુાં સાંચાલન પણ કયુું છે . પોતાની આગવી ન્વચાિશૈલી માટે
જાણીતી, મુનીઝા કૅિોલ મૅકનેઇલ (Carole MacNeil) સાથે CBC પેનલ સન્હતના, મોટા કેનેરડયન બ્રોડકાસ્ટ મીરડયામાાં ન્નયન્મતપણે
જોવામાાં આવે છે .
પોતાના નવિાશના સમયમાાં, તેણી કેનેરડયન મુન્સ્લમ વોટ માટે ડાયિેક્ટિ ઓફ કોમ્યુન્નકેશન્ટસ છે , લોકશાહી પ્રરક્રયામાાં મુન્સ્લમ કેનેરડયનોને
પ્રવૃત્તમય િહેવાનુાં પ્રોત્સાહન આપે છે .
અવતિણ (ક્વૉટ)
“બ્રેમ્પટનના નવા ઇન્ન્ટટન્િટી કન્મશ્નિ લોકશાહી પ્રરક્રયા માટે ન કેવળ આગેવાન કાયદેસિ ન્નષ્ણાત અને વકીલ છે , પિાંતુ બ્રેમ્પટનની બહુ
ન્વન્વિતાભિી િચનાને પણ િજૂ કિે છે . તેણી બ્રેમ્પટનના ઇન્તહાસમાાં ઇન્ન્ટટન્િટી કન્મશ્નિ તિીકે સાંપણ
ૂ ત કિાિ પિ ન્નયુક્ત થનાિી પહેલી મુન્સ્લમ
મન્હલા છે . પોતાની આગેવાનીથી સહાયતા મેળવીને, આ કાઉન્ન્ટસલ પાિદશતકતા અને સિકાિી ઉત્કૃષ્ટતા માટે કરટબદ્િ છે જે બ્રેમ્પટનને સાિી
િીતે શહેિ ચલાવવા માટે પાયાની જરૂરિયાત હોય.”
- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન
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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 નેતત્ૃ િ
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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