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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇੰ ਟੀਰਰਰਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੌ ਬ੍ੀਇਿਟ
ਰਰਜਿਟਰਾਰ ਦੀ ਰਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਜੁਲਾਈ, 2019) – ਅੱ ਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਇੰ ਟੀਰਰਰਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ
ਲੌ ਬ੍ੀਇਿਟ ਰਰਜਿਟਰਾਰ (Integrity Commissioner and Lobbyist Registrar) ਦੇ ਿੰ ਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਵਟ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. (Levitt
LLP) ਦੀ ਿੁਨੀਜਾ ਸ਼ੇਖ (Muneeza Sheikh) ਦੀ ਰਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿੁਨੀਜਾ, ਿੁਜੈਨ ਕਰੇਰ (Suzanne Craig) ਦੀ ਜਰਹਾ ਲਵੇਰੀ, ਜੋ ਅੰ ਤਰਰਿ ਇੰ ਟੀਰਰਰਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਿ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ।
ਇੰ ਟੀਰਰਰਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿੁਨੀਜਾ ਰਿਟੀ ਦੇ ਰਕਿੇ ਵੀ ਉਪ-ਰਨਯਿਾਂ, ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ, ਰਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਿੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ ਦੇ ਨੈਰਤਕ ਰਵਵਹਾਰ ਨੂੰ
ਰਨਯੰ ਤਰਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਆਚਰਨ ਿੰ ਰਹਤਾ (Council Code of Conduct) ਦੇ ਇਿਤੇਿਾਲ ਦੀ ਰਨਰਰਾਨੀ
ਕਰੇਰੀ।
ਲੌ ਬ੍ੀਇਿਟ ਰਰਜਿਟਰਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਰਿਕਾ ਰਵੱ ਚ, ਉਹ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੌ ਬ੍ੀਇਿਟ ਅਤੇ ਰਰਫਟ ਰਰਜਿਟਰੀਜ (Lobbyist and Gift Registries) ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲੌ ਬ੍ੀਇਿਟ ਆਚਰਨ ਿੰ ਰਹਤਾ ਨੂੰ ਲਾਰੂ ਕਰੇਰੀ। ਜੇਕਰ ਲੌ ਬ੍ੀ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਕੋਈ ਰਤੀਰਵਧੀ ਦਾ ਪਰਰਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਰਰਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਰਕਿੇ
ਰਵਅਕਤੀ ਨੇ ਲੌ ਬ੍ੀਇਿਟ ਆਚਰਨ ਿੰ ਰਹਤਾ ਨੂੰ ਭੰ ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਲੌ ਬ੍ੀਇਿਟ ਰਰਜਿਟਰਾਰ ਨੂੰ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰ ਡ ਲਾਰੂ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਰਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਭੂਰਿਕਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਦਾ ਿਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਰਤਆਰ ਕਰੇਰੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਰਿਟੀ ਦੀ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹੀ
ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵੱ ਚ ਰਕਿੇ ਵੀ ਿੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰੇਰੀ।
ਿੁਨੀਜਾ ਬ੍ਾਰੇ
ਿੁਨੀਜਾ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਰਵੱ ਚ ਿਜਦੂਰ ਅਤੇ ਰੋਜਰਾਰ ਕਨੂੰਨ ਰਵੱ ਚ ਿੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਲੈ ਰਵਟ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਦੀ ਿੀਨੀਅਰ ਿਾਂਝੇਦਾਰ ਹੈ। ਵੱ ਡੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿੁਨੀਜਾ ਕਾਫੀ ਿਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਿਥਾਨ ਰਵੱ ਚ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਿਹੱ ਤਵ ਤੇ ਕਈ
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਚੰ ਤਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਲਈ ਪਰਰਿੱ ਧ ਿੁਨੀਜਾ, ਕੈਰੋਲ ਿੈਕਨੀਲ (Carole MacNeil) ਦੇ ਨਾਲ
ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. (CBC) ਪੈਨਲ ਿਿੇਤ, ਰਨਯਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿੁੱਖ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਪਰਿਾਰਨ ਿੀਡੀਆ ਰਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਰਰਹੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਿਿੇਂ ਰਵੱ ਚ, ਉਹ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵੱ ਚ ਿੁਿਰਲਿ ਕੈਨੇਡਾਵਾਿੀਆਂ (Muslim Canadians) ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ,
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨਿ ਫਾਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਿੁਿਰਲਿ ਵੋਟ (Director of Communications for Canadian Muslim Vote) ਹੈ।
ਹਵਾਲਾ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰ ਟੀਰਰਰਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ ਨਾ ਰਿਰਫ ਇੱ ਕ ਪਰਿੁੱਖ ਕਨੂੰਨੀ ਿਾਹਰ ਅਤੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਬ੍ਲਰਕ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ
ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਿੋਜੈਕ ਦੀ ਨੁਿਾਇੰ ਦਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਹਲੀ ਿੁਿਰਲਿ ਿਰਹਲਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਰਤਹਾਿ ਰਵੱ ਚ ਇੰ ਟੀਰਰਰਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਰਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਵੱ ਲੋਂ ਿਿਰਰਥਤ ਇਹ ਕਾਉਂਰਿਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ
ਉੱਤਿਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੱ ਧ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਚੰ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰ ਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੋਣ ਵਾਿਤੇ ਬ੍ੁਰਨਆਦੀ ਲੋ ੜਾਂ ਹਨ।”

-

ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਰਰਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਰੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

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