برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے نئی انٹگریٹی کمشنر اور البیئسٹ رجسٹرار
کی تعیناتی کر دی
برامپٹن ،آن ( 10جوالئی  – )2019آج برامپٹن سٹی کونسل نے نے لیوٹ ایل ایل پی ( )Levitt LLPکی مونیزا شیخ کو انٹگریٹی کمشنر
اور البیئسٹ رجسٹرار کے مشترکہ عہدے پر تعینات کر دیا ہے جس کا اطالق مورخہ  11جوالئی سے ہو جائے گا۔
مونیزا انٹگریٹی کمشنر کی قائم مقام انچارج سوزانے کریگ سے اپنے عہدے کا چارج لیں گی۔
انٹگرٹی کمشنر کے طور پر ،مونیزا کونسل کے ضابطہ اخالق کے نفاذ کی نگرانی کے عالوہ میئر اور کونسلر کے اخالقی رویے پر الگو
ہونے والے شہر کے ضمنی قوانین ،طریقہ ہائے کار ،قواعد اور پالیسیوں کی نگرانی بھی کریں گی۔
البیئسٹ رجسٹرار کے طور پر ،وہ شہر کی البیئسٹ اینڈ گفٹ رجسٹریز اور ساتھ ہی ساتھ البیئسٹ ضابطہ اخالق کے نفاذ کی نگرانی بھی
کریں گی۔ البیئسٹ رجسٹرار کے پاس شکایات پر تفتیش کرنے اور اگر البیئنگ کے عمل کو ظاہر نہ کیا جانے یا کسی شخص کی جانب
سے البیئسٹ ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کیے جانے پر پابندیاں لگانے کا اختیار رکھتے ہیں۔
اپنے دونوں کرداروں کے لیے ،وہ شکایات ،تفتیشوں اور مشورے کا خالصہ پیش کرنے والی رپورٹیں بنائیں گی اور شہر کے احتساب کے
عمل میں بہتری کے لیے سفارشات بھی پیش کریں گی۔
کچھ محترمہ مونیزا کے متعلق
مونیزا لی ِوٹ ایل ایل پی میں سینئر پارٹنر کی حیثیت رکھتی ہیں اور  GTAمیں لیبر ایمپالئیمنٹ قوانین میں خصوصی مہارت کی حامل ہیں۔
بڑی کارپوریشنز میں کام کرنے سے مونیزا کو نہایت قابل قدر مہارت حاصل ہوئی ہے اور اس کے عالوہ انہوں نے جائے کار پر متنوع
مالزمین کو کام سے وابستہ رکھنے کے حوالے سے متعدد ورکشاپس بھی منعقد کی ہیں۔ اپنی جانی مانی قائدانہ صالحیتوں کی بناء پر مونیزا
کنیڈا کے بڑے براڈ کاسٹ میڈیا ،بشمول کیرول میک نیل کے ساتھ  CBCپینل میں ،باقاعدگی سے شریک ہوتی رہتی ہیں۔
اپنے فارغ وقت میں وہ کینیڈین مسلم ووٹ میں بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں جس میں وہ کینیڈا کے مسلمانوں کی جمہوری
عمل کے ساتھ وابستگی کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہیں۔
اقتباس
"برامپٹن کی نئی انٹگریٹی کمشنر نہ صرف ایک نمایاں حیثیت کی قانونی ماہر اور جمہوری عمل کی بہت بڑی حامی ہیں بلکہ وہ برامپٹن کی
گلدستہ نما کمیونٹی میں جڑے ایک خوبصورت پھول کی نمائندہ بھی ہیں۔ وہ پہلی مسملمان خاتون ہیں جن کا تقرر برامپٹن کی تاریخ میں پہلی
مرتبہ فُل کنٹریکٹ پر بطور انٹگریٹی کمشنر ہوا ہے۔ ان کی قیادت میں یہ کونسل بھرپور شفافیت کو قائم رکھنے اور طرز حکمرانی کو
شاندار سے شاندار تر بنانے کے لیے پُرعزم ہے ،جو برامپٹن کو ایک بہتر نظم و نسق واال شہر بنانے کے لیے ایک اساس کی حیثیت
رکھتی ہے۔"

-

براون ،میئر ،سٹی آف برامپٹن
پیٹرک ٔ

30-کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت
رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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