
 

 

 

10 ਫਰਵਰੀ, 2017  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਨਟਗੈ੍ਰਰਟੀ ਕਗ੍ਿਸ਼ਨਰ ਅਤ ੇਲੌਗ੍ਬ੍ਸਟ ਰਗ੍ਿਸਟਰਾਰ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਫਾਸਕਨ ਿਾਰਗ੍ਟਨੋ ਡੁਿੂਗ੍ਲਨ (Fasken Martineau DuMoulin) ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. (LLP) ਦੇ ਰਾਇ 
ਗ੍ਿਓਰਨੋ (Guy Giorno) ਨੂੂੰ  ਇਨਟੈਗ੍ਰਰਟੀ ਕਗ੍ਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੌਗ੍ਬ੍ਸਟ ਰਗ੍ਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗ੍ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿੋ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 
ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਰਾ।  
 

ਗ੍ਿਸਟਰ ਗ੍ਿਓਰਨੋ ਵਰਤਿਾਨ ਇਨਟੈਗ੍ਰਰਟੀ ਕਗ੍ਿਸ਼ਨਰ, ਰੋਬ੍ਰਟ ਸਵੇਜ਼ੀ (Robert Swayze) ਦਾ ਕਾਰਿਭਾਰ ਸੂੰਭਾਲਣਰੇ, ਿੋ ਗ੍ਕ ਅੂੰ ਤਗ੍ਰਿ ਲੌਗ੍ਬ੍ਸਟ 
ਰਗ੍ਿਸਟਰਾਰ ਵਿੋਂ ਵੀ ਕੂੰ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  
 

ਗ੍ਿਸਟਰ ਗ੍ਿਓਰਨੋ ਨੂੂੰ  ਿਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੈਗ੍ਤਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਤਕ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬ੍ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੂੰ ਪਨੀ ਗ੍ਵਿੱ ਚ 
ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਗ੍ਤਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਗ੍ਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਿਨੀਗ੍ਤਕ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਪਰੈਕਗ੍ਟਸ ਦੀ ਅਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਗ੍ਡਅਨ ਬ੍ਾਰ ਐਸੋਗ੍ਸਏਸ਼ਨ (Canadian Bar 

Association) ਦੀ ਲਾਅ ਆਫ ਲੌਗ੍ਬ੍ਇੂੰਰ ਐਡਂ ਐਗ੍ਿਕਸ (Law of Lobbying and Ethics) ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਿੁਖੀ ਵੀ ਹਨ।  
 

ਇਨਟੈਗ੍ਰਰਟੀ ਕਗ੍ਿਸ਼ਨਰ ਵਿੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਗ੍ਿਕਾ ਗ੍ਵਿੱ ਚ, ਗ੍ਿਸਟਰ ਗ੍ਿਓਰਨੋ ਿੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨੈਗ੍ਤਕ ਗ੍ਵਹਾਰ ਨੂੂੰ  ਗ੍ਨਯੂੰ ਗ੍ਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਸਟੀ ਦੇ 
ਗ੍ਕਸੇ ਵੀ ਉਪ-ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ, ਪਰਗ੍ਕਗ੍ਰਆਵਾਂ, ਗ੍ਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੇਤ, ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਗ੍ਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬ੍ਤੇ (ਕੋਡ ਆਫ ਕੂੰ ਡਕਟ) ਨੂੂੰ  ਲਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਗ੍ਨਰਰਾਨੀ ਕਰਨਰੇ।   
 

ਲੌਗ੍ਬ੍ਸਟ ਰਗ੍ਿਸਟਰਾਰ ਵਿੋਂ, ਉਹ ਗ੍ਸਟੀ ਦੀਆਂ ਲੌਗ੍ਬ੍ੂੰਰ ਕਰਨ ਵਾਗ੍ਲਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਗ੍ਫਆਂ ਦੀਆਂ ਰਗ੍ਿਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲੌਗ੍ਬ੍ੂੰਰ ਕਰਨ ਵਾਗ੍ਲਆਂ 
ਲਈ ਗ੍ਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬ੍ਤੇ (ਕੋਡ ਆਫ ਕੂੰ ਡਕਟ) ਨੂੂੰ  ਲਾਰੂ ਕਰਨਰੇ। ਲੌਗ੍ਬ੍ਸਟ ਰਗ੍ਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੇ ਲੌਬ੍ੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਰਤੀਗ੍ਵਧੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਆ ਹੈ ਿਾਂ ਿੇ ਗ੍ਕਸੇ ਗ੍ਵਅਕਤੀ ਨੇ ਲੌਗ੍ਬ੍ਸਟ ਗ੍ਵਹਾਰ ਦੇ ਗ੍ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਗ੍ਤਬ੍ੂੰ ਧ 
ਲਰਾਉਣ ਦਾ ਅਗ੍ਧਕਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  
 

ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੂਗ੍ਿਕਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਗ੍ਰਪੋਰਟਾਂ ਗ੍ਤਆਰ ਕਰਨਰੇ ਗ੍ਿਨਹ ਾਂ ਗ੍ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਗ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਾਰ ਦੇਣਰੇ ਅਤੇ 
ਗ੍ਸਟੀ ਦੀ ਿਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਪਰਗ੍ਕਗ੍ਰਆ ਗ੍ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਕਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਰੇ।  
 
 

ਹਵਾਲਾ 
 

ਿੇਰਾ ਿੂੰਨਣਾ ਹੈ ਗ੍ਕ ਗ੍ਿਊਗ੍ਨਗ੍ਸਪਲ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਅਤੇ ਨੈਗ੍ਤਕਤਾ ਗ੍ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿਸਟਰ ਗ੍ਿਓਰਨੋ ਦਾ ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ ਟਰੈਕ ਗ੍ਰਕਾਰਡ ਗ੍ਸਟੀ ਗ੍ਵਖੇ ਿਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਅਤੇ 
ਪਾਰਦਰਗ੍ਸ਼ਤਾ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ ਗ੍ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਰਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗ੍ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਿ ਗ੍ਿਊਗ੍ਨਗ੍ਸਪਲਟੀਆਂ ਗ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਗ੍ਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੌਗ੍ਬ੍ੂੰਰ ਕਰਨ 
ਵਾਗ੍ਲਆਂ ਦੀ ਰਗ੍ਿਸਟਰੀ ਨੂੂੰ  ਲਾਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ ਅਤੇ ਭਗ੍ਵਿੱ ਖ ਲਈ ਗ੍ਤਆਰ ਸ਼ਗ੍ਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਿੱਲ ਅਿੱਰੇ ਵਿੱ ਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾ 
ਗ੍ਸਰਫ ਉਦਯੋਰ ਦੇ ਗ੍ਬ੍ਹਤਰੀਨ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਗ੍ਕਆਂ 'ਤੇ, ਬ੍ਲਗ੍ਕ ਗ੍ਿਊਗ੍ਨਗ੍ਸਪਲ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਆਰੂ ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਧਆਨ 
ਕੇਂਗ੍ਦਰਤ ਕਰੇਰਾ।   
 

- ਿੇਅਰ ਗ੍ਲੂੰ ਡਾ ਿੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗ੍ਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਗ੍ਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਵਗ੍ਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਗ੍ਸਿੱ ਧ ਹੈ ਿੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਗ੍ਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਗ੍ਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗ੍ਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਗ੍ਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਗ੍ਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਰਤੀਗ੍ਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਗ੍ਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਿਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਗ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਗ੍ਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਗ੍ਵਿੱ ਚ ਖਗੋ੍ਲਹਆ ਗ੍ਰਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਸਗ੍ਵਕ ਹਸੋਗ੍ਪਟਲ, ਗ੍ਵਗ੍ਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਗ੍ਸਸਟਿ ਦਾ ਗ੍ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਿੋ ਗ੍ਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਗ੍ਿਉਗ੍ਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਗ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 
 
 

 

ਿੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਰਗ੍ਡਲ (Natalie Stogdill) 
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