
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  
ਕਾਉਂਸਲਰ ਰ ਿੱ ਲੋਂ  ਦੇ ਰਿਰੁਿੱ ਧ ਰਜਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਰਨਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਰ ਿੱ ਲੋਂ  ਨ ੰ  ਇੰਟੀਰਰਿਟੀ 

ਕਰਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਿਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਰਰਿਆਂ ਦਾ ਭੁਰਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ 
 

ਬਿੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਜ ਨ, 2021) – ਅਿੱਜ, ਰ ਿੱਲੋਂ ਬਨਾਿ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਿੈਂਪਟਨ (Dhillon v. The Corporation of 

the City of Brampton) ਦ ੇਕੇਸ ਰਿਿੱਿ, ਇੰਟੀਰਰਿਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ (Integrity Commissioner) ਿਿੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰ ਿੱਲੋਂ (Councillor Dhillon) ਦੇ 
ਰਿਰੁਿੱ ਧ ਰਲਤ ਆਿਰਨ ਦ ੇਇਲਜਾਿਾਂ ਦ ੇਰਨਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਿਿੱਲੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਰਨਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਸਬੰਧ ਰਿਿੱ ਿ, ਓਨਟੈਰੀਓ 

ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਰਟਸ – ਰਿਿੀਜਨਲ ਕੋਰਟ (Ontario Superior Court of Justice – Divisional Court) ਨੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਿੈਂਪਟਨ 

ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇਇੰਟੀਰਰਿਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ ਦ ੇਪਿੱਖ ਰਿਿੱਿ ਫੈਸਲਾ ਰਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰ ਿੱਲੋਂ ਿਿੱਲੋਂ ਦੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਰਿਾ ਰਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਿ ਰਦਿੱਤਾ।    
 

ਰਸਟੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਰ ਿੱਲੋਂ ਦ ੇਰਿਰੁਿੱ ਧ ਇੰਟੀਰਰਿਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਦ ੇਰਨਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਿੀਜਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ।  
 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਿ ਰਦਿੱਤਾ ਰਕ, ਰਸਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟੀਰਰਿਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ ਦੋਿਾਂ ਨ ੰ , ਕਨ ੰ ਨੀ ਪਿਰਕਰਰਆ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਖ਼ਰਰਿਆ ਂਦਾ 20,000.00 ਿਾਲਰ ਰਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਿੇ। 

 

ਇੰਟੀਰਰਿਟੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਰਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰਟ ਦ ੇਰਨਸ਼ਕਰਸ਼, ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨ ੰ  ਇਸਤੇ ਰਿਿਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਰ ਿੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰਸਰਫ਼ ਰਸਟੀ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਈਿੇਲ ਪਤਾ 
ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਰੇ। ਕਾਉਂਰਸਲ ਇਸ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ ਤ ੇਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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ਰਲੰਕ:  ਰ ਿੱਲੋਂ ਬਨਾਿ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਿੈਂਪਟਨ (Dhillon v. The Corporation of the City of Brampton) 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਰਟਸ – ਰਿਿੀਜਨਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (Ontario Superior Court of Justice – Divisional 

 Court Ruling) 

11 ਜ ਨ, 2021 (June 11, 2021)  

 
 
 

ਕਨੇੈਿਾ ਰਿਿੱ ਿ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿਿੱ ਿੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਿੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਿੱਿ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਿ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਿਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਰਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਰੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਿਿੱਿ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਿ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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