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 برامپٹن کا نیا انٹگرٹی کمیشنر اور البیئسٹ رجسٹرار

 

سے شروع کرتے  2017اپریل  1برامپٹن، آن: برامپٹن کونسل نے فاسکن مارٹنیو ڈومولن ایل ایل پی سے تعلق رکھنے والے گاے گیورنو کو 

 کہ عہدے پر مقرر کیا ہے۔ رتیشنر اور البیئسٹ رجسٹرار کے مشہوئے انٹگرٹی کم
 

مسٹر گیورنو موجودہ انٹگرٹی کمیشنر، رابرٹ سویز کی جگہ لیں گے، جو عبوری البیئسٹ رجسٹرار کے طور پر خدمات انجام دے رہے 

 تھے۔  
  

الوں کا تجربہ، جس میں احتساب اور اخالقیات پر زور ہے، موجود ہے۔ وہ اپنی فرم میں مسٹر گیورنو کے پاس عوامی قانون کے متعلق کئی س

کس گورنمنٹ ایتھکس، ٹرانسپیرنسی اینڈ پولیٹیکل الء پریکٹس کی قیادت کرتے ہیں۔ وہ کینیڈین بار ایسوسیئیشن کی الء آف البیئنگ اینڈ ایتھ

 کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔  
 

انٹگرٹی کمیشنر طور پر اپنے کردار میں، مسٹر گیورنو کونسل کے ضابطہ اخالق کے اطالق اور میئر اور کونسلر کے اخالقی رویے پر الگو 

 ہونے والے شہر کے ضمنی قوانین، عمل، قواعد اور پالیسیوں کی نگرانی کریں گے۔ 
 

ریز اور ساتھ ہی ساتھ البیئسٹ ضابطہ اخالق کا نفاذ کریں گے۔ البیئسٹ البیئسٹ رجسٹرار کے طور پر، وہ شہر کی البیئسٹ اینڈ گفٹ رجسٹ

رجسٹرار کے پاس شکایات پر تفتیش کرنے اور 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۔
 

کرداروں کے لیے، وہ شکایات، تفتیشوں اور مشورے کا خالصہ پیش کرنے والی رپورٹیں بنائیں گے اور شہر کے احتساب کے اپنے دونوں 

 عمل میں بہتری کے لیے سفارشات کریں گے۔ 
 
 

 اقتباس
 

یں احتساب اور غیر مجھے یقین ہے کہ بلدیاتی قانون اور اخالقیات میں مسٹر گیورنو کی ماضی کی کارکردگی کا مضبوط ریکارڈ شہر م

برامپٹن کینیڈا کی ان چند ایک میونسپلٹیوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے ایک البیئسٹ  جانبداری کو برقرار رکھنے میں مدد دیں گے۔

تیار شہر بنانا جاری رکھ رہے ہیں، برامپٹن نہ صرف صنعتوں  لیے رجسٹری کا اطالق کیا ہے۔ جیسے جیسے ہم ایک مضبوط اور مستقبل کے

 کے لیے بہترین کاموں پر توجہ مرکوز رکھے گا، بلکہ بلدیاتی حکومت میں بھی رہنما بننے کے ہمارے ہدف پر بھی توجہ رکھے گا۔ 
 

 میئر لنڈا جیفری -
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalٹن سوک ہاسپٹل )کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپ

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton  کو( ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 
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