
ਮਾਨਯੋਗ ਿਜਮ ਕਿਰਿਜੰਿਨਸ  

ਿਸਟੀ  ਕਾ�ਿਸਲ , ਵਾਰਡ ਨੰ 39  �ਕਾ�ਬੋਰਫ਼ ਅਿਜਕੋਰਟ  

ਮਾਨਯੋਗ ਿਜਮ ਕਿਰਿਜੰਿਨਸ ਟੋਰੰਟੋ ਿਸਟੀ ਪ�ੀ�ਦ ਅਕਤੂਬਰ 27, 2014 ਨੰੂ, ਚੋਣ ਿਜੱਤ ਲਈ. 

ਸ�ੀ ਕਿਰਿਜੰਿਨਸ  ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ.  ਿਡਊਟੀ 

ਿਮਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾ�ਟਰਪਤੀ  ਲਾਸੇ3ਸ  

 �ਕਾ�ਬੂਰ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੰੂ ਸਭਾ ਅਤੇ 

ਪੈਨਲ  ਿਤਬ6ੁਨਲ ਨਾਿਮਟੇਡ  ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 

ਕੈਨ. ਡੀਅਨ ਨ8 �ਨਲ ਅ9ਿਸਿਬਸਨ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ, ਨਗਰ ਿਹੱਸਾ 

 ਅ9ਿਸਿਬਸਨ  ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰੱਖ,ੋ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ  ਹ�ਬ?ਬੋਅਰ@  ਸੇ3ਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ 

 ਮੁਿਨਿਸਪਾਿਲAਸ  ਦੇ ਬਰੋਲਦੀ  ਆਂਤਾਿਰਓ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਗਰ  ਦੇ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ ਦੇਸ ਫ�ਾEਸFਸੇ  ਐਲ / 

ਐਸੋਸੀਏ�ਨ 

�ਕਾਰੋਬੋਰਫ਼ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪੈਨ 

�ਕਾ�ਬੋਰਫ਼  ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਪ�ੀ�ਦ ਅਦHਾਸਰੀ  

 

ਸ�ੀ   ਕਿਰਿਜਅਿਨਿਸਸ ਪਿਹਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦੱਸ  �ਕਾ�ਬੋਰਫ਼ ਅਿਜੰਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਗ ਹ.ੈ �ਕਾ�ਬੋਰਫ਼ ਅਿਜੰਕੋਰਟ 

ਦੇ ਸੰਸਦ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਭਾ�ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੰ ਦਰ ਹੈ. ਸਪੱ�ਟ ਭਾ�ਣ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹਰ ਕੋਈ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ.ੈ 

ਿਸਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਿਵਚ ਇਹ ਲੰਬੇ-ਪਰਰੇਨਾ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ. ਸ�ੋਲ ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ 

ਿਰਕਾਰਡ ਹ.ੈ 

 

 ਵ6ੋਿਵ�ਹ@ਧ੍ ਮਾਮਲੇ 'ਿਲਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਿਡਸਿਟੰਗੂਇ�ਡ ਆਲੋਚਕ ਸੀ. ਬਹੁ- ਛੁਲMੁਰਾਿਲਸN ਰਾOPਧਾਰਕ 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਆਊਟਰੀਚ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹ.ੈ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਡਊਟੀ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵਚ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵਚ ਉਸ 

ਨ.  ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ. ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਿਵਭਾਗ 

ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵ��ੇ ਜ਼ੋਰ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. 

 



ਸ�ੀ ਕਿਰਿਜੰਿਨਸ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਨ.  ਨਗਰ 

ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ,. ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਭਾਈਚਾਰ ੇ ਗੜਬੜ  

ਅਜੇ3ਜੀ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਿਵਭਾਗ ਵਰਿਤਆ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹ.ੈ ਭੰਗ ਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਟਾਸਕ 

ਫੋਰਸ ਿਸਵਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਵਧਣ. ਉਸ ਨ.   

ਸਾUPਕਾ�ਮਾਚਾਿਰV ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠ.  ਭਾਈਚਾਰ ੇਯਤਨ ਦੀ �ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ, ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ. ਇਸ ਲਈ, ਿਕਸ ੇਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਮਿੂਹਕ  ਿਗ�ਹHਾਿਸV  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੀ. Xਥੇ ਰਿੁਮੰਗ  ਹੌਸੇ3ਸ 

�ਕਾ�ਬੋਰਫ਼ ਅਿਜੰਕੋਰਟ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. 

 

ਸਾਰਸ ਐਪੀਡੈਿਮਕ  ਿਫਰ ਉਸ ਨ.  ਸ ੌ ਵਾYਿPਕਯ ਸਰਿਵਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਐਿਪਕ  ਸੇ3ਟਰ  ਿ�ਕਾਰ ਉਸ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਟੋਰੰਟੋ ਿਕਰਪਾ ਹਸਪਤਾਲ �ਕਾ�ਬੋਫ਼  ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਟੋਰੰਟੋ ਅਤੇ ਕੰਡਾ ਅਤੇ ਕੰਡਾ 

ਸਾਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. 

 

ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ  ਿਮਲਕ ਓਟਾਵਾ, ਿਜਮ ਰਿੈਪਡ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ 

ਕੇ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰ�ਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ. 

ਅਤੇ ਨੌਕਰ�ਾਹੀ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਰੱੁਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ. 

 

ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ. ਟੋਰੰਟੋ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ8 ਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਅਿਜੰਕੋਰਟ 

ਅਿਜੰਕੋਰਟ ਲਾਈਵ ਤZਿਸਤ �ਕਾ�ਬੋਰਫ਼ ਵਾਰਡ ਨੰ 39 ਤੋਰੋ3ਤੇ �ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਮ ਵਾਰਡ 39, �ਕਾ�ਬੋਰਫ਼ ਅਿਜੰਕੋਰਟ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ. ਕ[ਦੀਆ ਂਦ6ਾ�ਪਾਰਾਸ ਭੁ�ਿਕ�ਿਤਕ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਜਸਿਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਿਵਕਸਤ ਰਸ\ਤ�ੀਯ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੋਸੁ�9ਿਸ਼ਤ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨਾਲ ਿਮਲ 

ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ. ਕੰਡਾ  ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਵ��ੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ  ਕੇ3ਿੜਆ ਿਦ�ਪੋਰਸ ਕਾ_ਕ�ਨਏ  ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ 

ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੋਕ ਨੰੂ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਇ�ੀ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਨ. ਸਬੂੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖੀ �ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ. 

 



ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਈਚਾਰ ੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਮ`ੋ3ਨM  ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਮ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣ ੇ ਕੰਮ ਨੰੂ, ਇਹ 

ਿਖ਼ਤਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  ਿਜਨb ਸਾਦ ਅਨM?ਰਾਸ਼Mੀਯ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਤਮਗਾ 

ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਿਮਿਕਤਰ ਗੋਸ਼  ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ.  ਪ�ਾਪਤ ਹੈ. 

 

ਰੀਪਬਿਲਕ   ਨcੋਰdੋਕ�ਾਬਾਕ ਕਰਾeਕ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ  ਕਰਾeਕ ਅਦdੋਲਨ ਲਈ 25 ਸਾਲ 

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਚੱਲੀ. ਪਿਹਲੀ ਗਣਰਾਜ 2012 ਵ`ੋ3 ਪ�ਿੇਸਦੇEਿਸ਼ਲ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਪਿਹਲੇ  ਕੇਨ. ਦ@ੀਆ ਂ

ਿਵਅਕਤੀ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤਾ. 

 

ਯੂਨਾਨੀ ਗਣਰਾਜ ਆਰਡਰ ਮਾਨਤਾ  ਫੋਈਿਨਕਸ ਗੋਲ@੍ਕ�ਾਸ ਅਫਸਰ ਿਦਉ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਪਬਿਲਕ ਫੰਕ�ਨ 

ਨੰੂ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

 

ਿਜਮ ਆਤEਸ, ਗ�ੀਸ ਿਵੱਚ ਸਾਲ 1955 ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਕੰਡਾ 1966 ਨੰੂ 1978 ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ 

ਨਾਲ ਿਜੰਮ ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਪਿਹਲੀ ਇਮੀਗ��ੇਨ, ਗ�ੈਜਏੂਟ ਹ,ੈ ਤੋਰੋ3ਤੇ  ਿਬਿਸiਵਹ@6ਾਲ6 ਇਨ@੍ਸMੀPਲ ਇEਿਜਿਨਯੀਿਰੰਗ 

ਉਹ ਗ�ੈਜੂਏ�ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨ. ੜੇ ਸੀ ਸZਸ ਅjਲੈਦ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣਾ. ਵਪਾਰ ਪ��ਾਸਨ ਦੇ ਕੈਨ. ਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸ  

ਮਾਨ. Oਮੇ3ਡ ਆਫ `ਸੰਗਤ ਸਨ. ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 

ਕਾਰਬੋਾਰ ਿਵਚ ਕੰਮ 1988 ਤਕ, ਉਹ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ. 


