ਮਾਨਯੋਗ ਿਜਮ ਕਿਰਿਜੰ ਿਨਸ
ਿਸਟੀ ਕਾਿਸਲ , ਵਾਰਡ ਨੰ 39 ਕਾਬੋਰਫ਼ ਅਿਜਕੋਰਟ
ਮਾਨਯੋਗ ਿਜਮ ਕਿਰਿਜੰ ਿਨਸ ਟੋਰੰਟੋ ਿਸਟੀ ਪੀਦ ਅਕਤੂਬਰ 27, 2014 ਨੂੰ, ਚੋਣ ਿਜੱ ਤ ਲਈ.
ਸੀ ਕਿਰਿਜੰ ਿਨਸ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ. ਿਡਊਟੀ
ਿਮਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਟਰਪਤੀ ਲਾਸੇ3ਸ
ਕਾਬੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭਾ ਅਤੇ
ਪੈਨਲ ਿਤਬ6ੁਨਲ ਨਾਿਮਟੇਡ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਕੈਨ.ਡੀਅਨ ਨ8ਨਲ ਅ9ਿਸਿਬਸਨ ਐਸੋਸੀਏਨ, ਨਗਰ ਿਹੱ ਸਾ
ਅ9ਿਸਿਬਸਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰੱ ਖੋ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਬ?ਬੋਅਰ@ ਸੇ3ਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ
ਮੁਿਨਿਸਪਾਿਲAਸ ਦੇ ਬਰੋਲਦੀ ਆਂਤਾਿਰਓ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਗਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਨ ਦੇਸ ਫਾEਸFਸ
ੇ
ਐਲ /
ਐਸੋਸੀਏਨ
ਕਾਰੋਬੋਰਫ਼ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪੈਨ
ਕਾਬੋਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਪੀਦ ਅਦHਾਸਰੀ

ਸੀ

ਕਿਰਿਜਅਿਨਿਸਸ ਪਿਹਲੀ ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਕਾਬੋਰਫ਼ ਅਿਜੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰ ਗ ਹੈ. ਕਾਬੋਰਫ਼ ਅਿਜੰ ਕੋਰਟ

ਦੇ ਸੰ ਸਦ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਭਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੰ ਦਰ ਹੈ. ਸਪੱ ਟ ਭਾਣ ਨਾਲ ਪਭਾਿਵਤ ਹਰ ਕੋਈ ਪਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਿਸਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਿਵਚ ਇਹ ਲੰਬੇ-ਪਰੇਰਨਾ ਵਾਰ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ. ਸੋਲ ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ
ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ.

ਵ6ੋਿਵਹਧ
@੍ ਮਾਮਲੇ 'ਿਲਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਿਡਸਿਟੰ ਗੂਇਡ ਆਲੋ ਚਕ ਸੀ. ਬਹੁ- ਛੁਲMੁਰਾਿਲਸN ਰਾOPਧਾਰਕ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਊਟਰੀਚ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅੱ ਯੂਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਡਊਟੀ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਅੱ ਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਿਵਚ ਇਕ ਸੰ ਸਦੀ ਸਕੱ ਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਿਵਚ ਉਸ
ਨ. ਸੰ ਸਦੀ ਸਕੱ ਤਰ. ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਿਵਚ ਸੰ ਸਦੀ ਸਕੱ ਤਰ ਿਵਭਾਗ
ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ.

ਸੀ ਕਿਰਿਜੰ ਿਨਸ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਨ. ਨਗਰ
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ,. ਹੋਰ ਪਸੰ ਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗੜਬੜ
ਅਜੇ3ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਿਵਭਾਗ ਵਰਿਤਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਭੰ ਗ ਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਟਾਸਕ
ਫੋਰਸ ਿਸਵਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਵਧਣ. ਉਸ ਨ.
ਸਾUPਕਾਮਾਚਾਿਰV ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱ ਠ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਯਤਨ ਦੀ ਕਤੀ ਪਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ, ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ. ਇਸ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਮੂਿਹਕ ਿਗਹਾH ਿਸV ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੀ. Xਥੇ ਰੁਿਮੰ ਗ ਹੌਸੇ3ਸ
ਕਾਬੋਰਫ਼ ਅਿਜੰ ਕੋਰਟ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ.

ਸਾਰਸ ਐਪੀਡੈਿਮਕ ਿਫਰ ਉਸ ਨ. ਸੌ ਵਾYਿPਕਯ ਸਰਿਵਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਐਿਪਕ ਸੇ3ਟਰ ਿਕਾਰ ਉਸ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਟੋਰੰਟੋ ਿਕਰਪਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਬੋਫ਼ ਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਟੋਰੰਟੋ ਅਤੇ ਕੰ ਡਾ ਅਤੇ ਕੰ ਡਾ
ਸਾਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕ ਓਟਾਵਾ, ਿਜਮ ਰੈਿਪਡ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ.
ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਭਾਿਵਤ.
ਆਵਾਜਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੰ ਸਦੀ ਸਕੱ ਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਟੋਰੰਟੋ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ8ਿਤਕ ਸੰ ਸਥਾ ਅਿਜੰ ਕੋਰਟ
ਅਿਜੰ ਕੋਰਟ ਲਾਈਵ ਤZਿਸਤ ਕਾਬੋਰਫ਼ ਵਾਰਡ ਨੰ 39 ਤੋਰੋ3ਤੇ ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਮ ਵਾਰਡ 39, ਕਾਬੋਰਫ਼ ਅਿਜੰ ਕੋਰਟ, ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ. ਕ[ਦੀਆਂ ਦ6ਾਪਾਰਾਸ ਭੁਿਕਿਤਕ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਜਸਿਟਸ ਲਈ ਕੰ ਮ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਿਵਕਸਤ ਰਸ\ਤੀਯ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੋਸੁ9ਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ. ਕੰ ਡਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਵੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ3ਿੜਆ ਿਦਪੋਰਸ ਕਾ_ਕਨਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ
ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਪਭਾਿਵਤ ਲੋ ਕ ਨੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਇੀ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਨ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ.

ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਮ`ੋ3ਨM ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਮ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ, ਇਹ
ਿਖ਼ਤਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਜਨbਸਾਦ ਅਨM?ਰਾਸ਼Mੀਯ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਮਗਾ
ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਿਮਿਕਤਰ ਗੋਸ਼ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ. ਪਾਪਤ ਹੈ.

ਰੀਪਬਿਲਕ ਨcੋਰdੋਕਾਬਾਕ ਕਰਾeਕ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਰਾeਕ ਅਦdੋਲਨ ਲਈ 25 ਸਾਲ
ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਚੱ ਲੀ. ਪਿਹਲੀ ਗਣਰਾਜ 2012 ਵ`ੋ3 ਪਿੇ ਸਦੇEਿਸ਼ਲ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਕੇਨ.ਦ@ੀਆਂ
ਿਵਅਕਤੀ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤਾ.

ਯੂਨਾਨੀ ਗਣਰਾਜ ਆਰਡਰ ਮਾਨਤਾ ਫੋਈਿਨਕਸ ਗੋਲ@੍ਕਾਸ ਅਫਸਰ ਿਦਉ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਬਿਲਕ ਫੰ ਕਨ
ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਿਜਮ ਆਤEਸ, ਗੀਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਲ 1955 ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਕੰ ਡਾ 1966 ਨੂੰ 1978 ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਿਜੰ ਮ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਪਿਹਲੀ ਇਮੀਗ
ੇ ਨ, ਗੈਜਏ
ੂ ਟ ਹੈ, ਤੋਰੋ3ਤੇ ਿਬਿਸiਵਹ@6ਾਲ6 ਇਨ@੍ਸੀM Pਲ ਇEਿਜਿਨਯੀਿਰੰ ਗ
ਉਹ ਗੈਜੂਏਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨ.ੜੇ ਸੀ ਸZਸ ਅjਲੈ ਦ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣਾ. ਵਪਾਰ ਪਾਸਨ ਦੇ ਕੈਨ.ਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸ
ਮਾਨ.Oਮੇ3ਡ ਆਫ `ਸੰ ਗਤ ਸਨ. ਉਹ ਸੰ ਸਦ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਦੱ ਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਕੰ ਮ 1988 ਤਕ, ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱ ਤ ਿਲਆ.

