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  اق محسوس نہيں ہولگرانٹوں اور سياست ميں کوئی تعل کو رآڈيٹر جن
   کا غلط عمل زير تنقيد، وزير کی تنزلیگرانٹ

 کهلے پن، شفافيت اور  ميں بڑے منصوبوں ميں نئے آنے والوں کے لئے اونٹاريووبے نےُص —کوئينز پارک 
  ۔آج آڈيٹر جنرل کی ايک رپورٹ پرعمل کيا اختساب کو يقينی بنانے کے لئے 

  سال کے آخر ميںحکومت وزارِت شہريت اور ترِک وطن کینے کہا کہ  )(McGuinty وزيِراعظم ميکگوئنٹی
   پوں کو گرانٹ دينے کے لئے استعمال کرنا ختم کر دے گی۔ نسلی ثقافتی گروبچ جانے والی رقم کو

 عمدہ کام ہے، ليکن اسے ايک  ہے، اورمدنيا بهر سے، اونٹاريو ميں نئے آنے والوں کی مدد کرنا، درست کا"
   وزيراعظم ميکگوئنٹی نے کہا۔" کهلے، شفاف اور قابِل احتساب انداز سے کرنا چاہئے

 —  اس پروگرام کے انتظام کی ناقابِل قبول مثاليں تالش کيںچاہتا ہوں، جس نے آڈيٹر کا شکريہ ادا کرناميں "
  وزيراعظم ڈالٹن ميکگوئنٹی نے کہا۔" اور ہم اس کو درست کر رہے ہيں۔

 کی مانند کيا جائے ںصوبوبنيادی ڈهانچے کے ديگر من نسلی ثقافتی برادريوں کی امداد کا انتطام ، اب کے بعد" 
زيِر کے  ) Ministry of Public Infrastructure Renewal(  بنيادی ڈهانچہ سرکاری ِد ديجوزارت برائے ت —گا 

 بجٹ کی ايک مد کے طور پر ہوگا جو مالی ، جو شديد معياروں پر مبنی يوگا، اور طے کردہ ايک فنڈ کے ذريعےانتظام
  " غاز پر ترتيب ديا جائے گا۔آسال کے 

 فراہم کی جانے والی گرانٹوں پر اپنی  شہريت اور ترِک وطن کی جانب سےوزارِتسال کے آخر ميں آڈيٹر جنرل نے 
ہ کسی تنظيم کو کوئی گرانٹ اس کے سياسی تعلقات کی بنا پر کی کوئی شہادت نہيں ہے کاس بات "  پايا کہ رپورٹ ميں

  "ملی ہو

 عطا کرنے ميں استعمال ہونے واال  گرانٹيں کيا کہنے يہ نتيجہ بهی اخذ) Jim McCarter ( ِجم ميکارٹرليکن آڈيٹر جنرل
  "کهال ، شفاف يا قابِل احتساب نہيں تها" عمل 

 والی تمام سفارشات کو نافذ کيا ےوزيراعظم ميکگوئنٹی نے تاکيد کی کہ آڈيٹر جنرل کی رپورٹ ميں کی جان
  جائے گا۔

 Minister of Citizenship and)وزيراعظم ميکگوئنٹی نے يہ اعالن بهی کيا کہ وزير شہريت اور ترک وطن 
Immigration)   ٰيری فلپسج ديا ہے۔دے نے استعفے )Gerry Phillips   (حکومی   وزيِر خدماتنے (Minister 

of Government Services)وزير  اس سہ پہر کو نئے ،  عالوہکےيوں  طور پر اپنی موجودہ ذمہ دار کے 
 ہے۔ کے طور پر حلف اٹها ليا شہريت اور ترک وطن
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کو يہاں پر آباد ہونے اور ٹاريو ميں نئے آنے والوں ناوميں جانتا ہوں کہ مائيک نے ہميشہ محنت سے کام کيا ہے اور " 
مائيک تنوع کے لئے ظاہر داری سے کام نہيں ليتا۔ وہ —  مدد کرنے کی ذمہ داری نبهائی ہےکامياب ہونے ميںيہاں پر 

وزيراعظم " نوع ميں يقين رکهتا ہے، جس طرح ہماری حکومت رکهتی ہےکہ وہ ت  کيوںسرکاری خدمت ميں ہے
  ميکگوئنٹی نے کہا۔

مائيک محسوس کرتا حاالت ميں اور ان  تاہم يہ ايک ايسی حکومت بهی ہے جو احتساب پر يقين رکهتی ہے۔" 
 "دام ہے۔ تنزلی درست اق اور يہ—جواب دہ ٹهہرايا جائے  ، اور ميں اتفاق کرتا ہوں، کہ وزير کو ہے
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