
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

 

સીટી જાિી કિ ેછે KPMG સવેા સમીક્ષા: બ્રમૅ્પટન વવત્તીય રીત ેસસુચંાવિત છે અન ેભવવષ્ય માટ ેસજ્જ છે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (30 મે 2019) – આ સપ્તાહની કાઉન્ન્સલ સન્મન્તમાાં KPMG એ સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન માટ ેપરૂ્ણ થયેલ તમેની સેવાની 

સમીક્ષાનાાં પરિર્ામો િજૂ કયાણ હતાાં. 

KPMGએ જર્ાવયયાં ક:ે "સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન મજબૂત ન્વત્તીય પ્રર્ાન્લઓ સાથેનયાં સયસાંચાન્લત સાંગઠન છે. સીટીએ પોતાનામાાં ન્નવેશ કિવાનયાં 

ચાલય િાખયયાં છે જેથી ત ેભન્વષ્યની તકો માટે સજ્જ િહી શક.ે વધયમાાં, સીટી સવેા રિન્લવિીનાાં ઘર્ાાં બધાાં ક્ષેત્રોમાાં અગ્રગણ્ય છે. 

તાિર્ો દશાણવે છે કે સીટીની કામગીિી ન્મલકત વેિા અને કમણચાિીઓની ન્નયયન્તતના સ્તિો અાંગે તનેા સમ ક ક્ષો જેટલી જ અથવા તથેી વધય સાિી 

છે. 

“માથા દીઠ રિરિએશન અન ેસવલતોનો ખચણ કમ્પેિેટિ એટલેકે સિખામર્ી કિેલ જૂથોમાાં સૌથી નીચો છે. ત ેજ િીતે આયોજન અને ન્વકાસના 

ખચણ કમ્પેિેટિ સિેિાશ કિતા નોંધપાત્ર િીતે નીચા છે,” એવયાં KPMG જર્ાવે છે. 

બીજયાં , સીટી KPMGની નવી ટેકનોલોન્જઓ, સર્વણસ મોિેલો, પ્રરિયાઓ અને નાર્ાકીય પદ્ધન્તઓથી લાભ લેવા અાંગનેી ભલામર્ો પિ 

ઊંિાર્પૂવણક સમીક્ષા હાથ ધિશે જેથી સાંગઠનના પયનઃગઠનમાાં મદદ મળશે અન ેત ેસમાજને ગયર્વત્તાસભિ સેવા સ્તિ આપવાનયાં ચાલય િાખી 

શકશે.   

સમયસીમા 2020ના જાન્યયઆિી માસમાાં કાઉન્ન્સલને ફોલો અપ રિપોટણ આપવા જર્ાવ ેછે. 

KPMG ઑરિટ, વેિા અને સલાહકાિ સવેાઓ આપતા કનૅેિાનાાં અગ્રર્ી છે. KPMG આખા દેશ અને ન્વશ્વભિનાાં અસીલોના જરટલ 

પિકાિોનાાં જવાબ આપે છે. KPMG કનૅેિા ફિત ે40 કિતા વધય જગ્યાઓ પિ કાયણ કિે છે. આ પેઢીનાાં 700 કિતા વધય પાટણનિો અને 6,500 

કમણચાિીઓ ટોચના વયાપાિોને અને  અલાભકાિી સ ાંસ્થાઓ અને સિકાિી સ ાંસ્થાઓન ેમહત્ત્વપૂર્ણ સવેાઓ પ્રદાન કિે છે.  

તવોટ: 

“કાઉન્ન્સલની અવન્ધમાાં જેના પિ ફોકસ િહ્યાં છે એવા વેિા ઓછા િાખવા ન્વષયક સીટીની સવેાઓ અને તકો અાંગેના વયાપક અહવેાલ માટે 

અમ ેKPMGનો આભાિ માનીએ છીએ. અમાિો ફોકસ કાયણક્ષમ સેવાઓ પહોંચાિવાનો િહ્ો છે અને આ બાહ્ રષ્ન્ોકોર્ મ્યયન્નન્સપલ સર્વણસ 

રિન્લવિીમાાં બ્રૅમ્પટનનાાં નેતૃત્વની પયન્ો આપ ેછે. અન્ભનવ ન્વચાિસિર્ી અને બચત અાંગ ેઓળખી કઢાયેલ તકોન ેતપાસવા અમે આતયિ છીએ." 

- મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://home.kpmg/ca/en/home.html&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|3c13cd55cc7441fe6b0208d6e4fd5a0f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636948174116370866&sdata=UORtdRT7bFcdsAj7cmMEmO0e1KgfG84P6W22RMzkJA4=&reserved=0


 

 

"બ્રૅમ્પટન એક સયશાન્સત શહેિ છે, જેમાાં ઉચ્ચ કામગીિી કિવા સક્ષમ લોકો કાયણ કિે છે જેઓમાાં તઓે દ્વાિા સવેય શહિે માટ ેઉત્કટ લગાવ છે. 

અમાિી ટીમો ઉચ્ચતમ ગ્રાહક અનયભવ આપવા હેતય ધ્યાન કેન્ન્રષ્ત કિી િહી છે અને મન ેન્વશ્વાસ છે ક ેનોંધવામાાં આવેલ તકો અમને કાયણક્ષમ 

સેવા ઉત્કૃોતા તિફ દોિી જશ.ે" 

- જો ન્પટ્ટાિી, કાયણવાહક મયખય વહીવટી અન્ધકાિી (Acting Chief Administrative Officer) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 િોકો વસ ેછે અન ેતમા ં70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે િોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વવવવધ સમાજોમાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણનું કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદવરણીય નવવનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રવાસનું નેતતૃ્વ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એવા વનરોગી શહેરના વવકાસ માટે છે જે સુરવક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપર 

જોડાવ. અહીં વધ ુર્જણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

 

 

ન્મરિયા સાંપકણ: 

મોન્નકા દયગ્ગલ  

કોઓર્િણનેટિ, ન્મરિયા એન્િ કમ્યયન્નટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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