
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

ડલેૉઇટ દ્વારા કાઉન્સિલ-અન્િકૃત તપાિ પરૂી થઇ 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરરયો (િપ્ટેમ્બર 29, 2021) – સ્વતંત્ર તપાિકતાા અન ેફોરેન્સિક ઓરડટર ડેલૉઇટ દ્વારા બ્રમે્પટન િીટી કાઉન્સિલન ેએન્િલ 

22, 2021 ના ંરોજ મળેલી, કમાચારીઓની બાબતો િન્િત, વિીવટી આચરણના િંબિંમા ંઆરોપોની તપાિ પરૂી થઇ છે. 

િીટી કાઉન્સિલે આરોપોની િમીક્ષા કરવા ઉપરાંત, િીટીની િરિયા કે કમાચારીઓન ેિંબંન્િત કોઇ બાબતો જણાવવા ઇચ્છતા કમાચારીઓ અને 

રિેવાિીઓ માટે તક પૂરી પાડવા અનામી પોટાલ ખોલવાનો ન્નર્દેશ ડેલૉઇટન ેઆપ્યો િતો. 

ડેલૉઇટ દ્વારા વ્યાપક તપાિ પછી, તેઓના કમાચારીઓ અન ેત્રાન્િત પક્ષ ન્વિેતાઓ દ્વારા કોઇ ગેરકાયર્દેિર િવૃન્િ ક ેભેર્દભાવભરી વતાણૂક 

જોવામાં આવી ન િતી.   

ડેલૉઇટન ેમળેલા જાિેર આરોપોમાથંી, રરપોટામા ંજોવામા ંઆવ્યયં ક ેકોપોરેટ નીન્તઓ િપંૂણાપણ ેઅનયિરવામા ંઆવી છે પણ રડરેક્ટર-સ્તર ે

િીટીની નીન્તઓ અન ેિમાણભૂત િંચાલન કાયાપદ્િન્તઓ િાથે વિીવટી ગેર-અનયપાલનના બ ેબનાવો બસયા, જેમાંનો એક િયાત કામગીરીના 

ન્વસ્તરણ માટે ભરેલા િીન્મત ટસેડરરંગ ફોમાની ઊણપના િંબંિમા ંઅને અસય એક િીન્મત ટસેડરરંગ ફોમાની ઊણપના િંબિંમા ંિતો. 

ર્દસ્તાવેજીકરણ િબંંન્િત અનયપાલનના જોખમો ઘટાડવાના િેતય િાથે, િીટીના િયત્નો િાલમા ંનાણાકીય િરિયાની પિેલો સ્વચાન્લત કરવા 

િાલમાં િગન્તમાં છે. 

તપાિના છ કાઉન્સિલ-ન્નર્દેન્શત ક્ષેત્રોમાથંી ર્દરેકના િંબંિમા ંડેલૉઇટની શોિોનો િારાંશ નીચે આપ્યો છે. 

1. ભરતી વ્યવિારો 

ડેલૉઇટ દ્વારા અયોગ્ય ભરતીના આરોપોની તપાિ કરવામાં આવી, જે િમીક્ષા કરવા પર િમાણભૂત ન િતા અથવા આગળ તપાિ કરવા 

પૂરતી ન્વગતની ઊણપ રિી.    

2. ખરીર્દી િરિયા િબંનં્િત ન્વવાર્દો 

ડેલૉઇટ દ્વારા તપાિાયેલા છ પૈકી ચાર કરારો ખરીર્દીના પેટા-કાનૂન અન ેિમાણભૂત િંચાલન કાયાપદ્િન્તઓથી િકંન્લત િતા. ડેલૉઇટ દ્વારા 

િીટીની નીન્તઓ અન ેિયાત કામગીરીના ન્વસ્તરણ માટ ેભરેલા િીન્મત ટેસડરરંગ ફોમાની ઊણપને િંબંન્િત િમાણભૂત િંચાલન કાયાપદ્િન્તઓ 

િાથે ગરે-અનયપાલનનો એક બનાવ ઓળખી કાઢવામાં આવ્યો, અન ેએક િીન્મત ટેસડરરંગ ફોમાની ઊણપ માટ,ે બનં ેરડરેક્ટર-સ્તર.ે 

3. ભરે્દભાવભયાા આરોપો 

ભેર્દભાવભરી વતાણૂકના આરોપો િમાણભૂત ન િતા અથવા આગળ તપાિ કરવા પૂરતી ન્વગતની ઊણપ િતી. 

4. કાયાસ્થળ ેગયડંાગીરી અન ેિતામણી 

તપાિનય ંિમાપન થવાના િમયે, િીટીની નીન્તઓ અન ેતે િમયે અમલી િમાણભૂત િંચાલન કાયાપદ્િન્તઓના ઉલ્લંઘનોના આરોપોના 

િંબંિમા ંકોઇ ન્નષ્કર્ા ન્નકળ્યો ન િતો. 



 

 

5. માન્િતીનો ન્વનાશ 

માન્િતીના ન્વનાશના આરોપોને િમાણ મળ્યયં ન િતય.ં 

6. િમાણભતૂ નીન્ત અન ેકાયાપદ્િન્ત િાથ ેઅનયપાલન 

અયોગ્ય વળતરના આરોપોની િમીક્ષા કરવાથી, ડેલૉઇટન ેન તો િમાણભૂત િરિયાની બિાર અને ન તો પિેલેથી િયાત િંબંિથી પક્ષપાતને 

લીિે કોઇ વિારો આપ્યો િોવાનો કોઇ પયરાવો ધ્યાનમા ંઆવ્યો ન િતો. અયોગ્ય કમાચારી તબર્દીલીના આરોપોની િમીક્ષા કરવાથી, ડેલૉઇટન ે

કોઇ નીન્ત ઉલ્લંઘનો ધ્યાનમા ંઆવ્યા નિીં. 

આ તારણોને ઓસટેરરયો ઓમ્બડ્િમેન અને પીલ રીજીયનલ પોલીિે આ બાબતની અગાઉ કરેલી િમીક્ષાને આગળ ટેકો મળ્યો છે. 

િીટી કમાચારીઓ અને ત્રાન્િત પક્ષ ન્વિેતાઓ િન્િત, તપાિમાં િિયોગ આપનાર ર્દરેક વ્યન્ક્તનો આભાર માન ેછે. 

ડેલૉઇટનો અિવેાલ જાિેરમાં િીટીની વેબિાઇટ પર ઉપલબ્િ છે, અને અિેવાલ િાન્િત્યન ેલગતા િશ્નો ડેલૉઇટન ેપિોંચાડવા જોઇએ.  
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

વમરડયા સાંપકદ  : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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