
 

 
 

 

 

કમ્પ્લાયન્સ ઓડિટ કમિટી િાટ ેસીટી અરજીઓ િગંાવે છે 

બ્રેમ્પપટન, ઓન્ટેડરયો (જૂન 3, 2022) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પપટન, સીટીની કમ્પ્લાયન્સ ઓડિટ કમિટીિાં સેવા આપવાિાં રસ ધરાવતા નાગડરકો 

પાસેથી અરજીઓ િંગાવે છે. 

મ્પયુમનમસપલ ઇલેક્શન્સ એક્ટ, 1996 હેઠળ, આ સમિમત પાત્રતા ધરાવતા એ િતદારોની અરજીઓ ધ્યાનિાં લેશ ેજેઓ વ્યાજબી ધોરણે િાનતા 

હોય, કે મ્પયુમનમસપલ ચૂટંણીનો ઉિેદવાર અથવા નોંધાયેલા ત્રામહત પક્ષના મવજ્ઞાપકે (થિડ પાટી એિવટાડઇઝરે) ઝંુબેશિાં નાણાકીય બાબતોન ે

સંબમંધત અમધમનયિની જોગવાઇનો ભંગ કયો હોય. આ સમિમત લઘતુિ ત્રણ અને સાત જેટલા સભ્યોની બનેલી હશ.ે આ ઑડફસનો 

સિયગાળો કાઉમન્સલનો આગાિી સિયગાળો નવેમ્પબર 15, 2022, થી નવેમ્પબર 14, 2026 સાથે સસુંગત રહેશે. 

અરજદારની પાત્રતા જરૂડરયાતો 

અરજદારો બ્રેમ્પપટનિાં રહતેા કે કાિ કરતા વ્યવસામયકો હોવા જોઇએ. વધુિા,ં સીટી ઓફ બ્રેમ્પપટન એવા અરજદારોને શોધી રહંુ્ છે જેઓની 

પાર્શવડભમૂિકા અને અનુભવ એકાઉનન્ટંગ, ઓડિટીંગ, પમલલક એિમિમનસ્ટ્રેશન (જાહેર વહીવટ) અન/ેઅથવા કાયદાના કે્ષત્રિાં હોય. 

અરજદારોએ/અરજદારોોઃ  

• મ્પયુમનમસપલ ચૂંટણીઓના અમધમનયિની ઝંુબેશને લગતા નાણાકીય મધરાણ મનયિો સમહત, મ્પયમુનમસપલ ચૂંટણીઓનું જ્ઞાન અને 

સિજ દખેાડયું હોવુ ંજોઇએ. 

• મવર્શલેષણાત્િક અન ેમનણડય લેવાની આવિતો સામબત કરી હોવી જોઇએ 

• કમિટીઓ, ટાસ્ટ્ક ફોસીસ કે સિાન પડરમસ્ટ્થમતઓિાં કાિ કરવાનો અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઇએ 

• સાચકિી-ન્યાયાલય સંબમંધત કાયડવાહીઓનું જ્ઞાન દશાડવ્યું હોવુ ંજોઇએ 

• ડદવસના સિયે અને સાંજના કલાકો દરમિયાન બઠેકોિાં હાજર રહેવા ઉપલલધ અને તૈયાર હોવા જોઇએ 

• ઉત્તિ િૌમખક અને લેમખત સવંાદ આવિતો ધરાવતા હોવા જોઇએ 

અરજી કરવા અયોગ્ય વ્યમક્તઓ 

મ્પયુમનમસપલ ચૂંટણીઓના અમધમનયિ અનસુાર, નીચ ેજણાવેલી વ્યમક્તઓ કમિટીિા ંમનિણૂક પાત્ર ઠરતી નથીોઃ 

• સીટી ઓફ બ્રેમ્પપટન અથવા શહેરના સ્ટ્કૂલ બોડસડના કિડચારીઓ 

• બ્રેમ્પપટન સીટી કાઉમન્સલ કે સ્ટ્થામનક બોડસડના સભ્યો 

• ચૂંટણીિાં ઊભા રહેતા ઉિેદવારો જેઓ િાટે કમિટી સ્ટ્થાપવાિાં આવી હોય 

• ચૂંટણીિાં મ્પયમુનમસપામલટીિાં નોંધાયેલા ત્રામહત પક્ષો જેઓ િાટે કમિટી સ્ટ્થાપવાિાં આવી હોય 

અરજીપત્રકો અન ેડરઝ્યુમ્પસ સીટી ક્લાકડની ઑડફસિાં સોિવાર, જૂન 13, 2022 નાં રોજ, બપોરે 4:30 વાગ્યા સુધીિાં રજૂ કરવા રહ્ાં. 

એક મસલેક્શન કમિટી (પસંદગી સમિમત) અરજદારોનો ઇન્ટરવ્યૂ લેશ ેઅને સીટી કાઉમન્સલન ેમનિણૂકની ભલાિણો કરશ.ે લાયકાત ધરાવતા 

અરજદારોનો વ્યમક્તગત ધોરણે સંપકડ કરીને ઇન્ટરવ્યૂની તારીખ અને સિય નક્કી કરવાિાં આવશે. સીટી કાઉમન્સલ ઓક્ટોબર 1, 2022 સુધીિાં 

મનિણૂકો કરશ.ે 
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િીડિયા સપંકડ (MEDIA CONTACT) 

સીટી ઑફ બે્રમ્પપટન િલ્ટીકલ્ચરલ િીડિયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

