
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਡਲੋੇਇਟ ਨੇ ਕਾਉਂਰਿਲ-ਅਥਾਾੱਰਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਿੁਤੰਤਰ ਇਨਵੈਿਟੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਰਿਕ ਆਾੱ ਰਡਟਰ ਡੇਲੋਇਟ (Deloitte) ਨੇ, 22 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੰੂ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਵਾੱਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਆਚਰਨ ਦੇ ਿਬੰ੍ਧ ਰਵਾੱ ਚ ਇਲਜ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ 

ਲਈ ਹੈ, ਇਿ ਰਵਾੱ ਚ ਰਨਿੱਜੀ ਿੁਾੱ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। 

ਇਲਜ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਿਿੀਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਇਾੱਕ ਗੁਿਨਾਿ 

ਪੋਰਟਲ ਿਹੋਲਣ ਦਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦਾੱਤਾ ਿੀ, ਜੋ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਜਾਂ ਅਿਲੇ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਰਕਿੇ ਵੀ ਿੁਾੱ ਰਦਆਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ। 

ਡੇਲੋਇਟ ਵਾੱਲੋਂ ਰਵਆਪਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਇਿਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰਧਰ ਦ ੇਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਾੱਲੋਂ ਰਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਗਤੀਰਵਧੀ ਜਾਂ ਪਾੱਿਪਾਤ 

ਵਾਲੇ ਰਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇ। 

ਡੇਲੋਇਟ ਵਾੱਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਨਤਾ ਦ ੇਇਲਜ਼ਾਿਾਂ ਰਵਾੱਚੋਂ, ਰਰਪੋਰਟ ਰਿਲੀ ਿੀ ਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਲਿੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਲੈਵਲ 

ਤ ੇਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਰਟੰਗ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਵਾੱ ਚ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਦ ੋਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਿੌਜੂਦਾ 
ਕੰਿ ਦ ੇਰਵਿਤਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਰਲਰਿਟੇਡ ਟੈਂਡਰਰੰਗ ਫਾਰਿ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਿੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਲਰਿਟੇਡ ਟੈਂਡਰਰੰਗ ਫਾਰਿ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਰਧਤ 

ਿੀ। ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਅਨੁਪਾਲਣ ਜੋਿਿਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਇਿ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂ ਿ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦ ੇਆਟੋਿੇਟ ਪਰਹਲੂਆਂ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦ ੇ

ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।  

ਜਾਂਚ ਦ ੇਕਾਉਂਰਿਲ-ਰਨਰਦੇਰਸ਼ਤ ਛ ੇਿੇਤਰਾਂ ਰਵਾੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦ ੇਿਬੰ੍ਧ ਰਵਾੱਚ ਡੇਲੋਇਟ ਦ ੇਰਨਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਾਰ ਹੇਠਾਂ ਰਦਾੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

1. ਕੰਿ ਤ ੇਰਾੱਿਣ ਦੀਆਂ ਰਵਧੀਆ ਂ

ਡੇਲੋਇਟ ਨੇ ਕੰਿ ਤ ੇਰਾੱਿਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਗਲਤ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦ ੇਇਲਜ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਿਿੀਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਾੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਿੀ।  

2. ਿਰੀਦ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਾੱ ਦ ੇ

ਡੇਲੋਇਟ ਵਾੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਛ ੇਰਵਾੱ ਚੋਂ ਚਾਰ ਕਾਨਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪਰਚੇਰਜੰਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Purchasing By-law) ਅਤੇ ਿਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਰਟੰਗ 

ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਡੇਲੋਇਟ ਨੇ ਿੌਜੂਦਾ ਕੰਿ ਦ ੇਰਵਿਤਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਰਲਰਿਟੇਡ ਟੈਂਡਰਰੰਗ ਫਾਰਿ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਟੈਂਡਰਰੰਗ ਫਾਰਿ 

ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਰਧਤ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਰਟੰਗ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਵਾੱ ਚ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਇਾੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। 
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਲੈਵਲ ਤ ੇਿਨ। 

3. ਪਾੱਿਪਾਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਇਲਜ਼ਾਿ 



 

 

ਪਾੱਿਪਾਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਵਵਹਾਰ ਦ ੇਇਲਜ਼ਾਿ ਰਿਾੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਿੀ। 

4. ਕਾਰਜ ਿਥਾਨ ਰਵਿੇ ਧਾੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ 

ਰਜਿ ਿਿੇਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਿਾੱਟਾ ਕਾੱ ਰਿਆ ਰਗਆ, ਉਿ ਿਿੇਂ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਪਾਲਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਰਟੰਗ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦ ੇ

ਇਲਜ਼ਾਿਾਂ ਦ ੇਿਬੰ੍ਧ ਰਵਾੱਚ ਕੋਈ ਰਿਾੱਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਰਲਆ। 

5. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਬ੍ਾਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਬ੍ਾਦੀ ਦ ੇਇਲਜ਼ਾਿ ਰਿਾੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 

6. ਿਟੈਂਡਰਡ ਪਾਲਿੀ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਰਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਨੁਪਾਲਣ 

ਗਲਤ ਿੁਆਵਜ਼ ੇਦੇ ਇਲਜ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਿਿੀਰਿਆ ਕਰਨ ਤ,ੇ ਡੇਲੋਇਟ ਨੰੂ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਣੇ ਿਬੰ੍ਧ ਕਰਕ ੇਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਟੈਂਡਰਡ ਪਰਰਕਰਰਆ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਕੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿਬ੍ੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਰਲਆ। ਗਲਤ ਕਰਿਚਾਰੀ ਟਰਾਂਿਫਰ ਦ ੇਇਲਜ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਿਿੀਰਿਆ ਕਰਨ ਤ,ੇ ਡੇਲੋਇਟ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਾਲਿੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 
ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਆਂ। 

ਬ੍ਾਅਦ ਰਵਾੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਲੋਕਪਾਲ (Ontario Ombudsman) ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ (Peel Regional Police) ਵਾੱਲੋਂ ਇਿ ਿੁਾੱ ਦੇ ਦੀਆਂ 
ਰਪਛਲੀਆਂ ਿਿੀਰਿਆਵਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਾੱ ਰਟਆਂ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਰਿਟੀ, ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰਧਰ ਦ ੇਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਿਿੇਤ, ਹਰ ਉਿ ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਨੇ ਜਾਂਚ ਰਵਾੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਕੀਤਾ। 

ਡੇਲੋਇਟ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (website) ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਿਾੱਗਰੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿਵਾਲ ਡੇਲੋਇਟ ਨੰੂ ਭੇਜੇ 

ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਾੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਾੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਾੱ ਚੋਂ ਇਾੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਾੱਚ ਰਾੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਾੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਾੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਾੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਾੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁਾੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

 

https://pub-brampton.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=33942
https://pub-brampton.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=33942
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 


