
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਕੰਪਲਾਈਿਂ ਔਸਿਟ ਕਮਟੇੀ ਲਈ ਅਰਜੀਆ ਂਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਜੂਨ, 2022) – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਲਚਿਪੀ ਸਿਟੀ ਦੀ 
ਕੰਪਲਾਈਿਂ ਔਸਿਟ ਕਮੇਟੀ (Compliance Audit Committee) ਨੰੂ ਿੇਵਾ ਦੇਣ ਸਵਿੱ ਚ ਹੈ।  

ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਿ ਐਕਟ, 1996 (Municipal Elections Act, 1996) ਹਠੇ, ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਚਾਰ 

ਕਰੇਗੀ, ਜ ੋਉਸਚਤ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਜਿਟਰਿ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਸਵਸਗਆਪਕ ਨੇ, ਕੈਂਪੇਨ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਫਾਈਨੈਂ ਿੇਜ ਦੇ ਿਬੰ੍ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਐਕਟ ਦੇ ਸਵਧਾਨ ਨੰੂ ਤੋਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਸਤੰਨ ਅਤੇ ਿਿੱਤ ਤਿੱਕ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹੋਣਗੇ। ਟਰਮ ਆਫ ਆਸਫਿ, 15 ਨਵੰਬ੍ਰ, 

2022 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬ੍ਰ, 2026 ਤਿੱਕ, ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਸਿਲ (Term of Council) ਨਾਲ ਿਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਬ੍ਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਿਬੰ੍ਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਸਬ੍ਨੈਕਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਰਸਹਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਣੋੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਟੀ, ਅਕਾਊਂਸਟੰਗ, ਔਸਿਸਟੰਗ, ਪਬ੍ਸਲਕ 

ਐਿਸਮਸਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਾਿੱ ਸਵਿੱ ਚ ਸਪਛੋਕਿ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਸਬ੍ਨੈਕਾਰ ਲਿੱ ਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਕਲੋ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਣੋੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:  

• ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਸਣਤ ਸਗਆਨ ਅਤੇ ਿਮਝ, ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਿ ਐਕਟ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਈਨੈਂ ਸਿੰਗ ਸਨਯਮਾਂ ਿਮੇਤ 

• ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਸਿਿੱ ਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 
• ਕਮੇਟੀਆਂ, ਟਾਿਕ ਫੋਰਸਿਜ ਜਾਂ ਇਹ ੋਸਜਹੀਆਂ ਿੈਸਟੰਗਿ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

• Quasi-ਜਸੂਿਸਸ਼ਅਲ ਪਰੋਿੀਸਿੰਗਿ ਦਾ ਪਰਮਾਸਣਤ ਸਗਆਨ 

• ਸਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਮੇਂ, ਮੀਸਟੰਗਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧਤਾ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ 
• ਮੌਸਿਕ ਅਤੇ ਸਲਿਤ ਿੰਚਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਉੱਤਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 

ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ, ਜ ੋਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯਗੋ ਹਨ 

ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਿ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਹਠੇਾਂ ਸਲਿ ੇਸਵਅਕਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਸਵਿੱ ਚ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ: 

• ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਿਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬ੍ੋਰਿਿ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ  

• ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਜਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

• ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਮਊਸਨਸਿਪਲਟੀ ਸਵਿੱ ਚ ਰਸਜਿਟਰਿ ਤੀਜੀਆਂ ਸਧਰਾਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਰਸਜਊਮੇ, ਸਿਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਸਫਿ ਸਵਿੱ ਚ, ਿੋਮਵਾਰ, 13 ਜੂਨ, 2022, ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜ ੇਤਿੱਕ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇਲਾਜਮੀ ਹਨ। 



 

 

ਇਿੱਕ ਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (Selection Committee), ਸਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਵਊ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੰੂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਲਾਹਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਯੋਗ ਸਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ, ਇੰਟਰਸਵਊ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਅਤੇ ਿਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਿ, ਸਿਟੀ 
ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿੱਲੋਂ 1 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022 ਤਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
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