
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

நகரசபை அங்கீகாித்த புலனாய்ெிபன வடலாய்ட் (Deloitte) முடிவுக்கு வகாண்டு 

ெருகிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வசப்டம்ைர் 29, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசபையினால் வைற்றப்ைட்ட, தனிநைர் 

ெிஷயங்கள் உள்ளிட்ட,  நிர்ொகாீதியான நடத்பத ைற்றிய குற்றச்சாட்டுக்கள் சம்ைந்தமான தனது 

புலனாய்வுகபள, சுயசார்ைானதும் மற்றும் நுண்ணறிதல் தணிக்பகயாளருமான வடலாய்ட் (Deloitte) 

நிறுெனம்  ஏப்ரல் 22, 2021 அன்று பூர்த்தி வசய்தது. 

குற்றச்சாட்டுக்கபள ைாிசீலபன வசய்தததாடு, கூடதெ, நகாின் வசயல்ைாடு மற்றும் அதன் அலுெலர்கள் 

சம்ைந்தமான  ஏததனும் ெிஷயங்கள் ைற்றி புகாரளிக்க ெிரும்பும் ைணியாட்கள் மற்றும் 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு ஒரு சந்தர்ப்ைம் ெழங்குெதற்காக, வையர் குறிப்ைிடத் ததபெயில்லாத ஒரு 

புகாரளிப்பு முபனயத்பத ஏற்ைாடு வசய்யுமாறு நகரசபை வடலாயிட் (Deloitte) நிறுெனத்பதப் ைணித்தது. 

வடலாய்ட்-இனால் தமற்வகாள்ளப்ைட்ட முழுபமயானவதாரு புலனாய்ெின் தைாில், தனது ைணியாளர்கள் 

அல்லது மூன்றாம் தரப்பு தசபெயளிப்ைெர்கள் ெபகயில், சட்டத்திற்கு புறம்ைான எந்த ஒரு வசயதலா 

அல்லது ைாரைட்சம் காட்டும் நடத்பததயா இருந்தாக கண்டுைிடிக்கப்ைடெில்பல.   

வடலாய்ட்-இனால் வைாதுமக்களிடம் இருந்து வைறப்ைட்ட குற்றச்சாட்டுக்களில், இயக்குனர் மட்டத்தில், 

நகர வகாள்பககள் ெபகயில், நிர்ொகத்தரப்பு இணக்கமின்பம, மற்றும் இயல்தரமான 

இயக்கச்வசல்ைாட்டுக்கான வசயல்முபறகளில் இணக்கமின்பம, என  இரண்டு நிகழ்வுகபளத் தெிர  

வைருநிறுென வகாள்பககள் எல்லாெற்றிலுதம கபடப்ைிடிக்கப்ைட்டிருந்தன; இதில் ஒன்று, ஏற்வகனதெ 

இருக்கும் தெபலக்கான நீட்டிப்புக்காக பூர்த்தி வசய்யப்ைட்ட குறு வடண்டர் தகாருதல் சம்ைந்தப்ைட்டது; 

மற்றும் குறு வடண்டர் தகாருதல்  இல்லாமல் தைானது; ஆக இரண்டு ெிஷயங்கள் மட்டுதம. 

ஆெணப்ைடுத்தல் சம்ைந்தமான இணங்குதலில் இருக்கும் ஆைத்துக்கபளக் குபறக்கும் தநாக்கில், 

நிதிவசயல்முபறப்ைடுத்தலின் அம்சங்கபள தன்னியக்கமாக்குெதற்கான நகர நிர்ொகத்தின் ைணிகள் 

தற்தைாது நபடவைற்றுெருகின்றன. 

நகரசபையினால் ைணிக்கப்ைட்ட புலனாய்வுக்கான ஆறு ைகுதிகள் வதாடர்ைாக வடலாய்ட் நிறுெனம் 

கண்டறிந்த உண்பமகளின் வதாகுப்புபர  கீதழ தகாடிட்டுக் காட்டப்ைட்டுள்ளது. 

1. ொடபகக்கு எடுக்கும் ைழக்கம் 



 

 

முபறயற்ற ெபகயில் ொடபகக்கு எடுத்தல் ைற்றிய குற்றச்சாட்டுகபள புலனாய்வு வசய்ததில், 

ைாிசீலபன வசய்த மட்டில் அெற்றுக்கு ஆதாரம் இருக்கெில்பல, தைாதுமான ெிைரங்கள் 

வகாண்டிருக்கெில்பல மற்றும் அதனால் தமற்வகாண்டு புலனாய்வுக்கு உகந்தாக இருக்கெில்பல.    

2. வகாள்முதல் வசய்தல் ைிரச்சபனகள் 

வடலாய்ட்-இனால் புலனாய்வு வசய்யப்ைட்ட ஆறு வகாள்முதல் ஒப்ைந்தங்களில் நான்கு ஒப்ைந்தங்கள் 

வகாள்முதல் வசய்ெதற்கான உைசட்டத்திற்கும் இயல்தரமான இயக்க வசயல்ைாட்டு நபடமுபறகளுக்கும்  

இணக்கமாகதெ இருந்தன. ஒரு நிகழ்ெில், ஏற்வகனதெ இருக்கும் தெபல நீட்டிப்புக்காக பூர்த்தி 

வசய்யப்ைட்ட குறு வடண்டர் தகாருதல் சம்ைந்தப்ைட்டது, இன்வனாரு நிகழ்ெில் குறு வடண்டர் தகாருதல்  

இல்லாமல் தைானது, ஆக இரண்டு ெிஷயங்கள் மட்டுதம, இயக்குனர் மட்டத்தில் இணக்கமின்பம 

இருப்ைதாக அபடயாளம் காணப்ைட்டன. 

3. ைாரைட்சம் காட்டுெதாக கூறும் குற்றச்சாட்டுக்கள் 

ைாரைட்சம் காட்டுெதாக கூறும் குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு முகாந்தரதம இல்பல மற்றும் தமற்வகாண்டு 

புலனாய்வு வசய்யத்தக்க ெபகயில் தைாதுமான ெிைரங்கள் இருக்கெில்பல. 

4. ைணியிட தகலி கிண்டல் மற்றும் துன்புறுத்தல் 

புலனாய்வுகள் நபடவைற்ற சமயத்தில், அந்தச்சமயத்திற்கான நகர வகாள்பககள் மற்றும் இயல்தரமான 

இயக்க வசயல்ைாட்டு நபடமுபறகள் ெபகயில், மீறல்கள் இருந்தாக வசால்லப்ைட்ட 

குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு முடிவு எதுவும் எட்டப்ைடெில்பல. 

5. தகெல்கபள அழித்தல் 

தகெல்கபள அழித்தபமக்கான குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு முகாந்திரதம இருக்கெில்பல. 

6. இயல்தரமான வகாள்பக மற்றும் நபடமுபறக்கு இணக்கம் 

முபறயற்ற இழப்பீடு ைற்றிய குற்றச்சாட்டுக்கபளப் ைாிசீலித்ததில், இயல்தரமான வசயல்முபறக்கு 

அப்ைாற்ைாட்டு குரல் எழுப்ைியதாக ஆதாரம் இருக்கெில்பல மற்றும் அபடயாளம் காணப்ைடவும் 

இல்பல; ஏற்வகனதெ இருந்த உறவுமுபற காரணமாக எந்த சாதகமும் காட்டப்ைடெில்பல. 

ைணியாளர்கபள முபறயற்றெபகயில் ைணியிட மாறுதல் வசய்யப்ைட்டதாக வசால்லப்ைட்ட குற்றச் 

சாட்டுக்களில், வகாள்பக மீறல்கள் எபதயும் வடலாய்ட் அபடயாளம் காணெில்பல. 

இந்த தீர்மானங்கள் அபனத்துக்கும், முன்னதாக ஒன்ட்தடாிதயா ஆம்ைட்ஸ்தமன் (வைாதுமக்கள் குபற 

புலனாய்வு மற்றும் தீர்ப்ைாயம்) மற்றும் பீல் ைிராந்திய காெல்துபறயினால் முன்னதாக வசய்யப்ைட்ட 

ைாீசீலபனகளால் ஆதரெளிக்கப்ைடுகிறது. 



 

 

ைணியாட்கள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு தசபெ ெழங்குனர்கள் உள்ைட, புலனாய்வுக்கு ஒத்துபழப்பு 

நல்கிய ஒவ்வொருெருக்கும் நகர நிர்ொகம் நன்றி வதாிெித்துக் வகாள்கிறது. 

இது ைற்றிய வடலாய்ட்-இன் அறிக்பக நகாின் ெபலத்தளத்தில், அபனெருக்கும் கிபடக்கிறது மற்றும் 

அறிக்பக ைற்றிய தகள்ெிகபள வடலாய்ட்-க்தக அனுப்புதல் தெண்டும்.  
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கனடா நாட்டில் மிக ெிபரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கபளயும் 75,000 

ெணிக அபமப்புக்கபளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வைாதுமக்கபள மனத்தில் பெத்தத 

வசய்கின்தறாம். ைலதரப்ைட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்பட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்ைாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுபமப் ைபடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ைதற்கான ையணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். ைாதுகாப்ைான, நிபலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகபரக் 

கட்டபமப்ைதற்கான ெளர்ச்சிப்ைாபதயில் நாங்கள் ைங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இபணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

 
 

ஊடக வதாடர்பு  

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிபணப்ைாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுைாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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