
 

 

  

જાન્યુઆરી 11, 2018 

  
અસ્ક્યામત સંચાલન માટનેી વિૈશ્વક સ્તર ેમાન્યતાપર્ાપ્ત લાયકાતો (ગ્લોબલી રકેગ્નાઇઝ્ડ એસેટ 

મેનજેમેન્ટ ક્વોિલિફકશેન્સ) હવ ેબર્ામ્પટનમા ંઆપવામા ંઆવ ેછે 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - વૈિશ્વક સ્તરે માન્યતાપર્ાપ્ત લાયકાતો આપવાની તૈયારી બતાવતા કેનેડામાં સૌ પર્થમ અસ્ક્યામત 
સંચાલન તાલીમ અને નવીનશોધ કેન્દર્ (એસેટ મેનેજમેન્ટ ટર્ેઇિનગ એન્ડ ઇનોવેશન સેન્ટર) તરીકે, સીટી ઓફ બર્ામ્પટન 
નગરપાિલકાના કમર્ચારીગણને વ્યાપક તાલીમ આપવા રાજી થયંુ છે જેથી તેઓને આંતરરાષ્ટર્ીય ેષ્ઠ વ્યવહારો સ્વીકારવામાં અને 
નવી અસ્ક્યામત સંચાલન આયોજન જરૂિરયાતોને પહ ચી વળવામાં મદદ મળે. 

જાન્યુઆરી 1, 2018 થી અમલમાં આવે તે રીતે, ઓન્ટેિરયો રેગ્યુલેશન 588/2017: નગરપાિલકાની માળખાગત સગવડો માટે 
અસ્ક્યામત સંચાલન આયોજન (મ્યુિનિસપલ ઇન્ફર્ાસ્ટર્ક્ચર માટે એસેટ મેનેજમેન્ટ પ્લાિનગ) માટે જરૂરી બને છે કે દરેક 
નગરપાિલકા જુલાઇ 1, 2019 સુધીમાં વ્યૂહાત્મક અસ્ક્યામત સંચાલન કાયર્નીિત અને જુલાઇ 1, 2024 સુધીમાં તબક્કાવાર 
અસ્ક્યામત સંચાલન યોજના િવકસાવે. 

ગયા વષ, સીટી ઓફ બર્ામ્પટને એસેટ મેનેજમેન્ટ એકેડેમી (AMA) સાથેની ભાગીદારીમાં અસ્ક્યામત સંચાલન તાલીમ અને 
નવીનશોધ કેન્દર્ શરૂ કયુર્ં. અસ્ક્યામત સંચાલન વ્યવસાિયકો માટે વૈિશ્વક અિસ્તત્વ ધરાવનાર, ઇિન્સ્ટટ્યુશન ઓફ એસેટ 
મેનેજમેન્ટ (IAM) દ્વારા સમિથત, સીટી ઓફ બર્ામ્પટન કેનેડામાં સૌથી પહેલંુ તાલીમ અને પરીક્ષા સ્થળ બન્યંુ જેણે 
અસ્ક્યામત સંચાલન માટે ISO 55000 ધોરણો સાથે સુસંગત રહીને આંતરરાષ્ટર્ીય ેષ્ઠ વ્યવહારો પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા 
તાલીમ અભ્યાસકર્મો આપ્યા. 

ઓન્ટેિરયોની નગરપાિલકાઓ અસ્ક્યામત સંચાલન આયોજન હાથમાં લેવા કમર્ચારીગણની ક્ષમતા િવકસાવે એટલે, કેન્દર્માં 
અપાતી તાલીમ અન ેનેટવિકગ તકો તેઓનું અસ્ક્યામત સંચાલન આયોજન જ્ઞાન આધુિનક કરશે, તે જ વખતે નવી અસ્ક્યામત 
સંચાલન આયોજન િનયમન જરૂિરયાતોને પહ ચી વળવામાં મદદરૂપ થશે. 

તાલીમ અભ્યાસકર્મો સમગર્ કેનેડામાં જાહેર અને ખાનગી કે્ષતર્ની એમ બંને સંસ્થાઓના એવા ઉમેદવારો માટે ખુલ્લાં રહે છે 
જેઓ વૈિશ્વક સ્તરે માન્યતાપર્ાપ્ત લાયકાતો મેળવવાનું શોધી રહ્યાં હોય: IAM સિટિફકેટ અને IAM િડપ્લોમા. 

આગામી તાલીમ સતર્ો અને અભ્યાસકર્મ િવગતો અંગેની માિહતી અહ  ઉપલબ્ધ છેઃ www.brampton.ca/AMTraining 

 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“કેનેડામાં સૌથી પહેલંુ વૈિશ્વક સ્તરે માન્યતાપર્ાપ્ત અસ્ક્યામત સંચાલન તાલીમ અને નવીનશોધ કેન્દર્ એક રીત માતર્ છે જેમાં 
સીટી ઓફ બર્ામ્પટનમાં મોટા પાયે ફેરફારો થઇ રહ્યાં હોય અને આપણાં શહેરને આગેવાન નવીનશોધ કરનાર તરીકે આગળ 
લાવવા પર્યત્નશીલ હોય. અમને અસ્ક્યામત સંચાલનના વ્યવહારનું આધુિનકીકરણ કરવામાં AMA અને IAM સાથે સહયોગ 
કરવામાં ગૌરવ રહ્યું છે, જે દેશભરમાં તમામ નગરપાિલકાઓ માટે િનણાર્યક હોય.” 

- મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ 
છીએ, જુવાની અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્મા ંિસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહનકારક 
અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા િવકસાવનાર છીએ. આપણે કપંાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત 
લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter 
અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ માિહતી જાણો. 
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