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ਅਸਟੈ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਟਰਨੇਨਿੰ ਗ ਐਡਂ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  
ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਿ ਆਈ.ਏ.ਐਮ. ਐਗਜਾਮ ਸੈਂਟਰ  

ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਮਨਜੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਟਰਨੇਨਿੰ ਗ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ –7 ਜੂਨ, 2017 ਨੂਿੰ  ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਨਿਲੇ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੇਨਨਿੰ ਗ ਐਡਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 
ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਇਿੰਸਟੀਨਟਊਟ ਆਫ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Institute of Asset 

Management) (ਆਈ.ਏ.ਐਮ.) (IAM) ਵਿੱਲੋਂ ਨਿਮਾਇਤ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਸਟੀ ਿਾਲ ਿੁਣ ਇਿੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਮ. ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮਨਜੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਟਰੇਨਨਿੰ ਗ ਅਤੇ 
ਪਰੀਨਿਆ ਸਥਾਨ ਿੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਰਸ ਨਵਨਗਆਨ ਅਤੇ ਸਿੰਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਦੇ ਅਨਿਆਸ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਊਨਨਨਸਪਲਟੀਜ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਿੈ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ www.brampton.ca/CAM 'ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। 
 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਨਮਊਨਨਨਸਪਲਟੀਜ ਨਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਸ਼ੋਨਧਤ ਸਿੰ ਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੰ ਦੀ ਦੇ ਵਨਧਆ ਿੋਇਆ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਫੋਕਸ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਨਕ, ਓਨਟੈਰੀਓ 
ਦੀਆਂ 444 ਨਮਊਨਨਨਸਪਲਟੀਜ ਨਵਿੱ ਚੋਂ 5 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨਵਿੱ ਚ ਅਿੰ ਦਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰ ਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਵਕਨਸਤ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਿੈ। ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾ ਨਸਰਫ਼ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਲਨਕ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰ ਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੰ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  
ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਮਊਨਨਨਸਪਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਿ ਪਨਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ Federal Innovation Agenda (ਫੈਡਰਲ 
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਏਜਿੰਡਾ) ਨੂਿੰ  ਸਨਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਨਰਿਾ ਿੈ। 
 

ਇਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵਿੱ ਚ ਸਿੰਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਟਰੇਨਨਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਿੋਣ ਨਾਲ ਇਿ ਨਾ ਨਸਰਫ਼ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਿੰ ਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਸਮਰਿੱਥਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  
ਵਧਾਏਗਾ, ਬ੍ਲਨਕ ਇਿ ਸਿੰ ਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਾਿ ਵੀ ਸਥਾਨਪਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਾਰਪਰੋਟੇ ਅਸੈਟ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਆਨਫਸ (Corporate Asset Management Office): 

2016 ਨਵਿੱ ਚ, ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਨਫਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 
(ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿੰਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਯੋਜਨਾ) ਨੂਿੰ  ਵੀ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਨਸਟੀ ਕੋਲ ਲਗਿਗ $5.1 ਨਬ੍ਲੀਅਨ ਦੀ ਸਿੰਪਤੀ ਿੈ, ਇਸ ਨਵਿੱ ਚ ਜਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰਨਵਸ ਲਾਈਫ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਜਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਸਿੰ ਪਤੀਆਂ ਅਨਧਕਤਮ ਲਾਗਤ-ਪਰਿਾਵੀ ਨਵਧੀ ਨਾਲ 
ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਿੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨਸਟੀ ਦੇ ਇਿੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ 
ਿੋਰਾਂ ਸਿੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਂਿਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜੁਗਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ।  
 

ਨਸਟੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਇਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ: 

 ਇਿ ਨਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਿੱ ਧਰ ਪਰਿਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥ ਨਵਧੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਨ; 

 ਇਿ ਨਕ ਸਿੰ ਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਿੰ ਮੀ-ਨਮਆਦ ਦੀ ਮੁਖ਼ਨਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸਨਥਰਤਾ 'ਤੇ ਨਨਯਤ ਨਧਆਨ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਨਰਿਾ ਿੈ; 

 ਸਿੰਪਤੀ ਪੋਰਟਫੋਨਲਓ ਦਾ ਨਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ; 

 ਉਨਚਤ ਫਿੰ ਨਡਿੰ ਗ ਸ਼ਰਤਾਂ; ਅਤ ੇ

 ਇਿ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਨਕ ਸਿੰ ਪਤੀਆਂ ਨਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਾਂਿੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 

http://www.brampton.ca/CAM
http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/home


 

 

ਿਵਾਲੇ: 

 “ਆਪਣੇ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿੰਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਨੂਿੰ  ਗਰਨਿਣ ਕਰਨ ਨਵਿੱ ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਿੱ ਿ 
ਨਮਊਨਨਨਸਪਲਟੀਜ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ। ਆਈ.ਏ.ਐਮ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਨਿਲਕਦਮੀ ਨੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਆਈ.ਏ.ਐਮ. ਐਗਜਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਇਸ ਪਨਿਲਕਦਮੀ ਨੂਿੰ  ਸਨਿਯੋਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਿੁਸ਼ੀ ਿੈ।” 

- ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਨਰਚਰਡ ਐਡਵਾਰਡਸ (Richard Edwards), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਇਿੰ ਸਟੀਨਟਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

 

“ਅਸੀਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਵਧ ਰਿੇ ਿਾਂ – ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿੰ ਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਉਦਾਿਰਨ ਿੈ। ਨਸਟੀ ਦੀ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 
ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਲੀਡਰਨਸ਼ਪ ਿੂਨਮਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਨਵਿੱ ਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਮਿੱਟ ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂਿੰ  ਗਿੰ ਿੀਰਤਾ 
ਨਾਲ ਲੈ ਨਰਿਾ ਿੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਸਿੰਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਦੇ ਅਨਿਆਸ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਊਨਨਨਸਪਲਟੀਜ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਿੈ।“ 

- ਿੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange), ਚੀਫ ਐਡਨਮਨਨਸਟਰੇਨਟਵ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਆਈ.ਏ.ਐਮ. ਬ੍ਾਰ:ੇ ਇਿੰਸਟੀਨਟਊਟ ਆਫ ਅਸਟੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Institute of Asset Management) (ਆਈ.ਏ.ਐਮ.) (IAM) ਉਿਨਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਪਸ਼ੇਾਵਰ ਸਿੰਸਥਾ ਿੈ, ਜੋ ਗਰਨਿਣ, 
ਸਿੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਫਜੀਕਲ ਸਿੰ ਪਤੀਆ ਂਦੀ ਦਿੇਿਾਲ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ – ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਇਿੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਮ. ਦੁਨੀਆਿਰ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਲਈ ਿੈ, ਜ ੋ
ਸਿੰ ਪਤੀ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ (Asset Management) ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਨਲਜਾਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਿਨ। ਇਿੰ ਸਟੀਨਟਊਟ ਯੂ.ਕੇ. ਨਵਿੱ ਚ ਸਨਥਤ ਿੈ, ਨਜਸਦਾ ਸਿੰ ਚਾਲਨ ਯੂਰੋਪ, 
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਮਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਨਵਿੱ ਚ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਚੀਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਨਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤ ੇਦਿੱ ਿਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਿਰੋਸੇਯੋਗ ਿਾਈਵਾਲ ਿਨ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਨਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਵਿੱ ਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਨਨਵੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵਿੱ ਚ ਸਨਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਨਿਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਅਨਜਿਾ ਜੁਨੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਨਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਨਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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