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ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਣੋ
ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (ਸੂਚਨਾ ਪੁਸਤਕ) ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ ਫਾਇਨੈਂ ਸ਼ਿਅਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਕਰੀ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਹਡ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂ ੰ
1-800-363-7377 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
knowledgefirstfinancial.ca ਵੇਖੋ।

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਿਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂ ੰ
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ
ਕੀਤਾ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ
ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੂ ੰ ਅੱਜ ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ
ਫਾਇਨੈਂ ਸ਼ਿਅਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਕੈਨੇਡਿਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 1965
ਤੋਂ, ਅਸੀਂ $2.3 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ
ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਿਅਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ
(ਪੰਜ ਲੱਖ) ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।* *
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RESPs
ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ
ਅਹਿਮੀਅਤ

ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ
ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ
ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।* ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਮਤ
ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ – ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੋਚਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਅਹਿਮ
ਭੂ ਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਡ਼੍ਹ ੇ ਲਿਖੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ RESP ਡੀਲਰਸ ਐਸੋਸ਼ਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ। www.respdac.com
**30 ਅਪਰੈਲ, 2011 ਤਕ।

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ; ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡਾ
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ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ

ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪ ਯੋਜਨਾ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਏਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪੂਰਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ
ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ RESP ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ
ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
$7,200 ਤਕ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਤ ਗਰਾਂਟ (Canada
Education Savings Grant) ਵੀ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ
ਫਾਇਨੈਂ ਸ਼ਿਅਲ RESPs ਲਈ ਸਭ ਉਪਲਬਧ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਿਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਕੁ ਝ ਸਭ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ (ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ
ਫਾਇਨੈਂ ਸ਼ਿਅਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਬਰਾਂਡ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ
ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਰਪੋਰੇਟ ਬਰਾਂਡ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ, ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ
ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ।
ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੱਚਤ
ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ
ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ
ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹ ਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ
ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪ ਪਲੈ ਨ (ਯੋਜਨਾ), ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ [education
assistance payment (EAP)] ਲਈ ਪਾਸ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ ੰ
ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੋਈ
ਆਮਦਨ ਨੂ ੰ, ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ EAPs ਦਾ
ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ EAPs ਨੂ ੰ
ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ
ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।*

* ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਧਨ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ
ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ।
† ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ (ਸੇਧਾਂ) ਤਹਿਤ

ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਡਿਵਿਜੁਅਲ
ਪਲੈ ਨ

ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ

ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ (ਆਂਸ਼ਿਕ ਸਮਾਂ) ਪਡ਼੍ਹ ਾਈ
ਲਈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਡਿਵਿਜੁਅਲ
ਪਲੈ ਨਸ (Family Individual Plans) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਪਲੈ ਨ
(Group Plan) ਦੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂ ੰ ਚੁਣਨ
ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਮਦਨ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ
ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ EAPs ਦਾ
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਲਟੀਪਲ
ਸਟੂ ਡੈਂਟ ਪਲੈ ਨ (Family Multiple Student
Plan) ਤਹਿਤ ਤੁ ਸੀਂ ਰਕਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮਦਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ RRSP
ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।†

ਭਵਿੱਖ

ਮੈਚਿਉਰਿਟੀ (ਪੁਖ਼ਤਗੀ) ਤਕ
ਬੀਮਾ

ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈ ਨਸ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਿਜ (ਅਸਰੱਥ) ਹੋ ਜਾਣ – ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ
ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ ਫਾਇਨੈਂ ਸ਼ਿਅਲ ਤੋਂ RESP ਦਾ ਇਕ ਇਨਾਮ ਉਹ ਮਾਲੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਰਚ,
ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਧਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁ ਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ
ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਨੌ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ
ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ
ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਆਸ ਭਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ
ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਉਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੋ
ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ ਫਾਇਨੈਂ ਸ਼ਿਅਲ ਕੋਲ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਨੂ ੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ ਫਾਇਨੈਂ ਸ਼ਿਅਲ ਇੰਕ., ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ
ਫਾਇਨੈਂ ਸ਼ਿਅਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਤ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ (Investment Fund
Manager), ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕ (ਡਿਸਟ੍ਰ ੀਬਿਊਟਰ) ਹਨ।
ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ ਫਾਇਨੈਂ ਸ਼ਿਅਲ (Knowledge First Financial),
ਨੌ ਲਿਜ ਫਸਟ ਫਾਇਨੈਂ ਸ਼ਿਅਲ ਇੰਕ. (Knowledge First
Financial Inc.) ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾਂ ਹੈ।

