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ਔ�ਵਾ,ਸ21ਸਮਾਰਚਸ2013 

ਰਜ਼ੁਗਾਰ, ਤਰੈਕੀਸਅਤਸੇਲੰਮਸੇੱਮ�ਸਲਈਸਖਸ਼ੁਹਾਲੀਸ ੰੂਸਕ � ਡਾਸਦੀਸ2013ਸਦੀਸਆਰਿਥਕਸ

ਕਾਰਵਾਈਸਯਜੋ ਾਸਿਵੈਚਸਚ�ੋੀਸਦੀਸਤਰਜੀਹਸ 

ਿਵੈਤਸਮੰਤਰੀਸਮਾਣਯਗੋਸਿਜੈਮਸਫਲ੍ਹਰ�ੀਸ � ਸਅੈਜਸਹਾਰਪਰਸੱਰਕਾਰਸਦੀਸਰੁਜ਼ਗਾਰ�,ਸਤਰੈਕੀਸਅਤੇਸਕ � ਡਾਸਦੀਸ

ਲੰਮੇਸੱਮ�ਸਦੀਸਖੁਸ਼ਹਾਲੀਸਲਈਸ2013ਸਦੀਸਆਰਿਥਕਸਕਾਰਵਾਈਸਦੀਸਯਜੋ ਾਸ(Economic Action Plan)ਸਦੇਸ

ਅਗਲੇਸਪੜਾਅਸਦਾਸਖੁਲਹਾੱਾਸਕੀਤਾਾਸਜਦ�ਿਕਸੱਰਕਾਰਸ � ਸਇੱਸਪਾਰਲੀਮਾ ੀਸਬ੍ਠਕਸਦੌਰਾ ਸਬਜ�ਸੱੰਤੁਲਤਸ

ਕਰ ਸਸਤੇਸਪੂਰੀਸਤਰਹ�ਸਿਿਆ ਸਕ�ਿਦਰਤਸਕੀਤਾਸਹੋਇਆਸਹ੍,ਸਆਰਿਥਕਸਕਾਰਵਾਈਸਦੀਸਯਜੋ ਾਸਬਾਕੀਸਗੈਲ�ਸਦੇਸ

 ਾਲ- ਾਲਸਹੁ ਰ�ਸਦੀਸਿੱਖਲਾਈਸਦੀਸਇੈਕਸਿਹੰਮਤੀਸਅਤੇਸ�ਦਮਕਾਰੀਸਪਿਹਲਕਦਮੀ,ਸਕ � ਡਾਸਦੇਸਇਿਤਹਾੱਸ

ਿਵੈਚਸੱਭਸਤ�ਸਵੈਡੀਸਅਤੇਸਲੰਮ�ਸੱਮ�ਸਚੈਲਣਸਵਾਲੀਸਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚੇਸਦੀਸਯਜੋ ਾ,ਸਅਤੇਸਕ � ਡਾਸਿਵੈਚਸ

ਕਾਰਖਾ � ਦਾਰੀਸਅਤੇਸ ਵੀ ਕਾਰੀਸਦੀਸਿਹਮਾਇਤਸਲਈਸਿ ੈਗਰਸ ਵ�ਸਿ ਵਸ਼ੇਸਿਲਆਸਰਹੀਸਹ੍ਾਸ 

 ਸਕ � ਡਾਸਦੀਸਆਰਿਥਕਤਾਸਭਾਵ�ਸਰੁਜ਼ਗਾਰਸਿੱਰਜਣਾਸਅਤੇਸੱਹੀ-ੱਹੀਸਵਾਿਾਸਕਰ ਾਸਜਾਰੀਸਰੈਖਸਰਹੀਸਹ੍,ਸਿਫਰਸ

ਵੀਸੱਾ ੰੂਸੱਾਡੀਆਂਸੱਰਹੈਦ�ਸਤ�ਸਬਾਹਰ�,ਸਖਾੱਸਕਰਸਕੇਸਯਰੋੂਸਖੇਤਰਸਅਤੇਸੱਾਡੇਸੱਭਸਤ�ਸਵੈਡੇਸਵਪਾਰਕਸਭਾਈਵਾਲਸ

ਯ ੂਾਈਿ�ਡਸੱ�ੇ�ੱਸਤ�,ਸਿ ੈਗਰਸਖ਼ਤਰੇਸਪੇਸ਼ਸਹ ,ਸਸਮੰਤਰੀਸਫਲ੍ਹਰ�ੀਸ � ਸਿਕਹਾਾਸਸ2013ਸਦੀਸਆਰਿਥਕਸ

ਕਾਰਵਾਈਸਦੀਸਯਜੋ ਾਸਕ � ਡਾਸਵਾੱੀਆਂਸ ੰੂਸਉਪਲਬਿਸਰੁਜ਼ਗਾਰ�ਸ ਾਲਸਜੜੋ ,ਸਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚੇਸਲਈਸਲੰਮੇਸ

ੱਮ�ਸਦੀਸਪੇਸ਼ੀ ਗੋਈਸਕੀਤਸੇਜਾਸੱਕਣਸਵਾਲੇਸਿ ਸਦੇਸਿ ਵਸ਼ੇ,ਸਅਤੇਸਕਾਰਖਾ � ਦਾਰੀਸਅਤੇਸਅਿਹਮਸਖੋਜ-ਅਿਿਐ �ਸ

ਿਵੈਚਸਿ ੈਗਰਸਿ ਵਸੇਸਕਰ ਸਿਵੈਚਸਪਿਹਲੇਸੱਾਲ�ਸਿਵੈਚਸਪਾਈਸਗਈਸਮਜਬੂਤਸਬੁਿ ਆਦਸਸਤੇਸਪੱਾਰਾਸਜਾਰੀਸ

ਰੈਖਸਰਹੀਸਹ੍ਾਸ 

ਇੱਸਜ਼ਖੋਮਸਭਰੇਸਅਤੇਸਗ਼੍ਰ-ਯਕੀ ੀਸਵਾਲੇਸਆਲਮੀਸਆਰਿਥਕਸਮਾਹੌਲਸਿਵੈਚਸਕ � ਡਾਸਦੀਸ2013ਸਦੀਸਆਰਿਥਕਸ

ਕਾਰਵਾਈਸਦੀਸਯਜੋ ਾਸਅਿਜਹੀਆਂਸਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂਸਸਤੇਸਿਿਆ ਸਿਦੰਦੀਸਹ੍ਸਿਜਹੜੀਆਂਸਕ � ਡਾਸਦੇਸਿਵਅਕਤੀਆਂ,ਸ

ਪਿਰਵਾਰ�ਸਅਤੇਸੱੀ ੀਅਰ�ਸਦਾਸਜੀਵ ਸਿਮਆਰਸਅਤੇਸਕਾਰੋਬਾਰ�ਸਦੇਸਹਾਲਾਤ,ਸਦੋਵ�ਸ ੰੂਸੱੁਿਾਰਦੀਆਂਸਹ ਾਸ 

 ਸਕ � ਡਾਸਜਬੌਸਗਰ��ਸਸ 



ਇੱਸਵਲੇੇਸਕ � ਡਾਸਿਵਚਲੀਸਿੱਖਲਾਈਸਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ�ਸ ੰੂਸਲੋੜ�ਦਸੇਹੁ ਰ�ਸਜ�ਸਅੱਲਸਿਵੈਚਸਉਪਲਬਿਸ

 ੌਕਰੀਆਂਸ ਾਲਸਮੇਲਸ ਹ�ਸਖ�ਦੀਾਸਇੱਦਾਸਮਤਲਬਸਹ੍ਸਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਸਦੀਸਦਰਸ�ਚੀਸਅਤੇਸਆਰਿਥਕਸਵਾਿੇਸਦੀਸ

ਦਰਸਕ � ਡਾਸਵਾੱੀਆਂਸਦੀਸਉਮੀਦਸ ਾਲ�ਸ ੀਵ�ਾਸਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ�ਸਦੀਆਂਸਲੋੜ�ਸ ੰੂਸਕ � ਡਾਸਵਾੱੀਆਂਸ ੰੂਸਿਮਲਸ

ਰਹੀਸਿੱਖਲਾਈਸ ਾਲਸਮੇਲਣਾਸਇੱਸਰੁਝਾ ਸ ੰੂਸਮੋੜਾਸਪਾਉਣਸਿਵੈਚਸਮੁੈਖਸਗੈਲਸਹ੍ਾਸਇੱੇਸਲਈਸਹੀਸੱਰਕਾਰਸ

ਿਹੰਮਤੀ,ਸ ਵੀ ਕਾਰੀਸਕਦਮਸਚੁੈਕਸਰਹੀਸਹ੍ਸਅਤੇਸ ਵ�ਸਕ � ਡਾਸਜਬੌਸਗਰ��ਸ(Canada Job Grant)ਸਿਲਆਸ

ਰਹੀਸਹ੍ਾਸ 

ਕ � ਡਾਸਜਬੌਸਗਰ��ਸਉਹਸਢੰਗਸਬਦਲਸਦੇਵਗੇੀਸਿਜੱਸ ਾਲਸਕ � ਡਾਸਦੇਸਲੋਕਸਿੱਖਲਾਈਸਹਾੱਲਸਕਰਦੇਸਹ ਾਸ

ਕ � ਡਾਸਜਬੌਸਗਰ��ਸਪਰਤੀਸਿਵਅਕਤੀਸਸ15,000ਸਇਹਸਗੈਲਸਪੈਕੀਸਕਰ ਸਲਈਸਪਰਦਾ ਸਕਰਸੱਕਦੀਸਹ੍ਸਿਕਸ

ਕ � ਡਾਸਵਾੱੀਸਉਹਸਹੁ ਰਸਹਾੱਲਸਕਰ ਸਜਸੋਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਸਚਾਹੰੁਦੇਸਹ ਾਸਫਡ੍ਰਲਸੱਰਕਾਰਸਸ5,000ਸਤਕਸ

ਦੇਵਗੇੀਸਅਤੇਸਇੱਸਦੇਸਬਰਾਬਰਸਦੀਸਰਕਮਸਹੀਸੱੂਬੇ/�੍ਰੀ�ੋਰੀਸਅਤੇਸਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਸਵੈਲ�ਸਪਾਈਸਜਾਵਗੇੀਾਸ 

ਇਹਸਪਿਹਲੀਸਵਾਰੀਸਹੋਵਗੇਾਸਿਕਸਕ � ਡਾਸਜਬੌਸਗਰ��ਸਵੈਲ�ਸਹੁ ਰ�ਸਦੀਸਿੱਖਲਾਈਸੱਰਕਾਰੀਸਹੈਥ�ਸਿਵੈਚ�ਸਕੈਢਕੇਸ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ�ਸਅਤੇਸਕੰਮਸਕਰ ਸਦੇਸਚਾਹਵਾ ਸਕ � ਡਾਸਵਾੱੀਆਂਸਦੇਸਹੈਥ�ਸਿਵੈਚਸਰੈਖੀਸਜਾਵੇਗੀਸਿਜੈਥੇਸਇਹਸ

ਹੋਣੀਸਚਾਹੀਦੀਸਹ੍ਾਸਰੁਜ਼ਗਾਰਸਲੈਭਣਸਵਾਲੇਸਬਾਕੀਸਥਾਵ�ਸਦੇਸ ਾਲ- ਾਲਸਕਿਮਊਿ �ੀਸਕਾਿਲਜ�,ਸਕਰੀਅਰਸ

ਕਾਲਜ�,ਸਬਹੁਤਕ ੀਕੀਸੱੰੱਥਾਵ�ਸਜ�ਸਯ ੂੀਅ �ਸਦੇਸਿੱਖਲਾਈਸਹਾਲ�ਸਿਵੈਚਸਿੱਖਲਾਈਸਹਾੱਲਸਕਰ ਗੇਾਸ

ਕ � ਡਾਸਜਬੌਸਗਰ��ਸ ਾਲਸਲੈਖ�ਸਹੀਸਕ � ਡਾਸਵਾੱੀਆਂਸ ੰੂਸਲਾਭਸਪਹੰੁਚੇਗਾਾਸਕ � ਡਾਸੱਰਕਾਰਸਵੈਲ�ਸਕ � ਡਾਸਜਬੌਸ

ਗਰ��ਸ ੰੂਸਮੁੈਖਸਰੈਖਿਦਆਂਸ ਵ�ਸਇਕਰਾਰ ਾਿਮਆਂਸਬਾਰੇਸੱੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂਸਕੀਤੀਆਂਸਜਾਣਗੀਆਂਾਸ 

ਇੈਕਸ ਵ�ਸਸਿਬਲਿਡੰਗਸਕ � ਡਾਸਸਯੋਜ ਾਸ 

ੱੜਹਕ�,ਸਪੁਲ�,ਸਜ ਤਕਸਆਵਾਜਾਈਸਅਤੇਸਹੋਰਸਜ ਤਕਸਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚੇਸਦੀਸਉੱਾਰੀਸਲਈਸਇੈਕਸ ਵ�ਸ

ਸਿਬਲਿਡੰਗਸਕ � ਡਾਸਸ(Building Canada)ਸਯਜੋ ਾਸਰਾਹ�ਸੱਰਕਾਰਸਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚੇਸਲਈਸਲੰਮੇਸੱਮ�ਸਲਈਸ

ਪੇਸ਼ੀ ਗੋਈਸਕੀਤਸੇਜਾਸੱਕਣਸਵਾਲੇਸਿ ਵਸ਼ੇਸਰਾਹ�ਸਿ ਸਲਗਾਸਰਹੀਸਹ੍ਾਸ ਵ�ਸਿ ਵਸ਼ੇਸਅਿਜਹੇਸਪਰਾਜਕ੍��ਸਸਤੇਸ

ਿਿਆ ਸਕ�ਿਦਰਤਸਕਰ ਗੇਸਿਜਹੜੇਸਆਰਿਥਕਸਵਾਿੇਸ ੰੂਸਹੁਲਾਰਾਸਦੇਣ,ਸਅਤੇਸਿਜਹੜੇਸਜ ਤਕ-ਿ ਜੀਸ

ਭਾਈਵਾਲੀਆਂਸ(ਪੀ.ਸਥਰੀਜ਼ਸਜ�ਸP3s)ਸਵਰਗੀਆਂਸ ਵੀ ਕਾਰੀਸਿਵਿੀਆਂਸਦਾਸਲਾਹਾਸਲ੍ਣਸਲਈਸਿਤਆਰਸਕੀਤਸੇਗਏਸ

ਹੋਣਾਸ 

 ਵ�ਸਸਿਬਲਿਡੰਗਸਕ � ਡਾਸਸਯਜੋ ਾਸਕ � ਡਾਸਦੇਸਇਿਤਹਾੱਸਿਵੈਚਸੱੂਬਾਈ,ਸ�੍ਰੀ�ੋਰੀਅਲਸਅਤੇਸਿਮਊਿ ੱਪਲਸ

ਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚਾਸਪਰਾਜਕ੍��ਸਿਵੈਚਸੱਭਸਤ�ਸਵੈਡਾਸਅਤੇਸਲੰਮਾਸਿ ਵਸ਼ੇਸਹ੍ਸ–ਸੱੰ ਸ2014-2015ਸਤ�ਸਲ੍ਸਕੇਸ10ਸ

ੱਾਲ�ਸਤ�ਸਵਿੇਰੇਸਅਰੱੇਸਦੌਰਾ ਸਸ47ਸਿਬਲੀਅ ਸਦੀਸ ਵ�ਸਫੰਿਡੰਗਸੱਮੇਤਸਸ53ਸਿਬਲੀਅ ਸਤ�ਸਵੀਸਵਿੇਰੇਸਦਾਸ

ਿ ਵਸ਼ੇਾਸਿ ਸਿਤੰ ਸਮੁੈਖਸਫੰਡ�ਸਰਾਹ�ਸਪਰਦਾ ਸਕੀਤਾਸਜਾਵਗੇਾ:ਸ 



• ਕਿਮਊਿ �ੀਸਦੇਸੱੁਿਾਰਸਲਈਸਫੰਡਸ(Community Improvement Fund)ਸਜੋਸਗ੍ੱਸ�੍ਕੱਸਫੰਡਸ

(Gas Tax Fund)ਸਅਤੇਸਿਮਊਿ ੱਪ੍ਿਲ�ੀਆਂਸਲਈਸਵਿਦੀਸਜਾਣਸਵਾਲੀਸਗੁਡਜ਼ਸਐਡਂਸੱਰਿਵਿੱਜ਼ਸ

�੍ਕੱਸਛੋ�ਸ(Goods and Services Tax Rebate for Municipalities)ਸਤ�ਸਬਣਦਾਸਹ੍,ਸੱੜਹਕ�,ਸ

ਜ ਤਕਸਆਵਾਜਾਈਸਅਤੇਸਮ ਨ ਰੰਜਕਸੱਹੂਲਤ�ਸਅਤੇਸਹੋਰਸਸ਼ਿਹਰੀਸਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚੇਸਲਈਸ

ਿਮਊਿ ੱਪ੍ਿਲ�ੀਆਸਂ ੰੂਸ$32 ਿਬਲੀਅ ਸਤ�ਸਵੀਸਵਿੇਰੇਸਪਰਦਾ ਸਕਰੇਗਾਾਸਗ੍ੱਸ�੍ਕੱਸਦੀਆਂਸ

ਅਦਾਇਗੀਆਂਸ ੰੂਸ2014–2015ਸਤ�ਸਲ੍ਸਕੇਸ$100ਸਿਮਲੀਅ ਸਦੀਆਂਸਿਕਸ਼ਤ�ਸਿਵੈਚਸਹਰਸੱਾਲਸ2ਸਫੀਸ

ੱਦੀਸਵਿਾਇਆਸਜਾਵਗੇਾਾਸ 

•  ਵ�ਸਿਬਲਿਡੰਗਸਕ � ਡਾਸਫੰਡਸਮੁਲਕਸਭਰਸਿਵੈਚਸਕੌਮੀ,ਸਖੇਤਰੀਸਅਤੇਸੱਥਾ ਕਸਅਿਹਮੀਅਤਸਰੈਖਣਸ

ਵਾਲੇਸਆਰਿਥਕਸਪਰਾਜਕ੍��ਸਦੀਸਿਹਮਾਇਤਸਲਈਸਸ14ਸਿਬਲੀਅ ਸਪਰਦਾ ਸਕਰੇਗਾਾਸ 

•  ਿਵਆਇਆਸਿਗਆਸਪੀ.ਸਥਰੀਸਕ � ਡਾਸਫੰਡਸ(P3 Canada Fund) ਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚੇਸਦੇਸਪਰਾਜਕ੍��ਸ

ਦੀਸਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰਸਉੱਾਰੀਸਦੀਸਿਹਮਾਇਤਸਅਤੇਸਜ ਤਕ-ਿ ਜੀਸਭਾਈਵਾਲੀਆਂਸਰਾਹ�ਸਕ � ਡੀਅ ਸ

ਕਰਦਾਤਾਵ�ਸਲਈਸਵਿੇਰੇਸਲਾਭਸਪਰਦਾ ਸਕਰ ਸਲਈਸ$1.25ਸਿਬਲੀਅ ਸਪਰਦਾ ਸਕਰੇਗਾਾਸ 

ਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚੇਸਦੇਸਵਰਤਮਾ ਸਪਰਗੋਰਾਮ�ਸਤਿਹਤਸ2014-15ਸਅਤੇਸਉੱਸਤ�ਸਬਾਅਦਸਤਕਸਲਈਸੱੂਿਬਆਂ,ਸ

�੍ਰੀ�ਰੋੀਆਂਸਅਤੇਸਿਮਊਿ ੱਪ੍ਿਲ��ਸ ੰੂਸਸ6ਸਿਬਲੀਅ ਸਡਾਲਰਸਵਿੀਕਸਿਦੈਤੇਸਜਾਣਗੇਾਸਇੱਸਤ�ਸਇਲਾਵਾਸ

ੱਰਕਾਰਸਫੱ�ਸ � ਸ਼ ਜ਼ਸਲਈਸਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚੇਸਅਤੇਸਫਡ੍ਰਲਸਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚੇਸਦੇਸਅੱਾਿੱਆਂਸਿਵੈਚਸਵੀਸ

ਿ ੈਗਰਸਿ ਵਸ਼ੇਸਕਰੇਗੀਾਸੱਮੁੈਚੇਸਤੌਰਸਸਤੇਸਫਡ੍ਰਲਸਬੁਿ ਆਦੀਸਢ�ਚਾਸਿਵਸ਼ਵ-ਪੈਿਰੀਸਅਤੇਸਆਉਣਸਵਾਲੇਸਅ � ਕ�ਸ

ੱਾਲਸਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਿੱਰਜਣ,ਸਆਰਿਥਕਸਵਾਿੇਸਅਤੇਸਉਤਪਾਦਕਤਾਸਿਵੈਚਸਯਗੋਦਾ ਸਪਾਉਣਸਵਾਲਾਸਹ੍।ਸ 

ਕਾਮਯਾਬਸਹਣੋਸਅਤਸੇਰੁਜ਼ਗਾਰਸਿੱਰਜਣਸਿਵੈਚਸਕ � ਡਾਸਦਸੇਕਾਰਬੋਾਰ�ਸਦੀਸਮਦਦਸਕਰ ਾਸ 

ਮਸ਼ੀ ਰੀਸਅਤੇਸੱਾਜ਼ੋ-ੱਾਮਾ ਸਿਵੈਚਸ ਵ�ਸਿ ਵਸ਼ੇਸਬਦਲੇਸਮੂਲਿ ਸਖ਼ਰਚਸਿਵੈਚਸਆਰਜ਼ੀਸਤੇਜ਼-ਗਤੀਸਛੋ�ਸਿਵੈਚਸ

ਦੋਸੱਾਲਸਦੇਸਵਾਿੇਸਰਾਹ�ਸਕਾਰਖਾ � ਦਾਰ�ਸਅਤੇਸਪਰਾੱ੍ੈੱਰ�ਸ ੰੂਸ�੍ਕੱਸਿਵੈਚਸਛੋ�ਸਵਜ�ਸੱਰਕਾਰਸਸ1.4ਸਿਬਲੀਅ ਸਦੇਸ

ਰਹੀਸਹ੍ਾਸ�੍ਕੱਸਿਵੈਚਸਇੱਸਛੋ�ਸਰਾਹ�ਸਕਾਰਖਾ � ਦਾਰੀਸਅਤੇਸਪਰਾੱ੍ੈਿੱੰਗਸਖੇਤਰਸਦੇਸਕਾਰੋਬਾਰੀਸਿਵਅਕਤੀਸ

ਮਸ਼ੀ ਰੀਸਅਤੇਸੱਾਜ਼ੋ-ੱਾਮਾ ਸਿਵੈਚਸਵਿੀਕਸਿ ਵਸ਼ੇਸਅਤੇਸਇ ਹ �ਸਦੀਸਰਫ਼ਤਾਰਸਤੇਜ਼ਸਕਰਸੱਕਣਗੇਸਿਜੱਸ ਾਲਸ

ਉ ਹ �ਸਦਾਸਕੰਮ-ਕਾਜਸਵਿੇਰੇਸਕੁਸ਼ਲਸਹੋਵਗੇਾਾਸ 

ੱਰਕਾਰਸਹੇਠਸਦਰਜਸਹੋਰਸਿ ਵਸ਼ੇਸਵੀਸਕਰਸਰਹੀਸਹ੍: 

• ਕ � ਡੀਅ ਸਆਰਿਥਕਤਾਸਿਵੈਚਸਰੁਜ਼ਗਾਰਸਿੱਰਜਣਸਵਾਿਲਆਂਸਵਜ�ਸਛੋ�ੇਸਕਾਰੋਬਾਰ�ਸਵੈਲ�ਸਿ ਭਾਏਸਜ�ਦੇਸ

ਅਿਹਮਸਫਰਜ਼ਸ ੰੂਸਮਾ ਤਾਸਵਜ�ਸਭਰਤੀਸਬਦਲੇਸਛੋ�ੇਸਕਾਰੋਬਾਰ�ਸ ੰੂਸਿਦੈਤੇਸਜਾਣਸਵਾਲੇਸਆਰਜ਼ੀਸਕਰ੍ਿਡ�ਸ



(Hiring Credit for Small Business)ਸ ੰੂਸਵਿਾਉਣਸਅਤੇਸਇੱਸਿਵੈਚਸਇੈਕਸੱਾਲਸਲਈਸਵਾਿਾਸ

ਕਰ ਸਵਾੱਤੇਸਸ225ਸਿਮਲੀਅ ਸਕਰ ਾ।ਸ 

ਛੋ�ਸੇਕਾਰੋਬਾਰ�ਸਦੇਸਮਾਲਕ�, ਿਕੱਾ �ਸਅਤੇਸਮਿਛਆਿਰਆਂਸਲਈਸਿਹਮਾਇਤਸਵਿਾਉਣਸਵਾੱਤੇਸਿਜ਼ੰਦਗੀਸ

ਭਰਸਮੂਲਿ ਸਿਵੈਚਸਵਾਿੇਸਿਵਚਲੀਸਛੋ�ਸ(Lifetime Capital Gains Exemption)ਸ ੰੂਸਵਿਾਸਕੇਸਸੱੰ ਸ

2014ਸਿਵੈਚਸ$800,000ਸਕਰ ਾਸਅਤੇਸ ਵ�ਸਹੈਦਸ ੰੂਸਮੁਦਰਾਸਦੇਸਫਲ੍ਾਅਸ ਾਲਸਜੜੋਕੇਸਪੰਜ�ਸੱਾਲ�ਸ

ਤ�ਸਵੈਿਸਅਰੱੇਸਦੌਰਾ ਸ$110ਸਿਮਲੀਅ ਸਕਰ ਾ।ਸ 

• �ਚੀਸਗੰੁਜਾਇਸ਼ਸਵਾਲੇਸਿੱਰਮੌਰਸਇ ਿਕਊਬੇ�ਰਸਅਤੇਸਐਕੱ੍ੈਲਰੇ�ਰਸਅਦਾਿਰਆਂਸ ੰੂਸ�ਦਮਕਰਮੀਆਂਸ

ਤਕਸਆਪਣੀਆਂਸੱੇਵਾਵ�ਸਪੱਾਰਸੱਕਣਸਿਵੈਚਸਮਦਦਸਲਈਸਪੰਜ�ਸੱਾਲ�ਸਤ�ਸਸਵੈਿਸਅਰੱੇਸਦੌਰਾ ਸਸ60ਸ

ਿਮਲੀਅ ਸਤ�ਸਿਕਸ ਵੀਆਂਸਕੰਪ ੀਆਂਸਸ਼ੁਰੂਸਹੋਸੱਕਣਸਅਤੇਸਵਿ-ਫੁੈਲਸੱਕਣਾ 

ਇੱਸਦੇਸਇਲਾਵਾਸ2013ਸਦੀਸਆਰਿਥਕਸਕਾਰਵਾਈਸਦੀਸਯਜੋ ਾਸਆਲਮੀਸਆਰਿਥਕਤਾਸਿਵੈਚਸਕਾਰਖਾ � ਦਾਰੀਸ

ਖੇਤਰਸ ੰੂਸਕਾਮਯਾਬਸਹੋਣਸਿਵੈਚਸਮਦਦਸਦੇਣਸਕਦਮਸਚੁੈਕਦੀਸਹ੍ਸਿਜ ਹ �ਸਿਵੈਚਸਦੈਖਣੀਸ  �ੇਰੀ ਸਲਈਸਫਡ੍ਰਲਸ

ਆਰਿਥਕਸਿਵਕਾੱਸਅਦਾਰੇਸ(Federal Economic Development Agency for Southern Ontario)ਸ ੰੂਸ

ੱੁਰਜੀਤਸਕਰ ਸਲਈਸਪੰਜਸੱਾਲਸਤ�ਸਵਿੇਰੇਸਅਰੱੇਸਦੌਰਾ ਸਸ920ਸਿਮਲੀਅ ਸਪਰਦਾ ਸਕਰ ਾ,ਸੱਥਾਈਸ

ੱ�ਰ�੍ਿੇਜਕਸਐਰੋੱਪੇੱਸਐਡਂਸਡੀਫਫੱ ਸਇ ੀਸ਼ੀਏਿ�ਵਸ(Strategic Aerospace and Defence Initiative)ਸ

ਲਈਸਪੰਜਸੱਾਲਸਤ�ਸਵਿੇਰੇਸਅਰੱੇਸਦੌਰਾ ਸਸ1ਸਿਬਲੀਅ ਸਦੀਸੱਿਥਰਸਫੰਿਡੰਗਸਦੀਸਤੱਦੀਕਸਕਰ ਾ,ਸਅਤੇਸ2014-

15ਸਤ�ਸਲ੍ਸਕੇਸਦੋਸੱਾਲਸਤ�ਸਵਿੇਰੇਸਅਰੱੇਸਦੌਰਾ ਸਜੰਗਲਾਤਸਿਵੈਚਸ ਵੀ ਕਾਰਤਾਸਅਤੇਸਮੰਡੀਸਦੇਸਿਵਕਾੱਸਦੀਸਜਾਰੀਸ

ਿਹਮਾਇਤਸਵਜ�ਸਸ92ਸਿਮਲੀਅ ਸਦਾਸਿ ਵਸ਼ੇਸਕਰ ਾਸਸ਼ਾਮਲਸਹ੍ਾ 

ਕ � ਡਾਸਦੀਸ2013ਸਦੀਸਆਰਿਥਕਸਕਾਰਵਾਈਸਦੀਸਯਜੋ ਾਸਖ਼ਰਚਸਕਾਬੂਸਹੇਠਸਰੈਖਣਸਅਤੇਸਬਜ�ਸ ੰੂਸ2015ਸਤਕਸ

ੱੰਤੁਲਤਸਕਰ ਸਵਾੱਤੇਸੱਰਕਾਰਸ ੰੂਸਲੀਹਸਸਤੇਸਚਲਦਾਸਰੈਖਣਸਲਈਸਘੈ�-ਦਰਸਵਾਲੀਸਇੈਕਸਿਗਣੀ-ਿਮੈਥੀਸ

ਯਜੋ ਾਸਹ੍ਾਸਦਰਅੱਲਸਇੱਸਯਜੋ ਾਸਿਵੈਚਸਅਖ਼ਿਤਆਰੀਸਖ਼ਰਚਸਿਵੈਚਸਲਗਭਗਸ20ਸੱਾਲ�ਸਦੌਰਾ ਸੱਭਸਤ�ਸ

ਛੋ�ਾਸਵਾਿਾਸਹ੍ਾਸ 

  
ਗ਼੍ਰ-ਯਕੀ ੀਸਵਾਲੇਸਆਲਮੀਸਆਰਿਥਕਸਦੌਰਸਿਵੈਚਸਹੌੱਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈਸਅਤੇਸਮੁਲਕਸਿਵੈਚਸਿਵਕਾੱਸਪਰਤੀਸਿਕੱੇਸ

ੱਰਕਾਰਸਵੈਲ�ਸਪਾਇਆਸਜਾਣਸਵਾਲਾਸੱਭਸਤ�ਸਅਿਹਮਸਯਗੋਦਾ ਸਇੈਕਸਠਨ ੱਸਿਵੈਤੀਸਹਾਲਤਸਕਾਇਮਸਰੈਖਣਾਸਹ੍,ਸ

ਅਤੇਸਇੱੇਸਕਰਸਕੇਸਹੀਸੱੰ ਸ2015ਸਤਕਸਬਜ�ਸ ੰੂਸੱੰਤੁਲਤਸਕਰ ਾਸਇੰ ਹ ਾਸਅਿਹਮਸਹ੍,ਸਸਮੰਤਰੀਸਫਲ੍ਹਰ�ੀਸ � ਸ

ਿਕਹਾਾਸਕ � ਡਾਸਦੀਸ2013ਸਦੀਸਆਰਿਥਕਸਕਾਰਵਾਈਸਦੀਸਯਜੋ ਾਸਿਵੈਚਸਅੱ�ਸਆਪਣਾਸਿਿਆ ਸਕ � ਡਾਸਦੇਸਲੋਕ�ਸ

ਲਈਸਮਾਇ � ਸਰੈਖਣਸਵਾਲੇਸਮੁੈਿਦਆਂਸਸਤੇਸਿਦੈਤਾਸਹ੍ਸ–ਸਰੁਜ਼ਗਾਰ�ਸਅਤੇਸਆਰਿਥਕਤਾਸਦੇਸਿਵਕਾੱਸ�ਤੇ,ਸਅਤੇਸਇਹਸ

ਯਕੀ ੀਸਬਣਾਉਣਸ�ਤੇਸਿਕਸਅੈਜਸਦੇਸਆਰਿਥਕਸਲਾਭਸਭਿਵੈਖਸਿਵੈਚਸਲੰਮੇਸੱਮ�ਸਦੀਸਖੁਸ਼ਹਾਲੀਸਬਣਸਜਾਣ। 



___________________________________ 
ਵਿੇਰੇਸਜਾਣਕਾਰੀਸਲਈਸਮੀਡੀਆਸਵਾਲੇਸੱੰਪਰਕਸਕਰਸੱਕਦੇਸਹ :ਸ 

ਕ੍ਥਲੀ ਸਪਰਚਾਲੁੈਕਸ(Kathleen Perchaluk) 
ਪਰ੍ੈੱਸੱ੍ਕ�ਰੀਸ 
ਿਵੈਤਸਮੰਤਰੀਸਦਾਸਦਫ਼ਤਰ 
613-996-7861 

ਜ੍ਕਸਔਬਰੀਸ(Jack Aubry) 
ਮੀਡੀਆਸਿਰਲੇਸ਼ ਜ਼ 
ਿਵੈਤਸਿਵਭਾਗਸ 
613-996-8080 
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