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ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ - 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਘੱਟ-ਟੈਕਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਆਨਰੇਬਲ ਿਜਮ ਫਲੈਹੇਰਟੀ, ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ, 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਘੱਟ-ਟਕੈਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਦਰਿਮਆਨੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਸੰਤੁਿਲਤ ਬਜਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ,” ਿਮਿਨਸਟਰ ਫਲੈਹਰੇਟੀ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਿਜਵ-ਿਜਵ ਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹ,ੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਮਆਨੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਮੀ 
ਿਮਆਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪਦੈਾ ਕਰੇਗੀ।”  

2006 ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਲੰਮੇ ਸਮ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ-ਟਕੈਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਵਾਈ 
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਕਾਢ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ, ਅਤੇ 
ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ  
ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕ,ੇ ਟਕੈਸਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕ,ੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜੈੋਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਕ,ੇ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੰੂ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਵਾਈ 
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਹਠੇਾਂ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਆੁਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ: 
 ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਟੋੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। 
 ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਕਨੇੈਡਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਰੁਗ ਕਾਿਮਆਂ 'ਤੇ ਕਿਦ੍ਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣਾ। 
 ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਿੈਸੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਜ਼ੇ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕਪੈੀਟਲ ਕੋਸਟ ਅਲਾਉਂਸ ਨੰੂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰੋਸਿੈਸੰਗ ਖਤੇਰ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। 
 ਿਮਉਂਿਸਪਲਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਿਵਖਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਯੋਗ, ਲੰਮੇ ਸਮ ਦੇ ਬਿੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸ ਟਕੈਸ ਫੰਡ ਿਵੱਚ $2 

ਿਮਲੀਅਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਲਾਨਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।  
 ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼। 
 
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ  
ਸਰਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਨੇੈਡਾ ਵਾਸੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹਨਾਂ ਟੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਹਠੇਾਂ ਿਲਖੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
 ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮਟ (GIS) ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਓਲਡ ਏਜ ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਅਤੇ GIS 'ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $600 
ਅਤੇ ਜੋਿੜਆਂ ਲਈ $840 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੋਪ-ਅੱਪ ਬੈਿਨਿਫ਼ਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ $300 ਿਮਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ 
ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਨੇੈਡਾ ਭਰ ਿਵੱਚ 680,000 ਤ ਵੱਧ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਵੇਗਾ।  

 ਨਵ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਨੇੈਡਾ ਸਟਡੂਟ ਲੋਨ ਦੇ $40,000 ਤਕ ਦੇ ਅਤੇ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਲਈ $20,000 ਤਕ ਦੇ ਕਦਰੀ 
ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰ ੇਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਡੂ ਅਤੇ ਦਰੂ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣਾ। 

 ਨਵ  $2,000 ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਟਕੈਸ ਕ੍ਰਿੈਡਟ ਰਕਮ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਨਰਭਰ ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਟਕੈਸ ਿਵੱਚ ਛਟੂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਛਟੋੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ $500 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਤਕ ਦਾ ਨਵਾਂ 
ਿਚਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਆਰਟਸ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਿੈਡਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। 

 ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 200 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈਸੇਵਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ $3,000 ਦਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼ 
ਟਕੈਸ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। 



 ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਲਗਭਗ $870 ਿਮਿਲਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ecoENERGY ਿਰਟਰਿੋਫਟ - 
ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧਰੇੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਘਰ ਦੇ 
ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

 
ਕਾਢ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ  
ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਿਨਕ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਨੇੈਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਕਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਹਨੁਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਮਕੌੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੋਸਾਹਨ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਆੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿਵੱਚ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜੈੋਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ  ਮੁੱ ਖ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟਕੈਨਾਲੋਿਜਆਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤਜ਼ੇੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਛਟੋੇ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੇ 

ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਦਯਿੋਗਕ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਨਵ  ਫੰਿਡੰਗ ਿਵੱਚ $80 ਿਮਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ।  
 10 ਨਵ ਕਨੇੈਡਾ ਐਕਸੇਲਸ ਿਰਸਰਚ ਮਖੁੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ ਕਝੁ ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਿਡਜੀਟਲ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਤੇਰਾਂ ਿਵੱਚ 

ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ। 
 ਿਤੰਨ ਕਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਿਟੰਗ ਕਾਉਂਿਸਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੰੂ ਸਲਾਨਾ $47 ਵਧਾਉਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਿਸੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
 ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਨਵੀਆਂ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ 

ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨਾ। 
 ਕਨੇੈਡਾ ਸਟਡੂਟ ਲੋਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਸਕਡਰੀ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ।  
 ਸਾਰੇ ਿਵਵਸਾਇਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਮਿਤਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੰੂ ਟਕੈਸ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 

ਕਰਨਾ। 
 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ  
ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 2010 ਦੇ ਬਜਟ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਤੰਨ-ਿਬੰਦੂ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ $17.6 ਿਬਲੀਅਨ ਦੀ 
ਬਚਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਆੁਰਾ ਵਾਧੂ ਬਚਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ: 
 ਰਣਨੀਿਤਕ ਸਮੀਿਖਆਂ ਦੇ 2010 ਦੇ ਚੱਕਰ ਤ $500 ਿਮਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। 
 ਟਕੈਸ ਿਵੱਚ ਕਮੀਆ ਂਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਟਕੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ। 
 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਪਰੂੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਭਾਗੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੀਿਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। 

 
2010-11 ਿਵੱਚ ਘਾਟਾ 2009-10 ਨਾਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ 2011-12 ਿਵੱਚ ਇਹ ਹਰੋ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤ ਵੱਧ 
ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਣਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੀਿਖਆ ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਚਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ 2015-16 ਤਕ $4.2 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ 
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ।  

“ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਬਣਾਏ 
ਰੱਖੇਗੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ,” ਿਮਿਨਸਟਰ ਫਲੈਹਰੇਟੀ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਉਹਨਾਂ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 
ਿਧਆਨ ਕਿਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਰਿਥਕ ਵਾਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਏੋ, ਸਾਰੇ ਕਨੇੈਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ।” 

___________________________________ 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਐਨੇੈਟੇ ਰੋਬਰਟਸਨ 
ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕ੍ਰਟੇਰੀ 
ਿਮਿਨਸਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦਾ ਆਿਫ਼ਸ 
613-996-7861 

ਜੈਕ ਔਬਰੀ 
ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧ 



ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਫਾਇਨਾਂਸ 
613-996-8080 

ਸਾਰੀਆਂ ਿਨਊਜ਼ ਿਰਲੀਜ਼ ਦੀ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp 'ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ। 

 


