
ਿਵ�ਤ ਿਵਭਾਗ 

ਖ਼ਬਰ ਵਾਗੁਜ਼ਾਰੀ 
 

2015 ਿਵੱਚ ਸੰਤੁਿ ਲਤ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

2015 ਿਵ�ਚ ਸੰਤੁਿਲਤ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਪ�ਿਤਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, 2014 ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (Economic Action Plan)  ਸਾਰੇ 

ਕਨ� ਡੀਅਨ� ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਸਰਜਣ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅਉਸਰ� ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਿਵ�ਤ ਦਾ ਮਹ�ਤਵ ਦਰਸ਼�ਦੀ ਹੈ। 

ਫਰਵਰੀ 11, 2014         ਓਟਵਾ, ਆਨਟੇਿਰਓ   ਿਵ�ਤ ਿਵਭਾਗ 

ਿਵ�ਤ ਮੰਤਰੀ (ਫਾਈਨ� ਸ ਮਿਨਸਟਰ)  ਿਜ�ਮ ਫਲੈਹਰਟੀ ਨ�  ਅ�ਜ 2014 ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2015 ਿਵ�ਚ 

ਸੰਤੁਿਲਤ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਵਜ� ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸੰਸਾਿਰਕ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵ�ਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਅਉਸਰ� ਪੈਦਾ ਕਰਣ 

ਦੇ ਨਵ� ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।  

ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ� ਨੰੂ ਘ�ਟ ਕਰਣ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਤੇ ਕਨ� ਡੀਅਨ� ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਨ� � ਦੀ ਰ�ਿਖਆ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ 

ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ। 

ਕਨ� ਡੀਅਨ ਪਰਵਾਰ� ਜ� ਵਪਾਰ� ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵ� ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਿਦਆਂ, 2014 ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ਤਰੇ 

ਲਈ 3 ਿਬਲੀਅਨ ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਿਵਚਾਰ ਕਰਣ ਉਪਰੰਤ 2014-15 ਿਵ�ਚ ਘਾਟੇ ਿਵ�ਚ 2.9  ਿਬਲੀਅਨ ਡਾ�ਲਰ ਉਤਾਰ ਹੋਵਗੇਾ। ਖ਼ਤਰੇ 

ਲਈ 3 ਿਬਲੀਅਨ ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਣ ਉਪਰੰਤ 2015-16  ਿਵ�ਚ 6 .4 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾ�ਲਰ ਵਧੌਤਰ ਦੀ ਤ�ਕ ਹੈ। 

2009  ਿਵ�ਚ ਆਰਥਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਰੰਤ, ਕਨ� ਡਾ ਨ�  ਸਭ ਤ� ਚੰਗਾ ਰੋਜਗਾਰ ਿਸਰਜਣ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸ�ਤ ਦੇ ਜੁ�ਟ (G-7) ਿਵ�ਚ ਸ�ਭ ਤ� �ਤਮ ਿਵ�ਚ� ਇ�ਕ ਹੋ ਆਰਥਕ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2014 ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਇਸ ਿਰਕਾਰਡ �ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵਕਿਸਤ 

ਕਰਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਹੈ। 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ: 

• ਕਨ� ਡੀਅਨ� ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਕਨ� ਡਾ ਨੌਕਰੀ ਗ��ਟ (Canada Job Grant)  ਅਤੇ ਵਰਿਧਤ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲਾਨ ਸੇਵਾ 

( Job Matching Service)  ਅਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ। 

• ਰੈ�ਡ ਸੀਲ ਟ�ੇਡ� ਿਵ�ਚ ਪੰਜੀਿਕ�ਤ  ਿਸਖ�ਦਰੂਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵ�ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇ�ਕ ਨਵ� ਕਨ� ਡਾ ਿਸਖ�ਦਰੂ ਉਧਾਰ (Canada 

Apprentice Loan)  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। 

• ਫਰਸਟ ਨ� ਸ਼ਨਸ (First Nations)  ਨਾਲ ਸ�ਝ ਿਵ�ਚ First Nations Control of First Nations Education Act ਰਾਹ� ਿਰਜਰਵ ਤੇ 

ਿਵਿਦਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵ�ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਕਮ ਲਾ ਰਹੇ। 
 



 

• ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਕਲ�ਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੀਕ ਪਹੰੁਚ ਿਵ�ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ�ਗੋਰਾਮ� ਿਵ�ਚ ਰਕਮ ਲਾ ਰਹੇ। 

• ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵ�ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਆਨ ਕਨ� ਡੀਅਨ� ਲਈ ਹਜਾਰ� ਨਵ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦਾ ਿਸਰਜਣ ਕਰ ਰਹੇ। 

• ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਆਟੋਮੋਿਟਵ) ਸੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ, ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਝਾੜ-ਖੰਡ (ਫੋਰੈਸਟਰੀ) ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ (ਮਾਇਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੈਕਟਰਾ ਿਵ�ਚ 

500 ਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵ�ਡੀ ਰਕਮ ਲਾ ਰਹੇ। 
• ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ� ਿਵ�ਚ, ਪੋਸਟ- ਸੈਕੰਡਰੀ ਘੋਖ ( ਿਰਸਰਚ)  ਲਈ ਕਨ� ਡਾ ਫਰਸਟ ਿਰਸਰਚ ਐਕਸੀਲ�ਸ ਫ਼ੰਡ ਪ�ਤੀ 1.5 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾ�ਲਰ 

ਪੁਚਾ ਰਹੇ। 

 

ਪਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ: 

• ਟੈਲੀਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵ�ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਘ�ਟ ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਿਚਤ ਕ�ਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਕੀਮਤ 

ਿਵਤਕਰੇ ਨੰੂ ਮਨ� ਾ ਕਰਣ ਲਈ ਿਵਧਾਣਣ ( ਲੈਿਜਸਲੇਸ਼ਨ)  ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਨਿਸਊਮਰ� ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ। 

• ਪੇ- ਟੂ- ਪੇ ਿਬਿਲੰਗ ਦਸਤੂਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। 

• ਕਨ� ਡੀਅਨ ਪਰਵਾਰ� ਲਈ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਗਾਉਣ ਿਵ�ਚ ਸਦਦ ਕਰਣ ਲਈ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ (Adoption 

Expense Tax Credit)  ਵਧਾ ਰਹੇ। 

• ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ/ਸਾਮੰਜਿਸਅ ਿਵਕਰੀ ਟੈਕਸ (Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax) ਤ� ਐਕਉਪੰਕਚਰ ਅਤੇ 

ਨ� ਚੁਰੋਪੈਿਥਕ ਡਾਕਟਰ� ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਛੋਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਖਲਾਰ ਰਹੇ। 

• 390 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾ�ਲਰ� ਦੀ ਵ�ਡੀ ਨਵ� ਰਕਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਪਰਵਾਰ� ਲਈ ਖਾਿਦਅ ਸੁਰ�ਿਖਆ ਤਕੜੀ ਕਰ ਰਹੇ।  
• 300 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾ�ਲਰ� ਤ� ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪ�ਡੂ ਅਤੇ �ਤਰੀ ਕਨ� ਡਾ ਿਵ�ਚ ਤੇਜ਼ ਬ�ੋਡਬ�ਡ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਿਲਆ ਰਹੇ। 

• ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਤ� ਕਨ� ਡੀਅਨ� ਦੀ ਰਿਖ�ਆ ਕਰਣ ਲਈ 200 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾ�ਲਰ� ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਬਪਤਾ ਨੰੂ ਮ�ਠਾ ਕਰਣ 

ਲਈ ਪ�ਗੋਰਾਮ (National Disaster Mitigation Program) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। 

• ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਉ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਭਾਈ ਗਈ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਿਸਆਨਣ ਲਈ ਜੋ ਕਨ� ਡੀਅਨ� ਦੀ ਸੁਰ�ਿਖਆ ਅਤੇ ਬਚਾਉ 

ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵ�ਚ ਪਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਇ�ਕ ਨਵ� ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਉ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ (Search 

and Rescue Volunteers Tax Credit) ਦਾ ਿਸਰਜਣ ਕਰ ਰਹੇ। 

• ਜਨਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Funeral and Burial Program) ਨੰੂ ਿਖਲਾਰ ਰਹੇ ਤ� ਜੋ ਇਸ ਪੀੜੀ ਦੇ ਵੈਟਰਨ� ਨੰੂ  ਪ�ਿਤਸ਼ਠਤ ਜਨਾਜ਼ੇ ਅਤੇ 

ਦਫ਼ਨ ਦਾ ਮਾਣ ਿਮਲੇ। 
 

ਬਜਟ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰ ਰਹੇ: 

• ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਣ ਲਈ ਿਕ ਸਮੁ�ਚੀ ਪਬਲਕ ਸਰਿਵਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਆਵਜਾ (ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ) ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਪੁ�ਜਤ ਹੈ, ਪ�ਸਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਸ�ਧੇ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਖ਼ਰਚੇ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ�ਿਤਬਧਤਾ ਨੰੂ ਅਗ�ਹ ਕਰ ਰਹੇ। 
• 50:50 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ�ਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗਤ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਨਵ� ਰ�ਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਦੀ ਸੇਵਾ-ਿਨਵ��ਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕ�ਾਉਣ ਿਨਗਮ� ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰ ਰਹੇ।  
• 2014 ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਆਪਣੀ ਜੋਬਸ ਿਰਪੋਰਟ: The State of the Canadian Labour Market 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵ�ਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ, ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਿਸ�ਿਖਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ (ਸਿਕਲਜ਼) ਪ�ਧਰ ਅਤੇ 

ਕੌਸ਼ਲ ਘਾਟ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਨ� ਡੀਅਨ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ �ਨਤੀ ਿਵ�ਚ ਅਤੇ �ਚ ਗੁਣਵ�ਤਾ ਵਾਲੇ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਿਵ�ਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ� ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

 



ਤਿਰੱਖੇ ਤੱਥ 

• ਕਨ� ਡੀਅਨ ਆਰਥਕਤਾ ਨ�  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਉਸਰ ਜਾਰੀ ਰ�ਖੇ ਹਨ, ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਮਾੜੇ ਿਹ�ਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤ� ਵੀ ਅ�ਜ 1 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵਧੇਰੇ 

ਕਨ� ਡੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

• 2006  ਉਪਰੰਤ, ਕਨ� ਡੀਅਨ� ਨ�  G-7 ਿਵ�ਚ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਿਵ�ਚ ਤਕੜੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਿਲ�ਤਾ ਹੈ।  

• 2006  ਉਪਰੰਤ, ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਵਰਗ� ਦੇ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਪਰਵਾਰ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਉਪਰੰਤ, ਬਦਲੀ ਉਪਰੰਤ ਆਮਦਨ ਿਵ�ਚ 10  

ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਜ� ਵਧੀਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। 

• ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਤ� ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ�ਧਰ ਵਾਲੇ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਲਾਭ�ਿਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਘ�ਟ ਅਤੇ ਮ�ਧ-ਆਮਦਨ 

ਵਾਲੇ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵ�ਚ ਿਜਆਦਾ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਰਾਹਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਪਰਵਾਰ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਿਰਕਾਰਡ ਵਜ� ਹੁਣ 3,400  ਡਾ�ਲਰ ਘ�ਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।      

• ਕਨ� ਡਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼� ਦੇ ਕੇਵਲ ਇ�ਕ ਮੁ�ਠੀ ਦੇਸ਼� ਿਵ�ਚ� ਇ�ਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ�ਮੁ�ਖ ਕਰੇਿਡਟ ਰੇਿਟੰਗ ਏਜ�ਸੀਆਂ ਿਵ�ਚ� ਇ�ਕ ਸਿਥਰ 

ਦ�ਸ਼ਿਟਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਰਪਲ-ਏ ਕਰੇਿਡਟ ਰੇਿਟੰਗ ਕਮਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
• ਸੰਸਾਿਰਕ ਮੰਦੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਨਅੰਤਿਰਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨ�  ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਣ ਿਵ�ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕਨ� ਡਾ ਦਾ 

ਕੁ�ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੁ�ਚਾ ਘਰੇਲ ੁਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ net debt-to-GDP (gross domestic product) ਿਕਸੇ ਵੀ G-7 ਦੇਸ਼ ਤ� ਅਤੇ �ਨਤ 

G-20 ਦੇਸ਼� ਿਵਚਾਲੇ ਘ�ਟ ਰਹੇਗਾ। 
 
 
ਉਕਤੀ 

“ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਪਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਿਵ�ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਣ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਿਜ�ਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵ� 

ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਿਜ�ਮੇਵਾਰੀ ਵਜ� ਕਨ� ਡਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਿਵਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਲ�ਘ 

(ਅਪ�ੋਚ)  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਿਰਆਂ ਿਸਰਜਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਕਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 

2015 ਿਵ�ਚ ਸੰਤੁਿਲਤ ਬਜਟ ਪ�ਤੀ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ 0ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵ�ਡੀ ਪਂੂਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ,0 

ਕਨ� ਡੀਅਨ� ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 0ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ0 ਘ�ਟ ਟੈਕਸ ਰ�ਖਣਾ0।0

 
”     

— ਿਜ�ਮ ਫਲੈਹਰਟੀ, ਿਵ�ਤ ਮੰਤਰੀ   
 
 
ਸਬੰਧਤ ਿਕ�ਤ 

• Jobs Report: The State of the Canadian Labour Market 
• Backgrounder: The Road to Balance 
• Backgrounder: Supporting Families and Communities 
• Backgrounder: Jobs and Growth 
• EAP 2014 Overview Video 

___________________________________ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
 
ਮੇਰੀ ਪ�ੈਨਿਟ�ਸ                                                                                                ਜੈਕ ਔਬਰੀ 

ਪ�ੈਸ ਸਕ�ਤਰ                                                                                                 ਮੀਡੀਆ ਿਰਲੇਸ਼ਨਜ਼ 

ਿਵ�ਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ                                                                                    ਿਵ�ਤ ਿਵਭਾਗ 

6 13-9 9 6 -786 1                                                                                          6 13-9 9 6 -8080  
 
ਸਾਰੇ ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ� ਦੀ ਈ- ਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp ਿਵਖੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਓ। 

http://www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp�

