ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ
ਯੋਜਨਾ
ਨਟਾਰਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰ ਦਤਾ ਨੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀਆਂ ਨੌਕਿੀਆਂ ਉਤਪ੍ੰ ਨ
ਕਿਨਾ
ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਅਰਥ ਰਵਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱ ਧਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਿੱ ਧਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਨਆਂਪ੍ਰਨ, ਰਬਹਤਰ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦਾ
ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਂ ਗਿੋਥ ਪ੍ਲਾਨ
ਗੁਡ ਜ਼ੌਬਜ ਐਡ

ਮੁਫਤ ਰਟਊਸ਼ਨ

ਉੱਤਿੀ ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਨੰ ਸਰਿਯੌਗ
ਦੇਣਾ

ਅਗਲੇ ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ,

ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ 225,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ

ਉੱਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਸਰਜਣਾ

ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਟਾਂ ਨੂੰ

ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ

ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਹਯੌਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ

ਸਰਹਯੌਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਿੱ ਛੀਆਂ, ਚੂੰ ਗੇ

ਯਨੀਵਰਰਸਟੀ ਰਟਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ

ਅਗਲੇ ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧ $85

ਵੇਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਰਸ਼ਤ

ਬਣਾਉਣਾ। ਘਿੱ ਟ ਅਤੇ ਦਰਰਮਆਨੀ

ਰਮਲੀਅਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ।

ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $935

ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਦੇ

ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਨਵੇਸ਼।

ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ
ਰਟਊਸ਼ਨ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਕਰਨੀ।

ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿੋਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਵਸਿ ਰਕਵੇਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਿ ਿਿੇ ਿਾਂ
ਓਨਟਾਰਰਓ:
•

ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ 225,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯਨੀਵਰਰਸਟੀ ਰਟਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਣਾ
ਰਰਹਾ ਹੈ। ਘਿੱ ਟ ਅਤੇ ਦਰਰਮਆਨੀ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਰਟਊਸ਼ਨ
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ਉਪ੍ਲਬਿੱ ਧ ਹੈ; $90,000 ਤਿੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਰਟਊਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ $175,000 ਤਿੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਵੀ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
•

ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਜਹੇ ਪ੍ੋਸਟ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਜਹੜੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕਲ ਹਨ, ਰਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ $132 ਰਮਲੀਅਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ।

•

ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਕਿੱ ਰਤਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਰਸਿੱ ਖਲੇ ਈ ਦੇ ਹੋਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਵਸਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰਰਓ
ਦੇ ਸ਼ਾਰਗਰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ $170 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਰਨਕ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਕੈਰੀਅਰ ਰੈਡੀ ਫੂੰ ਡ ਰਵਿੱ ਚ $12 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਰੈਜਏ
ੁ ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ
ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਰਭਆਸ-ਰਸਿੱ ਧ (hands-on) ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਰਨਮਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ $14 ਪ੍ਰਤੀ ਘੂੰ ਟੇ ਅਤੇ 1, ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ $15 ਪ੍ਰਤੀ ਘੂੰ ਟੇ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾ
ਕੇ ਓਨਟਾਰਰਓ ਭਰ ਰਵਿੱ ਚ 1.2 ਰਮਰਲਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਵਾਧਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਰਹਾ
ਹੈ।

•

ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਓਨਟਾਰਰਓ ਰਬਰਜ ਟਰੇਰਨੂੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ $45.6 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਹਰ ਨਵੇਂ
ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿੱਭਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰ ਦਤਾ ਨੰ ਰਕਵੇਂ ਸੁਧਾਿ ਿਿੇ ਿਾਂ
ਓਨਟਾਰਰਓ:
•

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਇੂੰ ਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਰਵਿੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
ਰਰਹਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਕਰੈਰਡਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਅਰਥ ਰਵਵਸਥਾ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

•

ਰਲੂੰਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਤਨਖਾਹ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਨਰਜਿੱ ਠ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਰਵਤ ਕਾਨੂੰ ਨ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਰਪ੍ ਨਾਲ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ੇ ਰੇਟ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਕੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਨਆਂਪ੍ਰਨ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਕੂੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਰਹਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਨਊ ਇਕੌ ਨਮੀ ਫੂੰ ਡ
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ਰਵਿੱ ਚ $500 ਦਾ ਵਾਧ ਰਨਵੇਸ਼ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਨਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਰਨਵੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਰਸ਼ਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਰਹਾ ਹੈ।
•

ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਰਨਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਰਵਿੱ ਚ ਆਰਰਥਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੇ ਕਾਰਮਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਕਾਂ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ।

•

ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 38,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਰਜਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ
$1.6 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ $200 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਰਥਕ
ਰਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਾ ਦੇ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਉੱਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਵਡੀਆਂ ਉਦਯੋਰਗਕ ਸੁਰਵਧਾਵਾਂ ਲਈ ਰਬਜਲੀ ਦੇ ਖਰਰਚਆਂ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ $120 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ
ਸਾਲਾਨਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਰਰਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਵੇਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਿ ਿਿੇ ਿਾਂ
ਓਨਟਾਰਰਓ:
•

2014-15 ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਕੇ, 14 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਥਰਮਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ, ਸਕਲਾਂ,
ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ, ਪ੍ੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $230 ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਧੁਰਨਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ
ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਂ ਹੈਰਮਲਟਨ ਏਰੀਆ (ਜੀਟੀਐਚਏ) ਰਵਿੱ ਚ
ਗੋ ਖੇਤਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਡ
ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ - $21.3 ਰਬਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਜਹੜਾ ਰਸਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਮਊਟਰ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਤੋਂ
ਖੇਤਰੀ ਰੈਰਪ੍ਡ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਰਸਸਟਮ ਰਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਰਰਹਾ ਹੈ। 2025 ਤਿੱ ਕ , ਸਾਰੇ ਗੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਵਿੱ ਚ ਸਪ੍ਤਾਰਹਕ
ਰਟਰਪ੍, ਹੋਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਦੋ ਤਰਫਾ, ਸਾਰੇ ਰਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਰਵਿੱ ਚ ਕਰਮਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਰਮੂੰ ਟਾਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 1,500 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6,000 ਤਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ ਜਾਣਗੇ ।

•

ਤੇਜ਼, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਟੀਐਚਏ (GTHA) ਭਰ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੇ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ 25 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ, 54 ਬਸ ਰਟਾਂ, ਰਤੂੰ ਨ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰਤੂੰ ਨ ਗੋ
ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ (UP) ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਲੂੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਗਰਲੂੰਨਟਨ ਕਰੌਸਟਾਉਨ ਲਾਇਟ ਰੇਲ
ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ (ਐਲ਼ਆਰਟੀ); ਗੋ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਅਤੇ ਰਮਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਪ੍ੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਰਸਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ
ਹੁਰਨਟਾਰਰਓ ਐਲ਼ਆਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ 2022 ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Ministry of Finance

2018 Ontario Budget

•

ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਬਰਲਕ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ – ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਓਟਾਵਾ ਲਾਇਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ, ਵਾਟਰਲ ਆਈਓਐਨ
(ION) ਰੈਰਪ੍ਡ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਲੂੰਦਨ ਬਸ ਰੈਰਪ੍ਡ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਰਸਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਰਵਿੱ ਚ $79 ਰਬਲੀਅਨ
ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੀੜ-ਭੜਿੱ ਕਾ ਘਟਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਫਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਵਕਲਪ੍
ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਗੋ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ/ਅਪ੍ (UP) ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਟੀਟੀਸੀ ਰਵਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ
ਵਰਤਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਰਕਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਕੇ ਜੀਟੀਐਚਏ (GTHA) ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਰਕਰਾਏ ਦੀ ਰਪ੍
ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਏਕੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ $500 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਇੂੰ ਨਟਰਨੈੱਟ
ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ) connectivity (ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।
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