
 

Classification: Public 

ਨਿਊਜ਼ ਰਲੀਜ਼ 
 

 

‘ਅਲਬਰਟਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਲਿੰ ਗ’ ਫੇਜ਼ 2 ਲੌਂ ਚ ਹੋਇਆ  
21 ਸਤੰਬਰ, 2022 

ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਿੱਚ ਆਰਨਿਕ ਨਿਕਾਸ ਿ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਿਾਸਤੇ ਪ੍ਰਨਤਭਾ  
ਿ ੰ  ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਿ ਲਈ ‘ਅਲਬਰਟਾ ਇਜ਼ ਕਾਨਲੰਗ’ (ਅਲਬਰਟਾ ਬੁਲਾ 
ਨਰਹਾ ਹੈ)  ਨਿਨਗਆਪ੍ਿ ਕੈਂਪ੍ੇਿ ਿੇ ਟਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਿੈਿਕ ਿਰ ਨਿਿੱਚ ਆਪ੍ਣਾ 
ਦ ਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਲੌਂ ਚ ਕਰ ਨਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕੈਂਪ੍ੇਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਿਾ ਅਲਬਰਟਾ ਿਿੱਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਿਿ-ਢੰਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 
ਸਸਤੇ ਰਨਹਣ-ਸਨਹਣ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਫਾਇਨਦਆਂ --- ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਧ ਤਿਖਾਹਾਂ, ਘਿੱ ਟ ਸਫ਼ਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ  
ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਖਰਚ `ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੈ --- ਿ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਿਰਕਰਾਂ ਿ ੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਸਣ 
ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਿਾ  ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱ ਧ-ਅਗਸਤ ਨਿਿੱ ਚ ਨਿਜੀਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਅਤੇ ਰੇਿੀਓ `ਤੇ ਐਿਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਗਰੇਟਰ ਟਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਿਲੈਂਿ ਨਿਿੱ ਚ ਲੌਂ ਚ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।  

ਫੇਜ਼ 2 ਨਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਧ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਿਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ  ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਿੈਿਕ ਿਰ ਨਿਿੱ ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਪ੍ 
(Wrap) ਅਤੇ ਨਬਲਬੋਰਿ ਅਤੇ ਟਰਾਂਟੋ ਨਿਿੱ ਚ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਯੰਗ ਅਤੇ ਬਲ ਰ ਟੀਟੀਸੀ ਸਟਸ਼ੇਿ ਿ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਿੇ ਲਈ 
ਿਰਤਣਾ ਹੈ।  

“ਅਲਬਰਟਾ ਇਜ਼ ਕਾਨਲੰਗ’ ਦੇ ਪ੍ਨਹਲੇ ਫੇਜ਼ ਿ ੰ  ਨਮਲ਼ੇ ਹੁੰ ਗਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੈਂਪ੍ੇਿ ਿੇਬਸਾਈਟ ਨਿਿੱ ਚ 
ਨਮਸਾਲੀ  ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਸਾਰੇ ਮੀਿੀਆ ਚੈਿਲਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੈਿੇਿੀਅਿਾਂ 
`ਤੇ ਕੈਂਪ੍ੇਿ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰ ਪ੍ ਨਿਿੱ ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਚਲੇ ਜੀਿਿ ਦੇ ਮੁਿਾਨਫ਼ਆਂ ਿ ੰ  ਿੇਖ ਰਹੇ 
ਹਿ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਿ।“ 

ਜੇਸਿ ਕੈਿੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 



 

Classification: Public 

‘ਅਲਬਰਟਾ ਇਜ਼ ਕਾਨਲੰਗ’ ਕੈਂਪ੍ੇਿ ਦਾ ਕੁਿੱ ਲਹ ਖਰਚ 2.5 ਨਮਲੀਅਿ ਿਾਲਰ ਹੋਿੇਗਾ।  

ਅਲਹਮ ਤੱਥ: 

• 100,000 ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਪ੍ਈਆਂ ਿੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। 
• ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੀਪ੍ੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਨਕ ਿਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ 

ਉਤਪ੍ਾਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
• ਸਾਲ 2022 ਨਿਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਿੇ ਪ੍ ਰੇ ਦੇਸ਼ `ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹੈ।  
o ਨਦਸੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2022 ਦਰਨਮਆਿ ਉਂਟਾਰੀਓ ਨਿਿੱਚ 28,600 ਅਤੇ 

ਨਬਰਨਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਨਿਿੱਚ ਹੋਏ 17,300 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਿੱਚ 
61,700 ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ।  

• ਸਾਰੇ ਸ ਨਬਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਚਲੇ ਿਰਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਆਮਦਿ ਹਾਨਸਲ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਿ। 

o ਅਲਬਰਾਟਾ ਦੀ $1,245 ਦੀ ਔਸਤਿ ਤਿਖ਼ਾਹ (ਜ ਿ 2022) ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 
ਹੈ (ਉਂਟਾਰੀਓ ਨਿਿੱਚ ਦ ਸਰੇ ਿੰਬਰ ਦੀ ($1,186) ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਿੰਬਰ `ਤੇ 
($1,160) 

• ਟਰੋਾਂਟੋ ਅਤੇ ਿੈਿਕ ਿਰ ਦੇ ਮਕੁਾਬਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਿੱਚ ਰਨਹਣ ਦੇ ਖਰਚ ਘਿੱਟ ਹਿ।  
o ਮਾਰਚ 2022 ਨਿਿੱਚ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈਮੋਗਰਾਫੀਆ ਇੰਟਰਿੇਸ਼ਿਲ ਹਾਊਨਸੰਗ ਅਫੋਰਿੇਨਬਨਲਟੀ 

ਸਟਿੱਿੀ ਨਿਿੱ ਚ ਐਿਮੰਟਿ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਿ ੰ  ਦੁਿੀਆ  ਦੇ 92 ਮਹਾਂਿਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਅਫੋਰਿੇਬਲ 10 ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ।  

▪ ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤਿ ਕੀਮਤ $484,000 ਸੀ --- ਗਰੇਟਰ ਿੈਿਕ ਿਰ 
ਨਿਚਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 43% ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਟਰਾਂਟੋ ਇਕਾਲੇ ਦੀਆਂ 
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48% ਸੀ।  

o ਕੈਿੇਿੀਅਿ ਮੌਰਗੇਜ ਐਿਂ ਹਾਊਨਸੰਗ ਕੌਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਿ ਿਿੱਲੋਂ ਫ਼ਰਿਰੀ 2021 `ਚ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਪ੍ਰੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਰਾਏ 
ਿਿੱ ਧ ਅਫੋਰਿੇਬਲ ਹਿ। ਨਪ੍ਛਲੇ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਿ: 

▪ ਐਿਮੰਟਿ ਨਿਿੱਚ ਔਸਤਿ ਨਕਰਾਇਆ ਿੈਿਕ ਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 
ਟਰੋਾਂਟੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.businesscouncilab.com%2Fwork%2Fweekly-econ-minute-labour-shortages-in-alberta%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290007622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=50vhqo6iJBttRoayCV5bpFaaly0fJYGkUl0LitCvQtk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.businesscouncilab.com%2Fwork%2Fweekly-econ-minute-labour-shortages-in-alberta%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290007622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=50vhqo6iJBttRoayCV5bpFaaly0fJYGkUl0LitCvQtk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcpp.org%2F2022%2F03%2F07%2F2022-edition-of-demographia-international-housing-affordability%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290163838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IuYRcITw77JczcB0f6EiQbX918io80xosr4nSXF14Cw%3D&reserved=0
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▪ ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਿੱਚ ਔਸਤਿ ਨਕਰਾਇਆ ਿੈਿਕ ਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 
ਟਰੋਾਂਟੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।  

• ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਚਲੇ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਿ ਟੈਕਸ ਨਦੰਦ ੇਹਿ (ਸਾਲ 2022 ਨਿਿੱਚ 
ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਿਾ ਆਮਦਿੀ $75,000, $150,000, $ਅਤੇ $300,000)  

o ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਿੱਚ ਸ ਬਾਈ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਪ੍ੇਅਰੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੈਲਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਿਹੀਂ ਹੈ।  
• ਐਿਮੰਟਿ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ `ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਿਿੱਚ ਘਿੱਟ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਿ।  
• 2022 ਦੇ ਪ੍ਨਹਲੇ ਨਤੰਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਿਿੱਚ ਦ ਸਰੇ ਸ ਨਬਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਿਿੱ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਨਿਿੱਚ 

5,351 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਅੰਤਰ-ਸ ਬਾਈ ਆਿਾਸ ਹੈ।  
o ਹਾਲ ਹੀ ਨਿਿੱਚ ਇਕਿੌਨਮਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯ ਨਿਟ ਦੀ ਰੈਂਨਕੰਗ ਿਿੱਲੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਿ ੰ  ਦੁਿੀਆਂ ਦਾ 

ਤੀਸਰੇ ਿੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਰਨਹਣਯੋਗ ਸ਼ਨਹਰ ਐਲਾਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ। 

ਸਬਿੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਇਜ਼ ਕਾਨਲੰਗ 

• ਅਫਰੋਿੇਨਬਨਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eiu.com%2Fn%2Fcampaigns%2Fglobal-liveability-index-2021%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290163838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4u%2F5BYx1NmJ0snu10z4fhZCT6Hjr366NUFk%2Bv8KqJrc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertaiscalling.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce8ca29c17e034487efbe08da9be45978%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637993702290163838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DXjiWh4FFpGGXpO7J1MvfBGjKeyT%2FugNnkQzE6BjhXc%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx

