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ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਫਊਲ ਟਕੈਸ ਰਾਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ 

22 ਜੂਨ, 2022 

ਐਲਬਰਟਾ ਿਨਵਾਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਗੈਸੋਲੀਨ ਜ� ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੀਟਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਉਹ 

ਖਰੀਦਦ ੇਹਨ, 13-ਸ�ਟ ਸੂਬਾਈ ਿਫਊਲ ਟਕੈਸ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।     

“ਅਸ� ਲੋੜ ਦੇ ਇਸ  ਸਮ� ਿਫਊਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਰਾਹ� ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਜਦ� ਿਕ ਿਫਊਲ 
ਦੀਆ ਂਕੀਮਤ� ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਐਲਬਰਟਾ ਿਨਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣ ੇਸੂਬਾਈ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨਾਲ� ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਅਸ� ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਨੰੂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ�।”  

ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ, ਪ�ੀਮੀਅਰ 

ਿਫਊਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦ ੇਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਐਲਬਰਟਾ ਿਨਵਾਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਗੈਸ ਭਰਨ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਜੀ 
ਐਸ ਟੀ ਦ ੇਘਟਣ ਨਾਲ, ਕੱੁਲ ਬਚਤ ਲਗਭਗ $6.80 ਪ�ਤੀ ਟ�ਕ ਇਕ ਛਟੋੀ ਕਾਰ (50 ਲੀਟਰ) ਲਈ, $7.21 ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐ�ਸ ਯ ੂਵੀ (53 
ਲੀਟਰ) ਲਈ, $12.65 ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਐ�ਸ ਯੂ ਵੀ (93 ਲੀਟਰ) ਲਈ, $18.50 ਇੱਕ ਵੱਡ ੇਿਪਕਅੱਪ ਟਰੱਕ (136 ਲੀਟਰ) ਲਈ ਅਤੇ $ 
185.50 ਇੱਕ ਸੈਮੀ-ਟ�ਲੇਰ (1,364 ਲੀਟਰ) ਲਈ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਤਮਾਹੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਿਤਬਧ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਤ� ਹੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਿਤਬਧ ਹੈ, 
ਜੇ ਵੈਸਟ ਟਕੈਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਆਈ) ਕੱਚ ੇਤਲੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $90 ਪ�ਤੀ ਬਰੈਲ ਤ� ਹੇਠ� ਿਡੱਗਦੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੰੂ ਖਤਮ 
ਹੋਏ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆ ਂਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ, ਡਬਲਯ ੂਟੀ ਆਈ ਦੀ ਔਸਤ $115.88 ਪ�ਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹੀ।  

ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੇਗੀ।  

ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਔਟਵਾ ਨੰੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਰਾਹਤ ਉਪਾਵ� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ 
ਕੈਨ� ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਅਤ ੇਫੈਡਰਲ ਿਫਊਲ ਟਕੈਸ ਦਵੋ� ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਡਬਲਯ.ੂਟੀ.ਆਈ. ਤੇਲ ਦੀ 
ਕੀਮਤ $90 ਪ�ਤੀ ਬੈਰਲ ਤ� ਉਪਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਡਰਾਈਵਰ ਹਰ 100 ਲੀਟਰ ਗੈਸੋਲੀਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ $22 ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਪਲੈਨ 

Related news ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ� 

•  ਐਲਬਰਟਾ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਪੰਪ� �ਪਰ ਰਾਹਤ ਿਮਲੀ (1 ਅਪਰੈਲ 2022) 
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• ਮੀਡੀਆ ਇਨੁਕਆਰੀਆ ਂ 
Justin Brattinga 
780-203-0177 
ਪ�ੈ�ਸ ਸੈਕਰਟੇਰੀ, ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਪ�ੀਮੀਅਰ 
 
Rob Williams 
780-722-7359 
ਐਕਿਟੰਗ ਪ�ੈ�ਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਟਰਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਡਂ ਫਾਇਨ�ਸ 
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