ਵ ਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
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ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਘਰ
ਆਰਥਕ ਵ

ਸਥਾ ਦੇ ਾਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ੇਸ਼

ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਲੋ ਕ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੇ ਿੱ ਡੇ, ਛੋਟ,ੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਜਨਤਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵ ਿੱ ਚ 190 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦਾ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 2014-2015 ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ
ਪਰਾਂਤ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵ ਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡਾ ਵਨ ੇਸ਼ ਹੈ।
2017 ਦੀ ਬਿੱ ਜਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਹਵਮਲਟਨ ਏਰੀਏ )ਜੀ ਟੀ ਟਚ ਏ(ਪਬਵਲਕ ਟਰਾਂਵਿਟ ਅਤੇ ਪਰੇ ਸਬੇ ਵ ਚ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵ ਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਦੇਿ ਟ ਦੇ
ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵ ਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਦੈਡਰਲ ਬਿੱ ਜਟ ਵ ਚ ਵਲਵਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗ ਕਰੇਗੀ, ਵਜਸ ਵ ਚ ਧੇਰੇ ਨ ੇਂ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ
ਸਵਹਯੋਗ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਰੰਮਤ,ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਿੱ ਜਤਯੋਗ ਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰ ਧਾਉਣ
ਲਈ ੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ, ਵਨਰੰ ਤਰ ਚਿੱ ਲਣ ਾਲੀ

. 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਭੀੜ-ਭੜਿੱ ਕੇ ਦਾ

ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ

ਦੰ ਵਡੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਂਤ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ

ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰ ਜੋੜਨ

ਅਦੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਵਸੰ ਗ ਸਟਰੈਟੇਜੀ

ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਾਂ ਨੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਾਸਤੇ

ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਦਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵ ਕਲਪ

)Long-Term Affordable

ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 84 ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਵਨ ੇਸ਼

Housing Strategy( ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ

ਕਰਕੇ

ਨੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਪੁਜਿੱਣ ਯੋਗ

ਟਰਾਂਵਿਟ ਅਤੇ ਢੋਆ – ਢੁਆਈ ਦਾ

ਘਰ ਲਿੱਭਣ ਯੋਗ ਘਰ ਲਿੱਭਣ ਨੰ ਅਸਾਨ

ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ।

ਵਨਰਮਾਣ

ਬਣਾ ਕੇ

ਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੋਰ ਪਹੁੰ ਚ

ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਨਿਟ੍ ਅਤੇ ਢੋਆ – ਢੁਆਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਕਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
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ਓਨਟਾਵਰਓ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ:


ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥ ਵ

ਸਥਾ, ਜੀ ਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਨੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ,ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਔਸਤਨ

50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 84 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਟਰਾਂਵਿਟ ਅਤੇ ਢੋਆ – ਢੁਆਈ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਕੇ।


ਯਨੀਅਨ ਪੀਅਰਸਨ ਟਕਸਪਰੈਸ ਦੇ ਵਬਜਲੀਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਗੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟ ਰਕ ਤੇ ਗੋ ਰੀਜਨਲ ਟਕਸਪਰੈਸ ਰੇਲ )GO Regional
Express Rail (RER)( ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜਆਦਾ ਤੇਿ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੇ ਾ ਨੰ ਮੁਮਕਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵ ਿੱ ਚ ਮਵ ੰ ਗ ਓਨਟਾਵਰਓ
ਦੌਰ ਰਡ )Moving Ontario Forward( ਰਾਹੀਂ 13.5 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੋ ਰੇਲ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਚੰ ਗੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਅ ਸਥਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਾਧੇ ਲਈ 7.8 ਵਬਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜਦਾ ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੈ।
21.3 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਕੁਲ ਵਨ ੇਸ਼ ਗੋ ਕੈਪੀਟਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰੋਿਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡਾ
ਰੇਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋ ਆਰ ਈ ਆਰ )RER( ਨੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ 1.9 ਵਬਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ
ਵ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਨੰ ਰਤ ਕੇ, ਪਰਾਂਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਾਲੇ ਹੋਰ ੀ ਵਜਆਦਾ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ
ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ।



ਜੀ ਟੀ ਟਚ ਏ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਟਰਾਂਵਿਟ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿ ਕੇ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਮਾਉਂਟ ਡੈਵਨਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਵ ਿੱ ਚ ਟਗਵਲੰਨਟਨ ਟ ੇਵਨਯ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ ਾਲੀ ਟਗਵਲੰਨਟਨ ਕਰੌਸਟਾਉਨ ਟਲ ਆਰ ਟੀ)LRT( ; ਹੈਵਮਲਟਨ ਰੈਵਪਡ ਟਰਾਂਵਿਟ,
ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੁਨੀ ਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਕ ੀਨਿਟਨ ਸਰਕਲ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਮਰਪਤ ਟਲ ਆਰ ਟੀ ਲਾਇਨ; ਅਤੇ ਵਮਸੀਸਾਗਾ ਟਰਾਂਵਿਟ ੇ,
ਵ ੰ ਸਟਨ ਚਰਚਵਹਲ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਤੋਂ ਰੇਨਦੋਰਥ ਡਰਾਇ ਤਿੱ ਕ – ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵ ਿੱ ਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਲੀਦ ਲਾਇਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਲਈ ਸਮਰਥਨ।



ਆਟ ਾ ਲਾਇਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਵਿਟ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਟੇਜ 2 ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 30 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਨ ੀਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਟਲ ਆਰ ਟੀ)LRT(
ਨੰ ਪਰਬ, ਪਿੱ ਛਮ ਅਤੇ ਦਿੱ ਿਣ ਲ ਧਾਉਣ ਾਸਤੇ 19 ਨ ੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਾਧਾ ਕਰਨ ਾਸਤੇ 1 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦਾ
ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ।



ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਕਚਨਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਸਥਾਵਪਤ ਟਰਾਂਵਿਟ ਹਬ ਜੋ ਵਕ ਗੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬਸ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਾਟਰਲ ਿੇਤਰ ਦੀ ਭਵ ਿੱ ਿ ਦੀ ਟਲ
ਆਰ ਟੀ)LRT( ਲਾਇਨ, ੀਆ )VIA( ਰੇਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਬਸ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਲਈ 43
ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਪਰਾਂਤੀਏ ਦੰ ਵਡੰ ਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ।



2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜਦਾ ਪਰਾਂਤੀਏ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧੇ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਂਵਿਟ ਦੇ ਲਈ ਦੰ ਵਡੰ ਗ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ
ਕਰਕੇ, ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਨੰ 2021 ਤਿੱ ਕ ਦੋ ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਿੱ ਕ ਦੁਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਸਵਥਰ
ਦੰ ਵਡੰ ਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਂਵਿਟ ਵਸਸਟਮਾਂ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੋਿਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਸਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵ ਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।



2017 – 18 ਵ ਿੱ ਚ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੇ ਕਨਕਵਟੰ ਗ ਵਲੰਕਸ )Connecting Links( ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 19 ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਾਂ ਨੰ ਸੜਕਾਂ
ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਇਿੱ ਕ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਪਰਾਂਤੀਏ ਹੋਈ ੇ ਦੇ ਦੋ ਵਸਵਰਆਂ ਨੰ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਵਸੰ ਗ ਤਿੱ ਕ ਜੋੜਨ
ਲਈ ਦੰ ਵਡੰ ਗ ਨੰ 25 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਿੱ ਕ ਧਾ ਕੇ।



2021- 22 ਤਿੱ ਕ , ਪਰਾਂਤ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ, ਹਾਈ ੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ 750 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਪੁਲਾਂ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ
ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਵਰਓ ਵ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਹਾਈ ੇਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,400 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਅਤੇ 200 ਪੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ
ਵਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ।

ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਘਰ
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ਅਸੀਂ ਪੁਜਿੱਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਿੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਕਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਓਨਟਾਵਰਓ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ:


ਪਰਾਂਤ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 2003 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਵਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਨ ੇਸ਼
ਕਰਕੇ, ਵਜਸ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨ ੇਂ ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯਵਨਟ ਬਣਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗ
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯਵਨਟਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 275,00 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 90,000 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਲੋ ੜ ੰ ਦ ਘਰਾਂ
ਨੰ ਵਕਰਾਏ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।



ਪਰਾਂਤ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਉਵਸੰ ਗ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੰ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਟਰੋਵਦਟ )retrofit( ਕਰਨ ਲਈ
ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਟਕਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨ )Climate Change Action Plan( ਰਾਹੀਂ 500 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ,
ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ 2017- 18 ਵ ਿੱ ਚ 85 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



ਪਰਾਂਤ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਬੇਘਰੀ ਨੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲ ਤ ਿੱ ਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੋਮਲੈ ਸਨਸ ਪਰੀ ੈੱੈ ਨਸ਼ਨ ਇੰ ਨੀਸ਼ੀਏਵਟ
)Community Homelessness Prevention Initiative( ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਕਰਾਏ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦਸਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਲਈ ਵਤੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 925 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਿੱ ਕ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ।



ਦੇਅਰ ਹਾਉਵਸੰ ਗ ਪਲੈ ਨ )Fair Housing Plan( ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਜੋਂ, ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ, ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਪਰਾਂਤ
ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯਵਨਟਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਂਤੀਏ ਭਮੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਪਰਾਂਤ 2,000 ਨ ੇਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯਵਨਟਾਂ ਦਾ ਵ ਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵ ਿੱ ਚ 70 - 100
ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਚਨਬਿੱ ਧ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਰਵਕਟ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ
ਦੇ ਲਈ ਵ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੰ ਭਾ ੀ ਸਾਇਟਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦ ੈਸਟ ਡੌਨ ਲੈਂ ਡਿ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸਾ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਵ ਿੱ ਚ 27
ਗਰੌਸ ੀਨਰ/26 ਗਰੈਨਵ ਲ ਸਟਰੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤ ਵ ਿੱ ਚ ਦਸਰੀਆਂ ਸਾਇਟਾਂ।



ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸੰ ਵਮਲਤ ਕਰਨ ਾਲੇ ਿੋਵਨੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ ਵਜਹੜਾ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵ ਕਾਸਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ
ਜੋਂ ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯਵਨਟਾਂ ਨੰ ਸਮਰਿੱ ਥ ਕਰੇਗਾ।

ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਘਰ
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