2015 ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਬਚਪਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਤਕ ਇਹ ਸਬ
ੂ ਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਜਗਾ�

ਬਜਟ 2015:

ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਿਜਥੇ
ੱ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ
ੱ ਨੰ ੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ
ਕੋਲ ਚਾਰ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਹੈ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੰ ੂ

ਯੋਜਨਾ ਲਕ�
ੋ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਤਭਾਵ� ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਿਵਚ
ੱ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਸੜਕ� ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਨਾ
ੋ
ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ
ਬਿਨ
ੁ ਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹ;ੈ ਿਨਵਕ
ੇ ਲਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਬ
ੋ ਾਰੀ ਮਾਹਲ
ੌ ਬਣਾ�ਦੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ

�ਪਰ ਚੁੱ ਕਣਾ

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵ� ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ
ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਆਮਦਨ ਆਧਾਰ ਹੋਵ।ੇ

ੁ
2014-15 ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨਮਾਨ
ਹੁਣ $10.9 ਿਬਲੀਅਨ ਤਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ — ਜੋ ਿਕ 2014 ਦੇ
ੱ $1.6 ਿਬਲੀਅਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਅਿਹਮ
ਬਜਟ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ�, ਿਜਹਨ� 'ਤੇ ਲਕ
ੋ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ, ਦੀ ਪ�ਦਾਨਗੀ ਲਈ ਿਸਆਣਪ ਭਰੇ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਰਸਤੇ

ਲਭਣ
ੱ
ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਤੀ
ੱ ਪ�ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਨਟਾਰੀਓ 2017-18 ਤਕ ਘਾਟੇ ਨੰ ੂ

ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ।

2015 ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ ਨਕਰੀਆਂ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ
ੌ

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੰੂ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਿਨਵਸ਼
ੇ � ਜ਼ਰੀਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੰੂ �ਪਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ
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ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੰੂ ਉਪਰ ਚੱ ੁਕਣਾ

ਬਿੁ ਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ: ਓਨਟਾਰੀਓ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ�

ਓਨਟਾਰੀਓ 10 ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਿਵੱ ਚ $130 ਿਬਲੀਅਨ ਤ� ਵੀ ਵੱ ਧ ਲਾਜਵਾਬ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤ� ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ� ਵੱ ਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ,
ਸੂਬਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੰੂ ਅੱ ਗੇ ਿਲਜਾਉਣਾ (Moving Ontario Forward) ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਫੰ ਡ� ਿਵੱ ਚ $2.6

ਿਬਲੀਅਨ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਕੱ ੁਲ $31.5 ਿਬਲੀਅਨ ਹੈ:

•

ਵੱ ਡਾ ਿਨਵੇਸ਼

ਗ�ੇਟਰ ਟੋਰ�ਟੋ ਅਤੇ ਹੈਿਮਲਟਨ ਏਰੀਆ [Greater Toronto and Hamilton Area - (GTHA)]

ਅੰ ਦਰ ਟ��ਿਜ਼ਟ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ $16 ਿਬਲੀਅਨ; ਅਤੇ

•

GTHA ਤ� ਬਾਹਰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ $15
ਿਬਲੀਅਨ।

2015-16 ਿਵੱ ਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੜਕ�, ਪੱ ੁਲ�, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ�, ਹਸਪਤਾਲ�, ਅਤੇ ਸਕੂਲ�

ਵਰਗੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਿਵੱ ਚ $11.9 ਿਬਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ

ਵਾਸਤੇ, ਸੂਬਾਈ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ
ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਿਵੱ ਚ ਟ�ੀਲੀਅਮ ਟ�ਸਟ (Trillium Trust) ਜ਼ਰੀਏ ਿਨਰੋਲ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤ� ਿਨਵੇਸ਼
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

•

ਸਥਾਈ ਜਨਤਕ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆਵ� ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Hydro One
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ।

•
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ਫਾਇਦੇਮੰ ਦ ਅਤੇ ਵਧ-ਤਨਖਾਹ
ੱ
ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਿਵੱ ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ

ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਦਦ ਲਈ, ਸੂਬਾ:

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ

•

ਹਰ
ੋ ਕਾਰਬਾਰ
ੋ
ੀ ਿਨਵਸ਼
ੇ � ਨੰੂ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਫੰ ਡ (Jobs and Prosperity

Fund) ਿਵੱ ਚ $200 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੰੂ ਪਿ�ੇਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ

ੰ
ਨਕਰੀਆਂ
ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 10 ਸਾਲ� ਦਰ
ੌ ਾਨ ਕੱ ਲ
ੁ $2.7 ਿਬਲੀਅਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਗਲਾਤ
ਖੇਤਰ ਲਈ
ੌ

ਕਰਨੀ

ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ।

•

ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪਦ
ੈ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਬ
ੋ ਾਰੀ

ੂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੰ ੂ ਇਕਠਾ
ਆਗਆਂ
ੱ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਵ� ਕੰ ਮ� ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ

ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੰ ੂਜੀ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਨ�ਟਵਰਕ ਿਲਆਉਣਗੇ।

•

ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਚ 2016 ਤ� ਵੀ ਅਗ�ਹ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਡੇ
ੱ �ਤਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ

ਸਹੂਲਤ� ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਕੀਮਤ ਿਵਚ
ਅਤੇ ਕਮ�ਤਰੀ
ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾ ਨੰ ੂ ਬਰਕਰਾਰ
ੱ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਨਕਰੀਆਂ
ੌ
ੌ
ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।

•
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ਸੂਬਾ ਅਗੇ
ੱ ਿਦਤੀਆਂ
ੱ
ਗਲ�
ੱ ਰਾਹ� ਅਜ
ੱ ਲਕ�
ੋ ਿਵਚ
ੱ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ

ਬਹਦ
ੇ
ਹੁਨ ਰਮੰ ਦ

ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੱ ਲ� ਦੀ ਮਜ਼ਬਤ
ੂ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ
ੋ ਹੈ:

ਿਕਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ

•

ੋ
ਤਜਰਬੇ-ਅਧਾਰਤ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਪ�ਯਿਗਕ
ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵ� ਨਾਲ, ਪ�ੀਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੇ

ੰ
ੱ
ੱ
ਿਕਡਰਗਾਰਟਨ
ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਸਿਖਆ
ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਤਕ, ਿਸਿਖਆ
ਅਤੇ
ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ।

ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ

•

ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (Ontario Youth
Jobs Strategy) ਿਵੱ ਚ $250 ਦਾ ਵਾਧੂ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਨਜਵਾਨ�
ਦੇ ਰਜ਼ਗਾਰ
ੁ
ੌ
ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚ
ੇ ਨੰ ੂ $565 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਨਾ।
ੱ ਕਲ
ੁੱ ਿਨਵਸ਼

•

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ
ੁ
ਪ�ੋਗਰਾਮ (Ontario Student Assistance Program) ਦਾ ਆਧਿਨਕੀਕਰਨ
ਕਰਨਾ।
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ਇੱ ਕ ਿਨਆਂ-ਸੰ ਗਤ

ਿਕ�ਿਕ ਖੁਿਸ਼ਆਲ ਸਮਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪੱ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ� ਹੈ ਿਕ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ
ਲਈ ਲੜ�ਦੀ
ੋ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਾ:
ੂ
ੱ ਤਕ ਪਹਚਣ
ੁੰ

•

ਸਮਾਜ:
ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱ ਚ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਰ
ੋ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਭ ਤ� ਘਟ
ੱ

ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ (Ontario Works) ਦੇ ਬਿਚਆਂ
ਦੇ ਿਬਨ� ਇਕਲ
ੱ
ੱ ੇ ਬਾਲਗ, ਵਾਧੂ ਟੌਪ-ਅਪ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

•

ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯਜ
ੋ ਨਾ (Youth Action Plan) ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਇਹ

ੁੰ ਹੈ ਅਤੇ 2016-17 ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ
ਇੱ ਕ ਸਲਾਨਾ ਿਨਵਸ਼
ੇ ਹੈ ਜੋ 2015-16 ਿਵੱ ਚ $14 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹਦਾ

ਰਿਹਣਾ
ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ (Ontario Works) ਦੇ ਬਾਲਗ ਪਾਪਤਕਰਤਾਵ�
ਲਈ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਸਹਾਇਤਾ
�

ਪ�ੋਗਰਾਮ (Ontario Disability Support Program) ਬੈਿਨਿਫਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਮਰਥ ਲਕ�
ੋ ਲਈ

$21 ਿਮਲੀਅਨ ਤਕ ਵੱ ਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਿਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ

ੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵਚ

•

ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੰ ੁਦਾ: ਿਜਨਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ (It’s Never

Okay: An Action Plan to Stop Sexual Violence and Harassment) ਦੇ ਰਾਹ� ਿਜਨਸੀ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ
ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ

•

ੱ ਿਨਵੇਸ਼� ਿਵਚ
ੱ
ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਪੰ ਜ ਪਿ�ਤਸ਼ਤ ਤਕ, ਜ� ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ $750 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੀ ਵਧ

ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

•

ੈ
ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ� ਦੀਆਂ ਪਨਸ਼ਨ
ਯੋਜਨਾਵ� ਨੰ ੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2017 ਿਵੱ ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ

ੱ ਅਗੇ
ੱ ਵਧ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Ontario Retirement Pension Plan) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਵਚ
ੱ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ ਿਕ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਿਰਟਾਇਰਮਟ
� ਭਿਵੱ ਖ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਹਵੇ
ੋ ।
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ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੰੂ ਉਪਰ ਚੱ ੁਕਣਾ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਿਜਹੇ ਿਨਵੇਸ਼� ਨੰ ੂ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ
ੱ
ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਜ�ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਧ
ੱ ਤ� ਵਧ
ੱ ਸਭਵ
ੰ
ਮਲ
ੁੱ ਤਾਰਨ ਲਈ

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ

ਵਚਨਬਧ
ੱ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਰੀਆਂ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੌਿਕਆਂ ਨੰ ੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ �ਟੇਰੀਅਨ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੰ ੂ
ੌ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ
ੱ ਿਦਤੀਆਂ
ੱ
ਗਲ�
ੱ ਰਾਹ� ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:

ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

•

ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਿਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਰ ਿਕਵ� ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

ੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ।
ਿਬਹਤਰ ਚੋਣ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵਚ

•

ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ।

•

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਚਤ�
ਦੇ ਮਕੇ
ੁ ਅਪਨਾਉਣੀ।
ੱ
ੌ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਸਾਲੀ ਪਹੰ ਚ

•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਸਮਿਹ
ੂ ਕ ਸਦ
ੌ ਬਾ
ੇ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕ
� ਿਰਆ ਰਾਹ� ਤਅ
ੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲ
ੂ ੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ
ਨੰ ੂ ਬਚਤ�
ੱ
ਨਾਲ ਸਤੁ
ੰ ਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ

7

Ontario.ca/budget 'ਤੇ ਤੱ ਥ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

2015 ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ
ONTARIO.CA/BUDGET
'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ
ਟੋਲ ਫ਼�ੀ: 1-800-337-7222
TTY ਟੋ ਲ ਫ਼�ੀ : 1-800-263-7776

© Queen’s Printer for Ontario, 2015

