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ਓਨਟਾਰੀਓ ਨ
ੰ �ਪਰ ਚੱ ਕਣਾ
ਿਨਊਜ਼ ਿਰਲੀਜ਼

ਬਜਟ 2015 ਓਨਟੇਰ ੀਓ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਬੁਿ ਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੂੰ �ਪਰ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
23 ਅਪ�ੈਲ, 2015
ਿਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ (Finance Minister) Charles Sousa ਨ� ਅੱ ਜ 2015 ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਬੇਿਮਸਾਲ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰ ਭਵ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਜਟ ਅਿਹਮ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ�, ਿਜਹਨ� 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥ-

ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ�
ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਆਨ� ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� 'ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਓਨਟਾਰੀਓ 2015-16 ਿਵੱ ਚ $8.5 ਿਬਲੀਅਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਦੇ ਬਜਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜੋ ਕੌ ਮ�ਤਰੀ ਮੰ ਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਭ ਤ� ਿਨਚਲੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸੰ ਤੁਲਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱ ਲਣ ਲਈ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ

ਅਤੇ ਿਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰ ਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ 2016-17 ਲਈ $4.8 ਿਬਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਅਤੇ 2017-18

ਤਕ ਸੰ ਤੁਲਨ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ ਪ�ਿਤਭਾਵ� ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ,
ਸੜਕ� ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਿਚਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ
ਿਜੱ ਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱ ਧਦਾ-ਫੁੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਬੱ ਚਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਨੂੰ �ਪਰ ਚੁੱ ਕਣਾ
ਜਨਤਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ
ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉਦਯੋਗ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ

ਕੌ ਮ�ਤਰੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ�

ਇਹ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਜਦ� ਇਹ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 2015 ਦਾ

ਬਜਟ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਿਵੱ ਚ $130 ਿਬਲੀਅਨ ਤ� ਵੀ ਵੱ ਧ ਬੇਿਮਸਾਲ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਲਜਾਉਣਾ (Moving Ontario Forward) ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਫੰ ਡ� ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ $2.6 ਿਬਲੀਅਨ ਤਕ ਕਰਨਾ ਜੋ
ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਕੁੱ ਲ $31.5 ਿਬਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ — ਗ�ੇਟਰ ਟੋਰ�ਟੋ ਅਤੇ ਹੈਿਮਲਟਨ ਏਰੀਆ (Greater Toronto and
Hamilton Area- GTHA) ਅੰ ਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ-ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ $16 ਿਬਲੀਅਨ ਅਤੇ GTHA ਤ� ਬਾਹਰ

ਲਗਭਗ $15 ਿਬਲੀਅਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੀ

ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ �ਚੇ ਟੀਚੇ ਕਾਰਨ ਹੈ; ਅਤੇ
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•

2015-16 ਿਵੱ ਚ ਸੜਕ�, ਪੁੱ ਲ�, ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਾਟਰ ਿਸਸਟਮ�, ਹਸਪਤਾਲ�, ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਵਰਗੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ
ਿਵੱ ਚ $11.9 ਿਬਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਿਨਵੇਸ਼।

ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ
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 ਨੂੰ ਮੁੜ ਤ� ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ
ਅੱ ਗੇ ਿਲਜਾਉਣਾ (Moving Ontario Forward) ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਫੰ ਡ� ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਤਰਜੀਹੀ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ

ਅਤੇ ਨਵ� ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਧਾਰਾ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

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

•

ਪ�ਮੁੱਖ-ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਅਨ�ਕ� ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਵੱ ਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2009 ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱ ਧਰ ਤ�

ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ ਪੰ ਜ ਲੱਖ ਤ� ਵੱ ਧ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ

ਹੋਈਆਂ - ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਤੰ ਨ-ਚੁਥਾਈ ਉਹਨ� ਉਦਯੋਗ� ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਜੋ ਔਸਤ ਤ� ਵੱ ਧ ਤਨਖਾਹ� ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨ� ਕੌ ਮ�ਤਰੀ ਆਰਿਥਕ

ਮੰ ਦੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਗੁਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤ� ਵੀ ਵੱ ਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ �ਚ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਿਕ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

2015 ਦਾ ਬਜਟ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਰਾਹ� ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ �ਪਰ ਿਲਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ:
•

10 ਸਾਲ� ਲਈ ਫੰ ਡ� ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ $2.5 ਿਬਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਫੰ ਡ
(Jobs and Prosperity Fund), ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਿਨਰਯਾਤ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। 2015 ਦਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 2015–16 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ $200 ਿਮਲੀਅਨ
ਤਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ $2.7 ਿਬਲੀਅਨ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ
ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•

ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਚ 2016 ਤ� ਵੀ ਅਗ�ਹ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱ ਡੇ �ਤਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਹੂਲਤ� ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਕੀਮਤ
ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌ ਮ�ਤਰੀ ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।

•

ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਿਥਕ ਭਿਵੱ ਖ ਅਤੇ ਪ�ਫੁੱਲਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਜੱ ਠਣਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ
ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਢ�ਚੇ ਵੱ ਜ� ਸੀਮਾਬੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸੀਮਾਬੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਵਟ�ਦਰੇ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤ� ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਅਿਹਮ ਤਰਜੀਹ� ਵੱ ਲ ਮੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗ�ੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬੇਹਦ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਿਕਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੇ ਲੋ ਕ ਹਨ। ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਰਾਹ� ਅੱ ਜ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ-ਵਾਸੀਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਿਜਸਦੀ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੱ ਲ� ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਉਪਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਤਜਰਬੇ-ਅਧਾਰਤ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਪ�ਯੋਿਗਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵ� ਨਾਲ, ਪ�ੀਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੇ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤ�
ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਤਕ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ।
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•

ਦੋ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (Ontario Youth Jobs Strategy) ਿਵੱ ਚ $250 ਦਾ
ਵਾਧੂ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ $565 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕਰਨਾ।

•

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Ontario
Student Assistance Program) ਦਾ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਵੱ ਤੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਦਾ ਟ�ੈਕ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ। 2010-11 ਤ�, ਸੂਬੇ ਨ� ਅਿਹਮ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ
ਿਬਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਖਰਚ ਿਵੱ ਚ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 1.5 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਤਕ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਦਰਾ-ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ।
2015 ਦਾ ਬਜਟ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਰਾਹ� ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਤੁਲਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਰੀ ਪ�ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਰਿਵਊ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟ��ਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ [Program Review, Renewal and Transformation

(PRRT)] ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ, ਜੋ ਿਕ ਬਹੁ-ਸਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ। ਇਹ

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਥੋੜ�ੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ�

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹ� ਿਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਿਹਮ ਤਰਜੀਹ� ਨਾਲ ਨਹ�

ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜ� ਹੁਣ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਜਨਤਕ ਿਹੱ ਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ। 2014-15 ਲਈ, ਕਈ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹ� $250 ਿਮਲੀਅਨ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਮੀਿਖਆ ਬਾਰੇ ਬੱ ਚਤ� ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨ� ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਕੀਮਤ� ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ
ਿਲਆਂਦੀ ਜ� ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਬੱ ਝੇ ਖਰਚ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਿਲਆ�ਦੀ। ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਸਮੀਿਖਆ ਬਾਰੇ ਬੱ ਚਤ� ਦੇ ਟੀਚੇ 2015–16, 2016–17 ਅਤੇ 2017–18 ਿਵੱ ਚ� ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਈ $500 ਿਮਲੀਅਨ ਹਨ।

•

ਦਰਿਮਆਨ� ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਖਰਚ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਦੇ 2013-14 ਅਤੇ 2017-18 ਦਰਿਮਆਨ 0.9 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ
ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਜ� ਿਦਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
o

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚ ਿਵੱ ਚ ਔਸਤਨ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ 1.9 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ

2.0 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਤਕ ਖਰਚ ਹੋਣ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ 2.9 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਤਕ ਖਰਚ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ 1.5 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਤਕ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

o

ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਖਰਚ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ 5.5 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਤਕ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

•

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵੱ ਤੀ ਢ�ਚੇ ਅੰ ਦਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਬਿਲਕ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਮੂਿਹਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਿਧਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰ ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ। ਤਨਖਾਹ� ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ
ਨੂੰ ਮਾਲਕ� ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰ ਡ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਰਨ� ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਨ��ਟ
ਜ਼ੀਰੋ ਐਗਰੀਮ�ਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
o

ਜੁਲਾਈ 2012 ਤ�, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 0.6 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਿਮਊਿਨਿਸਪਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (1.9 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ), ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਘੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (1.7
ਪ�ਿਤਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਖੇਤਰ (2.0 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ) ਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ।

•

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ

ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱ ਚ ਸਲਾਨਾ ਆਰਿਥਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ $15 ਿਬਲੀਅਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਰਿਜਤ ਤਮਾਖੂ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਵਧਾਏ ਗਏ ਉਪਾਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਟੈਕਸ ਿਵੱ ਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੇਲ ਸਪ�ੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਦੀ
ਵਰਤ�, ਉਤਪਾਦਨ ਜ� ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

3

ਹਵਾਲਾ

“ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ 2015 ਦਾ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਿਵੱ ਤ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਤ� ਵੱ ਧ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ

ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਿਜਹੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ-ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼� ਜ਼ਰੀਏ ਆਧੁਿਨਕ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਿਸਰਫ

ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਘਰ� ਤਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਗੇ, ਬਲਿਕ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾਰ, ਹੋਰ ਉਤਪਾਤਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਬਜਟ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ,
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਖਰਚ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੇਖ�ਿਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ 2017-18 ਤਕ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ�ਗੇ ਜੋ
ਿਨਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ।’’

— Charles Sousa, ਿਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ (Minister of Finance)

ਜਲਦ ਤੱ ਥ

ਿਨ�ਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ� ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਸੂਬਾਈ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
•

ਸਰਕਾਰ ਨ� 2013‒14 ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗ��ਟ� ਅਤੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ $1.3 ਿਬਲੀਅਨ ਤ� ਵੀ ਵੱ ਧ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ

ਨਾਲ 380,000 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ।
•

ਇੰ ਪਲੋ ਇਮ�ਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨ�ਟਵਰਕ ਨ� 2013‒14 ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਦੱ ਸ ਲੱਖ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਮੁੱ ਚੇ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱ ਚ 150,000 ਤ� ਵੀ ਵੱ ਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਨ।

•

1 ਜੂਨ 2014 ਤ�, ਘੰ ਟਾਵਾਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ $11 ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਿਵੱ ਚ ਵਧ ਕੇ $11.25 ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

2015 ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ ਪੜ�ੋ
ਬਜਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ�ੋ
2015 ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਪੜ�ੋ
2015 ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ�ੋ:
•

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਨੂੰ �ਪਰ ਚੁੱ ਕਣਾ

•

ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ

•

ਬੇਹਦ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਿਕਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ

•

ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਨਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

•

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਗਵਾਈ - ਮਜ਼ਬੂਤ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਨ�ਡਾ

•

ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

•

ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ �ਪਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ�ੀਮੀਅਰ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਾ�ਿਸਲ (Advisory Council on Government Assets) ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਪੜ�ੋ।

ਿਸਰਫ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱ ਛ-ਿਗਛ ਲਈ:

Kelsey Ingram, ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਆਿਫਸ (Minister’s Office), 416-326-1409
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