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ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਅੱ ਗ ੇ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ ਕੰ ਮ ਹੈ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਕਰਨਾ।
ਸਾਡੀ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਤ:
ੂ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਆਰਿਥਕ ਵਾਧਾ ਕੌ ਮੀ ਆਰਿਥਕ ਵਾਧੇ ਤ� ਅੱ ਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਨ
ੈ � ਡਾ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਮਜ਼ਬਤ
ੂ ਅਰਥ
ਿਵਵਸਥਾਵ� ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਬਿਣਆ ਰਹਗ
ੇ ਾ।
2009 ਦੀ ਮੰ ਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨ� 600,000 ਤ� ਵੱ ਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਦ
ੈ ਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2019 ਤਕ 300,000 ਤ� ਵੱ ਧ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਸਰਜਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ 10 ਸਾਲ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱ ੁਲ ਸੰ ਿਖਆ 900,000 ਤ� ਵੱ ਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
2015-2016 ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ $5.7 ਿਬਲੀਅਨ ਹੈ ਜੋ 2015 ਦੇ ਬਜਟ ਿਵਚ
ਪਰ
ੂ ਵਾਨੁਮਾਿਨਤ ਘਾਟੇ ਤ� $2.8 ਿਬਲੀਅਨ ਘੱ ਟ ਹ।ੈ 2016-17 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਪੂਰਵਾਨੁਮਾਿਨਤ ਘਾਟਾ $4.3 ਿਬਲੀਅਨ ਹੈ।
2017–18 ਿਵੱ ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸੰ ਤੁਲਤ ਕਰਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਿਜਹੇ
ਿਨਵਸ਼
ੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਗ
ੇ ਾ ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਟੁੰ ਬਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ
ਕਰਨਗੇ।
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ਇੱ ਕ ਿਨਆਂਕਾਰੀ ਸਮਾਜ: ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ
ਮਿੌ ਕਆ ਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈ
ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱ ਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ��
ਿਵਕਸਤ ਹਣ
ੋ ਦਾ ਮਕ
ੌ ਾ ਿਮਲੇ । ਸਾਡੀ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਹਠ
ੇ ਲੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਲੋ ਕ� ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹ:ੈ
ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ $333 ਿਮਲੀਅਨ ਦੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਰਾਹ� ਆਿਟਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਿਕਸ਼ੋ ਰ� ਲਈ ਸੇ ਵਾਵ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।
ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ $178 ਿਮਲੀਅਨ ਦੇ ਿਨਵਸ਼
ੇ ਰਾਹ�, ਸਸਤੀ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਲਈ ਲੰਮੇ
ਅਰਸੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (Long-Term Affordable Housing Strategy) ਤਿਹਤ,
ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੱ ੁਜਤ ਯਗ
ੋ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ।
10 ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਚਰਕਾਲੀ ਬਘ
ੇ ਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ।
ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹ� ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ� ਿਵਰੱ ਧ
ੁ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
ਓਨਟਾਰੀਓ-ਵਰਕਸ (Ontario Works) ਪਾ�ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ� ਅਤੇ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋ�ਗਰਾਮ (Ontario Disability Support
Program) ਦੇ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਨੰ ੂ 1.5 ਪਿ�ਤਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਨੀਵ�ਆਂ ਦਰ�
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਟਾਪ-ਅੱ ਪ।
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ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯਨੀ
ੂ ਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੱ ਜ
ੁ ਤ ਯਗ
ੋ ਅਤੇ
ਪਹੰ ੁਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ
ਸਕੂਲ ਵਰ�ੇ 2017-18 ਤ� ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪਹੰ ਚ
ੁ ਯਗ
ੋ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਰਜ਼
ੁ ਗਾਰ� ਲਈ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਕੱ ਲ ਦੇ �ਚ ਮਹਾਰਤ� ਵਾਲੇ ਕਾਿਮਆਂ ਿਵਚ
ਅਸ� ਹੇਠਲੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅੱ ਜ ਿਨਵਸ਼
ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�:
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਉਣਾ ਤ� ਜੋ $50,000 ਜ� ਘੱ ਟ

ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਵਦ
ੋ ੰ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਆਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤ
ਿਟਊਸ਼ਨ ਮਫ
ੁ ਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਿਟਊਸ਼ਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੱ ਜ
ੁ ਤ ਯਗ
ੋ
ਹੋ ਜਾਏ।
$83,000 ਜ� ਘਟ
ੱ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਆਏ 50 ਪਿ�ਤਸ਼ਤ ਤ� ਵੱ ਧ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਸਤ ਿਟਊਸ਼ਨ ਤ� ਵਧ
ੱ ਰਕਮ� ਦੀਆਂ
ਗ��ਟ� ਦੇਣਾ।
ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ $50,000 ਤ� ਘਟ
ੱ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਆਏ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਣ ਨਾ ਹੋਣ।
ਮੱ ਧ ਅਤੇ �ਚ-ਮੱ ਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਿਵਆਜ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ
ਿਰਣ� ਤਕ ਪਹੰ ੁਚ ਵਧਾਉਣਾ।
ਪੌ�ੜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ।
ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਟਊਸ਼ਨ ਗ��ਟ (Ontario

Tuition Grant) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਿਥਤੀ ਵ�ਗ ਜ� ਉਸ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹੋਣਗੇ।
ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਿਵਚ $97 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵਸ਼
ੇ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਕੇ ਫਸਟ ਨ�ਸ਼ਨ, ਮੇਟੀਸ ਅਤੇ
ਇਨੁਇਟ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ-ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਸਿਖਆ
ੱ
ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।
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ਰਜ਼
ੋ ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠਲੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤ� ਨੰ ੂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੰ ੂ
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ:
ੰ ਦਾ ਖਰਚਾ $10 ਪਿ�ਤ ਿਦਨ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੈ ਉਥੇ
ਿਜਨ�� ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵਚ ਪਾਰਿਕਗ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਫੀਸ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ।

$30 ਡ�ਾਈਵ-ਕਲੀਨ ਉਤਸਰਜਨ ਜ�ਚ ਫੀਸ।
1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤ� ਿਰਣ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਆਮ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤ� ਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ $70 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰਨਾ।
ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵਚ ਿਕਰਾਨਾ ਸਟੋਰ� ਿਵਚ ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਈਡਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਲਈ ਸੁਿਵਧਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਧਾਉਣਾ।
9.5 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੱ ਧ ਡਾ�ਈਵਰ� ਲਈ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ।
ਗ�ੀਨ ਇਨਵੈਸਟਮ�ਟ ਫੰ ਡ (Green Investment Fund) ਰਾਹ� ਘਰ� ਿਵਚ ਐਨਰਜੀ
ਆਿਡਟ ਅਤੇ ਰੈਟ�ੋਿਫਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਿਬਲ�
ੱ ਿਵਚ ਕਮੀ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ��
ਤਕਰੀਬਨ 37,000 ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
65 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਯਗ
ੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ� ਲਈ ਚਮੜੀ
ਦੇ ਰੋਗ ਿਸ਼ਗਲਸ
ੰ
ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਫ
ੁ ਤ ਕਰ ਦਣ
ੇ ਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ
$170 ਦੀ ਬਚਤ
ੱ
ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਰਜਨਲ ਐਕਸਪ�ੈਸ ਰੇਲ (Regional Express Rail) �ਪਰ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਕ,ੇ ਗੋ
ਟ��ਿਜ਼ਟ (GO Transit) ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟਰ�ਟੋ ਟ��ਿਜ਼ਟ ਤੇ ਪੈ�ਸਟੋ
(PRESTO) ਿਕਰਾਇਆ ਕਾਰਡ ਿਵਵਸਥਾ ਚਾਲੂ ਰੱ ਖ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮ� ਘੱ ਟ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ।
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ਅੱ ਜ ਅਤੇ ਕੱ ਲ � ਲਈ ਰੁਜ਼ ਗਾਰ ਦੀ
ਿਸਰਜਣਾ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਤਰਜੀਹ - ਆਰਿਥਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ - ਨੰੂ ਹਠ
ੇ ਲੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰਪ
ੂ ਦੇ ਰਹੀ ਹ:ੈ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰਕ ਢ�ਚੇ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡਾ - 12
ਸਾਲ� ਿਵਚ $160 ਿਬਲੀਅਨ - ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 110,000
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ।
ਜਲਵਾਯੂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰ
ੁ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਸੁਥਰੀ ਤਕਨਾਲਜੀਆ
ੋ
ਂ ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
10 ਸਾਲ� ਿਵਚ ਨਕਰੀਆਂ
�
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਫਡ
ੰ (Jobs and Prosperity

Fund) ਿਵਚ $2.7 ਿਬਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱ ਜ ਤਕ 16,000 ਤ� ਵੱ ਧ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਤਨ-ਸਾਲਾ
ੰ
$30 ਿਮਲੀਅਨ ਵਾਲੀ ਗੋਇੰਗ ਗਲੋ ਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀ

(Going Global Export Strategy) ਦੇ ਰਾਹ� ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
ਪਜ
ੰ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ $400 ਿਮਲੀਅਨ ਿਨਵਸ਼
ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਧਾ ਪਿਹਲ (Business
Growth Initiative) ਰਾਹ� ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਪਧਰ
ੱ
ਤੇ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰ ੂ ਵਧਾਉਣਾ।
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