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ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧ,ੇ ਰਜ਼
ੁ ਗਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ 2017-18 ਿਵੱ ਚ ਬਜਟ ਨੰੂ

ਸੰ ਤਲ
ੁ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਗ
ੇ ੀ
ਸਮਾਚਾਰ

25 ਫਰਵਰੀ 2016

ਿਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ Charles Sousa ਨ� ਅੱ ਜ 2016 ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਬਜਟ: ਅੱ ਜ ਅਤੇ ਕੱ ਲ� ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰੂ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰ ਖਪ
ੇ ਵਰ
ੇ ਵਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਜੂਨ 2009 ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਮੰ ਦੀ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਹਣ
ੁ ਤਕ
600,000 ਤ� ਵਧ
ੱ ਨਕਰੀਆਂ
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ
ੂ ਵਾਨਮ
ੁ ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਚ 300,000 ਤ� ਵੱ ਧ ਹਰ
ੋ
ੌ

ਨਕਰੀਆਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਸ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਿਵੱ ਚ ਨਵ�ਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱ ੁਲ ਸੰ ਿਖਆ 900,000 ਤ� ਵੱ ਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਿਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦਾ
ੌ

ਪਰ
ੂ ਵਾਨਮ
ੁ ਾਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲੀ GDP ਦਾ ਵਾਧਾ 2015 ਿਵੱ ਚ 2.5 ਪਿ�ਤਸ਼ਤ ਅਤੇ 2016 ਿਵੱ ਚ 2.2 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਇਸ ਸਮ� ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਆਰਿਥਕ

ਵਾਧਾ ਕੌ ਮੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ

ਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ� ਇੱ ਕ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� �ਪਰ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� �ਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ ਹ।ੈ ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬਜਟ ਨੰ ੂ ਿਪਛਲੇ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਤ� ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬ
ੋ ਾਰ ਇਹ ਦਖ
ੇ ਸਕਣ ਿਕ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਨ� ਿਕਵ� ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਹਰ
ੋ ਅਵਸਰ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ

ਉਹਨ� ਦੀ ਸਰ
ੁ ੱ ਿਖਆ ਲਈ ਇਹ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਿਕਵ� ਅੱ ਗੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਗ
ੇ ੀ।

ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਨਵ� ਕਾਢ ਦੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧਣ ਵਾਲੇ , ਿਨਰਯਾਤ ਕ�ਦਰਤ ਕਾਰਬ
ੋ ਾਰ� ਦਆ
ੁ ਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਘੱ ਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਨਵਸ਼
ੇ
ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱ ਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਮੁਦਾਵ� ਿਵਚ ਚੰ ਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱ ਢ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ ਯਗ
ੋ ਤਾਵ� ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ� ਿਵਚ

ਿਨਵਸ਼
ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹ,ੈ �ਚੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰ ਕੇ 2016 ਦਾ ਬਜਟ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ� ਨੰੂ ਭੱ ਿਵਖ

ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾ�ਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਗ
ੇ ਾ। ਯੋਜਨਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਤ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵਚ

ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਗ
ੇ ੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2017-18 ਿਵਚ ਬਜਟ ਸੰ ਤੁਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
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ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਤਾਵ� ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ� ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਇੱ ਕ ਇਸਦੇ ਪੜ�ੇ-ਿਲਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਪਰ
ੂ ੀ ਤਰ��

ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਚ ਸੈਕੰਡਰੀ-ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ�
ਨੰੂ ਿਮਲੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਵਰ�ੇ 2017-2018 ਤ� ਸਰਕਾਰ ਇੱ ਕ ਸਰਲ, ਏਕੀਿਕ�ਤ, ਸਪਸ਼ਟ ਗ��ਟ - ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੂਡ�ਟ ਗ��ਟ (Ontario Student Grant) - ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਕਰ ਰਹੀ

ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਵਸਥਾ ਤਿਹਤ $50,000 ਜ� ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਆਏ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤ

ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਟਊਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ, ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਵੀ ਿਟਊਸ਼ਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੱ ਜ
ੁ ਤ ਯੋਗ ਹਵ
ੋ ੇਗੀ।

$83,000 ਜ� ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਆਏ 50 ਪਿ�ਤਸ਼ਤ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਔਸਤ ਿਟਊਸ਼ਨ ਤ� ਫਾਲਤੂ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ��ਟ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ OSG ਦੇ ਰਾਹ� ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਰਕਮ ਨਹ� ਿਮਲੇਗੀ

ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਟਊਸ਼ਨ ਗ��ਟ (Ontario Tuition Grant) ਦੇ ਰਾਹ� ਯਗ
ੋ ਹਨ।

$50,000 ਤ� ਘੱ ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਆਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ
ੂ ਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਣ (provincial student debt) ਨਹ�

ਹੋਵੇਗਾ। ਪ�ੌੜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਗ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਅਤੇ �ਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ�
ਲਈ ਵੀ ਿਬਨਾ-ਿਵਆਜ ਜ� ਘੱ ਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਿਰਣ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸਦੀ ਆਸ
ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਰਣ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਣ ਨਾਲ� ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ �ਚੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਪ�ੋਗਰਾਮ (Ontario Student Assistance Program) ਦੇ ਤਿਹਤ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਣ ਦੀ ਸੀਮਾ $10,000 ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਣ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਠਨਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਵਡੇ
ੱ ਿਨਵੇਸ਼� ਨਾਲ ਬਿੁ ਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਫੇਰ ਤ� ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਬਜਟ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ� ਿਵਚ $137 ਿਬਲੀਅਨ ਤ� ਵੱ ਧ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼

ਸੜਕ�, ਪੁਲ�, ਪਬਿਲਕ ਟ��ਿਜ਼ਟ. ਹਸਪਤਾਲ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ 2014-15 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਸਾਲ� ਿਵਚ

ਿਨਵੇਸ਼ $160 ਿਬਲੀਅਨ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ, ਜੋ ਿਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨ� ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਨਵੇਸ਼� ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ

110,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਿਮਲੇ ਗਾ।

ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੇ ਮੱ ੁਲ ਨੰੂ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਵਧਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨ� $5.7 ਿਬਲੀਅਨ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 2014 ਬਜਟ ਦੇ ਮਲ
ੂ ਪਰ
ੂ ਵਾਨਮ
ੁ ਾਨ� ਤ� $2.6 ਿਬਲੀਅਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਉਿਚਤ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤ� ਹੋਏ ਨ� �ਟ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭ ਨੰ ੂ ਿਟ�ਲੀਅਮ
ੂ ੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਟ�ਸਟ (Trillium Trust) ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਕੇ ਪਬਿਲਕ ਟ��ਿਜ਼ਟ, ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰਰ

ਜਾਏਗੀ।

ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਵ� ਕਾਢ ਦ ੇ ਕਾਰੋਬ ਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰ ੂ ਵਧਾਵਾ
ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਨ� ਕਾਰਬ
ੋ ਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ
ਰਾਹ� ਿਨਵੇਸ਼ ਿਵਚ ਫਰ
ੇ -ਬਦਲ ਕਰਨਾ. ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਹ।ੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇੱ ਕ ਆਰਿਥਕ ਸ�ਝ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (sharing economy strategy) ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ
ੂ ੇ ਦੀ

ਸਮਾਜਕ �ਦਮ ਰਣਨੀਤੀ (social enterprise strategy) ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਿਵਸ਼ਵ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮੱ ੁਲ ਤਅ
ੈ ਕਰਨ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ਦਾ ਬਜਟ 2017 ਿਵਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟ� (carbon allowances) ਦੀ
ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ, ਗੀਨ
� ਹਾਉਸ ਗੈਸ (GHG) ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਵ� ਕਾਢ ਦੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦਾ

ਹਸ
� ਲਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਘੱ ਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਪ�ਫਲਤ
ੁੱ
ਹੋਣ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ
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2016 Ontario Budget
ਸਰਕਾਰ ਇੱ ਕ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਟ�ਦਰਾ ਪਗ
�ੋ ਰਾਮ (Cap and Trade Program) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਟ�ਦਰਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ� ਇਕੱ ਠੀ ਹੋਈ

ਸਾਰੀ ਰਕਮ, 2017 ਲਈ ਿਜਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ $1.9 ਿਬਲੀਅਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਗ�ੀਨ ਪ�ਜ
ੋ ਕ
ੈ ਟ� ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਧਾ ਪਿਹਲ (Business Growth Initiative) ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਪੰ ਜ-ਸਾਲਾ, $400 ਿਮਲੀਅਨ ਿਨਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ

ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ �ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵ� ਕਾਢ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਵਲ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੂੰ �ਪਰ ਚੜ�ਨ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਹਲ ਸੂਬੇ ਿਵਚ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱ ਟ ਕਰੇਗੀ।

ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਿਖਆ
ੁ ੱ
ਨੰ ੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਮ� ਬੱ ਚਤ� ਦੀ ਿਵੱ ਥ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਜ
ੋ ਨਾ (Ontario Retirement Pension Plan)

(ORPP) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸਿੁਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਗ
ੋ ਵਰਕਰ ORPP ਜ� ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ

ਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ORPP

ਪ�ਬੰਧਨ ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨ (ORPP Administration Corporation) 2017 ਿਵਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਨਾਮ�ਕਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 2018

ਿਵਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ� ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹਲ ਲਭਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੌ ਮੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ�

ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਿਬਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠ� ਿਮਲ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨ�ਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Canada Pension

Plan) (CPP) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਪਰਗਤੀ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ CPP ਦੇ ਵੱ ਧੇ ਹੋਏ ਢ�ਚੇ ਿਵਚ ORPP ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ORPP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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2016 ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ

ਿਨਆਂਪਰਨ
ੂ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਸੂਬਾ ਲੋ ਕ� ਨੰੂ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸਮਰੱ ਥਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਪੱ ਜਤ
ੁ
ਯਗ
ੋ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (Long-Term Affordable Housing Strategy) ਨੰੂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਬੇਘਰੀ ਵਾਲੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰ ਧੀ ਬਦਲਦੀਆਂ
ਲੋ ੜ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣਹਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਲਾਭ� �ਪਰ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਰ
ੋ � ਨੰੂ ਘਰ ਿਵਚ, ਸਕੂਲ ਿਵਚ, ਸਮੁਦਾਅ ਿਵਚ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੰ ੁਦੇ ਸਮ� ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਅਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾਵ�

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ਸ਼
ੇ ਲੋ ੜ� ਸਬੰ ਧੀ ਰਣਨੀਤੀ (Special Needs Strategy) �ਪਰ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਰਹੀ ਹ।ੈ
ਆਿਟਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਫੇਰ ਤ� ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਧ
ੁ ਾਰਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਿਵਚ $333 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵਸ਼
ੇ ਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

2016 ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਿਨਵੇਸ਼� ਦੀ ਅੱ ਗੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ (Ontario Works) ਪਾ�ਪਤ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ� ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਗ
�ੋ ਰਾਮ (Ontario Disability Support Program) ਦੇ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਪੀੜਤ

ਲੋ ਕ� ਲਈ ਦਰ� 1.5 ਪਿ�ਤਸ਼ਤ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਘੱ ਟ ਦਰ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� - ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ (Ontario

Works) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਬਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱ ਲੇ � ਲੋ ਕ� — ਨੰ ੂ ਹਰ
ੋ ਟਾਪ-ਅਪ ਵੀ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਲਈ ਕੱ ਲ
ੁ ਵਾਧਾ $25 ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 2012 ਿਵਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ� $100 ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ।ੈ

ਅਿਜਹੀਆਂ ਪਿਹਲ�, ਿਜਵ� ਵਾਿਕੰ ਗ ਟੁਗੈਦਰ (Walking Together): ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ� ਿਵਰੱ ਧ
ੁ ਿਹੰ ਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ( A

Long-Term Strategy to End Violence Against Indigenous Women) ਰਾਹ� ਅਤੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਇਕਸਰ
ੁ ਤਾ ਕਮੀਸ਼ਨ (Truth and

Reconciliation Commission of Canada) ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� �ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ
ਮਿੌਕਆਂ ਿਵਚ ਸਧ
ੁ ਾਰ ਿਲਆ ਰਹੀ ਹ।ੈ

ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ
ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ, ਸਹੀ ਦਖ
ੇ ਭਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੇਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਸ਼� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਹਸਪਤਾਲ� ਲਈ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਿਵਚ $345 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ

ਵਾਧਾ; ਮੱ ਖ
ੁ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੰੂ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ; ਿਜ਼ਆਦਾ ਏਕੀਿਕ�ਤ, ਟੀਮ-ਅਧਾਰਤ ਦਖ
ੇ ਭਾਲ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਕਰਨਾ; ਘਰ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਖ
ੇ ਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ; ਚਮੜੀ ਦੇ ਰਗ
ੋ ਿਸ਼ੰ ਗਲਜ਼ ਲਈ ਟੀਕੇ ਨੰੂ 65 ਤ� 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਰ
ੁ ਗ� ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਪ�ਸਤਾਵ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੀ ਜਬ
ੇ ਿਵਚ� ਖਰਚ ਹਣ
ੋ ਵਾਲੇ ਪੈਿਸਆਂ 'ਚ� ਤਕਰੀਬਨ $170 ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ; ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਆਸ਼ਰਮ� (hospices) ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ (palliative care) ਲਈ $75 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਹਰ
ੋ ਵਾਧਾ ਤ� ਜੋ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਕਲ
ੁ ਿਨਵੇਸ਼

ਤਕਰੀਬਨ $155 ਿਮਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੱ ੁਕ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਹਨ� ਿਵਚ ਹਸਪਤਾਲ� ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤ� ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਫੀਸ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ. ਡ�ਾਈਵ ਕਲੀਨ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ,
ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਦਰ� ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਵ
ੇ ਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।

ਿਕਰਾਨਾ ਸਟੋਰ� ਨੰੂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨ� ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿੁਵਧਾ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਈਨ ਦੀ
ਿਵਕਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਸਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਪਤਝੜ ਤਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 70 ਤਕ ਿਕਰਾਨਾ ਸਟਰ
ੋ � ਨੰੂ ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਈਡਰ ਵੇਚਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਖਰਕਾਰ 300 ਤਕ ਿਕਰਾਨਾ ਸਟਰ
ੋ ਾ ਿਵਚ ਵਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
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2016 Ontario Budget
ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀ ਪ�ਬੰ ਧਨ
ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ, ਲੋ ਕ� ਿਵਚ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ, ਸਾਫ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਘੱ ਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ

ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨ� ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � �ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ

ਵਾਸੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਿਥਕ ਵਾਧੇ ਨੰ ੂ ਵੀ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰ ਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁਲ ਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

2015-16 ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ $5.7 ਿਬਲੀਅਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨਮ
ੁ ਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ 2015 ਦੇ ਪਰ
ੂ ਵਾਨਮ
ੁ ਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $2.8 ਿਬਲੀਅਨ ਦਾ, ਅਤੇ

2015 ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਰਿਥਕ ਿਦ�ਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਮੀਿਖਆ (2015 Ontario Economic Outlook and Fiscal Review) ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਲਕਸ਼ ਦੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ $1.8 ਿਬਲੀਅਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 2014-15 ਦੇ $10.3 ਿਬਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ $4.6 ਿਬਲੀਅਨ ਦਾ ਸਧ
ੁ ਾਰ ਹੈ।.

ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਵ� ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਸਬ
ੂ ਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਮਾਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਮਾਲੀ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਕੱ ਲ
ੁ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਕਮ ਤ� $30
ਿਬਲੀਅਨ ਘੱ ਟ ਹੈ ਜੋ ਘਾਟਾ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।

2016-17 ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਨ� $4.3 ਿਬਲੀਅਨ ਘਾਟਾ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ 2015 ਬਜਟ ਦੇ ਪਰ
ੂ ਵਾਨਮ
ੁ ਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $0.5 ਿਬਲੀਅਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ

ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹ।ੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਨਮ
ੁ ਾਨ ਹੈ ਿਕ 2017-18 ਿਵਚ ਉਹ ਸੰ ਤੁਲਨ ਵਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ ਪਰ
ੂ ਾ ਕਰਗ
ੇ ੀ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ

ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ 2010 ਬਜਟ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਇਸ

ਗੱ ਲ ਤ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਰਣ ਅਤੇ GDP ਦਾ ਅਨਪ
ੁ ਾਤ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ 39.6 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ 2015–16 ਿਵਚ ਹੋਣ, 2016–17 ਿਵਚ ਸਮਤਲ ਰਿਹਣ ਅਤੇ 2017–18
ਿਵਚ ਘੱ ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹ।ੈ

ਿਕ�ਿਕ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ,
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਪੂਰਵਾਨਮ
ੁ ਾਨ ਹੈ ਿਕ 2018-19 ਿਵਚ ਸਬ
ੂ ਾ ਸੰ ਤੁਲਤ ਰਹਗ
ੇ ਾ।
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2016 ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ

ਕਥਨ
“ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ, ਅਤੇ ਨਵ� ਕਾਢ ਦੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਬ
ੋ ਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਪੇ�ਿਰਤ ਘੱ ਟ ਕਾਰਬਨ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ
ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਯੋਜਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਮੁਦਾਵ� ਿਵਚ ਚੰ ਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। �ਚੀ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ ਯਗ
ੋ ਤਾਵ� ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ� ਿਵਚ, ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ

ਰਜ਼
ੁ ਗਾਰ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਪਾਪ
� ਤੀ ਿਵਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਿਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"
— Charles Sousa, ਿਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ

ਸਜੀਵ ਤੱ ਥ
2015 ਿਵਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਸਲੀ GDP ਿਵਚ 2.5 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੌ ਮੀ ਔਸਤ ਤ� ਵੱ ਧ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਖਣ
ੱ
ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ� ਨੰ ੂ 10 ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ $12 ਿਬਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰ�ਟ� ਵਜ� ਿਦਤਾ
ੱ
ਜਾਏ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਵੱ ਡੇ ਹਸਪਤਾਲ� ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ� ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪੱ ਧਰ� ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

10 ਸਾਲ� ਦੇ ਅਰਸੇ ਿਵਚ ਸੈਕੰ ਡਰੀ-ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਲਈ ਸੂਬਾ $3 ਿਬਲੀਅਨ ਕੈਪ ੀਟਲ ਗਰ�ਟ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਦੇ
ਨੜ
� ੇ �ਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਗਰਾਮ
�ੋ
ਉਪਲਬਧ ਹਣ
ੋ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਯਗਦਾਨ
ੋ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

�ਚ ਿਸਿਖਆ
ੱ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਨਟਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਵਡੀਆਂ
ੱ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਇੱ ਕ ਹਨ। 2014 ਿਵਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਚ 66 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਬਾਲਗ� ਕਲ
ੋ ਸੈਕੰ ਡਰੀਬਾਅਦ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੀ ਜਦ ਿਕ 2002 ਿਵਚ ਇਹਨ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ 56 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋ ਗ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰ ਸਥਾ ( Organisation for Economic

Co-operation and Development) ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਦਰ� ਸਭ ਤ� �ਚੀਆਂ ਹਨ।

2016 ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨ� ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵਚ ਬਜਟ-ਪੂਰਵ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਪ�ਬੰ ਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਿਵਚ 13

ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵਚ 700 ਲਕ�
ੋ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ 20 ਪ�ੀ -ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਲੀਫੋ ਨ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਿਜਨ�� ਿਵਚ 52,000 ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋ ਲ
ਪਹਿਚਆ
ੁੰ
ਿਗਆ, 500 ਿਲਖਤੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਜਟ ਟਾਕ ( Budget Talks) ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹ� 6500 ਤ� ਵਧ
ੱ ਵਰਤ�ਕਾਰ� ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ

ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਵਾਧ ੂ ਵਸੀਲੇ
2016 ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ ਪੜ�ੋ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ�ੋ

2016 ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਜਟ ਦੀ ਿਪਠਭੂ
ੱ ਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ:�ੋ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ਸੈਕੰਡਰੀ-ਬਾਅਦ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ
ਕੱ ਲ� ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱ ਜ
ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਰਜ਼
ੁ ਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਘੱ ਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਰ
ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤਸਵੀਰ
ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪਬ
� ੰ ਧ ਿਵਚ ਮਦਦ

