ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ
ਯੋਜਨਾ
ਓਨਟਾਰਿਓ ਦਾ ਆਿਰਿਕ ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਕਾਿਜ ਕੇਂਦਿ
ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਅਰਥ ਰਵਵਸਥਾ ਅਰਨਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਿੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਵਸ਼ਵਰਵਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਾਂਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਕਰਕੇ 2017 ਰਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਧੀ ਹੈ। ਅਰਰਥਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿੰ ਗੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2017 – 18 ਰਵਿੱ ਿ
ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਸੰ ਤੁਲਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਨਬਿੱ ਧਤਾ ਨੂੰ $600 ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੀ ਅਨੁਿਾਰਨਤ ਬਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
2018 – 19 ਰਵਿੱ ਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਪਰਾਂਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੀ ਿਾਿੂਲੀ ਕਿੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਰਜਹੀ ਸੰ ਤੁਲਨ ਤਿੱ ਕ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਤੀ ਵਿਨਬਿੱ ਧ ਹੈ ਰਜਹੜੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਿ ਿਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿੱ ਤੀ
ਰਜ਼ੰ ਿੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਰਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - 2024 – 25 ਰਵਿੱ ਿ ਸੰ ਤੁਰਲਤ ਬਜਟ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਿਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਿਰਿਕ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ

ਸੰ ਤੁਰਿਤ ਬਜਟ

ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਾਭ

2014 ਤੋਂ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ

ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੇ

ਿੰ ਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ

ਸਾਰੇ ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ

ਰਵਿੱ ਤੀ ਟੀਿੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ,

ਅਸਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ

ਨਾਲ ਵਿੱ ਧ ਰਰਹਾ ਹੈ।

2017–18 ਰਵਿੱ ਿ $600 ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ

ਰਵਿੱ ਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦਰ।

ਵਿੱ ਧ ਦੀ ਬਿਤ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਿਾਨ ਕਰ

ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਔਸਤਨ 500

ਰਰਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤਪੰ ਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ।
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ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀ ਰ ਿੱ ਤੀ ਤਸ ੀਿ
ਓਨਟਾਰਰਓ:
•

ਰਤੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਿ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ, ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੀਜ਼ਾਂ ਰਵਿੱ ਿ
ਓਨਟਾਰਰਓ ਰਨਵਾਰਸਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਭਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਿਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
$20.3 ਰਬਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਇਹ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2018 – 19 ਰਵਿੱ ਿ $6.7 ਰਬਲੀਅਨ, 2019- 20 ਰਵਿੱ ਿ $6.6
ਰਬਲੀਅਨ ਅਤੇ 2020-21 ਰਵਿੱ ਿ $6.5 ਰਬਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ ਅਨੁਿਾਰਨਤ ਘਾਟੇ ਅਤੇ 2024-25 ਰਵਿੱ ਿ ਇਿੱ ਕ
ਸੰ ਤੁਰਲਤ ਬਜਟ ਤਿੱ ਕ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਾਂਤ ਦੇ ਰਜ਼ੰ ਿੇਵਾਰ ਰਵਿੱ ਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਰਕਾਰਡ ਤੇ ਕੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

•

2017 – 18 ਰਵਿੱ ਿ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਖਰਿੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਂਤ ਰਰਹਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਹੈ।

•

ਕੁਲ ਆਿਦਨੀ, ਜੋ ਪੂਰਵ ਅਨੁਿਾਰਨਤ ਜਾਰੀ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਆਰਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤੇਰਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ 2018−19
ਰਵਿੱ ਿ $152.5 ਰਬਲੀਅਨ ਤੋਂ 2020−21 ਰਵਿੱ ਿ $163.8 ਰਬਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧਣ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।.

•

ਪੂਰਵ ਅਨੁਿਾਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਪਰਾਂਤ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਰਿਾ, ਿਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਯੌਗ ਰਦੰ ਦੇ
ਹੋਏ, 2018−19 ਅਤੇ 2020−21 ਰਵਿਕਾਰ $145.9 ਰਬਲੀਅਨ ਤੋਂ $155.8 ਰਬਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ ਜਾਏਗਾ।

•

ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਰਲਆਂ ਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਰਵਸ ਡਰਲਵਰੀ ਵਲ ਨਵੀਆਂ ਪਹੁੰ ਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰੋਗਰਾਿ ਡਰਲਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਿ ਪਰਤੀਰਲਪੀਕਰਨ (duplication)
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁੜ ਕੇ ਵੰ ਡ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

2021 ਤਿੱ ਕ 1.9 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਔਸਤਨ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਉਿੀਦ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਰਨਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੇ ਆਰਰਥਕ ਵਾਧੇ ਰਵਿੱ ਿ ਿਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੱ ਸਾ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰਿੇ ਤੇ ਰਵਆਜ 2001–02 ਰਵਿੱ ਿ ਆਿਦਨੀ ਦੇ ਹਰ ਡਾਲਰ ਤੇ 14 ਸੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱ ਿ 8 ਸੈਂਟ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਜ਼ੰ ਿੇਵਾਰ ਪਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਾਇਿ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਓਨਟਾਰਰਓ:

Ministry of Finance

2018 Ontario Budget

•

25 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਿ ਕਰਜ਼ੇ -ਤੋਂ-ਆਿਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਵਆਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਪਰਾਂਤ ਨੂੰ ਅਰਜਹੇ
ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਤੇ ਆਿਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਡਾਲਰ ਖਰਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੇ ਰਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਿਾਉਂਦੇ ਹਨ।

•

$30 ਰਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਰਰਜ਼ਰਵਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਪਿੱ ਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਿ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਪਰਾਂਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਿ ਉਸਦੇ
ਰਵਿੱ ਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।

•

ਪਰਾਂਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਲੰਿੀ ਔਸਤਨ ਰਿਆਦ ਨੂੰ ਕਾਇਿ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਰਵਆਜ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ

ਓਨਟਾਰਰਓ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ਬੂਤ ਿੰ ਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।
•

ਓਨਟਾਰਰਓ ਨੂੰ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ
ਿਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਗਰੀਨ ਬੌਂਡ ਪਰੋਗਰਾਿ, ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਰਹਿੱ ਸੇ, ਪਰਤੀ
ਵਿਨਬਿੱ ਧ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ।
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