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2019 ONTARIO BUDGET ਦੀਆਂ ਮ ੁੱ ਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ  
11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019   

ਬਜਟ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਤੁਜ਼ਲਤ ਕਰਨਾ  

Ontario’s Government for the People ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਤੁਜ਼ਲਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ - ਸ ਬੇ ਦ ੇਮਾਲੀ 
ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਭਰੋਸ ੇਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਬਜਟ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਤੁਜ਼ਲਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ 

ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ - ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ - ਜ਼ਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ, ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
- ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ੀੜੀਆਂ ਵਾਸਤ ੇਲੜੁੀਂਦੀ ਫੂੰ ਜ਼ ੂੰ ਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ: 

 2018-19 ਜ਼ਵੱਚ $11.7 ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ ਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਪ੍ਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਵਰਾਸਤ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਮਲੇ $15 

ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟ ੇਤੋਂ $3.3 ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।  

 ਨੌਕਰੀਆ ਂਉਤਪ੍ੂੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਰਪ੍ ਰਨ ਹੈ - ਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਦੀ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ 
ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੁੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, 2023-24 ਤੱਕ ਸੂੰ ਤੁਜ਼ਲਤ ਬਜਟ ਤੱਕ ਵਾਪ੍ਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ 

ਰਾਹ ਦਾ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

 ਕਰਿੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ $343,000,000,000 ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱਠ ਰਹੀ ਹੈ 

ਜ਼ਜਹੜੀ ਜ਼ਵੱਤੀ ਜ਼ਸਹਤ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਿੇਗੀ ਅਤ ੇ2022-23 ਤੱਕ ਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਦੇ 
ਕਰਿੇ -ਤੋਂ-ਜੀ ੀਪ੍ੀ ਦੇ ਕਲੁ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਪ੍ਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਵਰਾਸਤ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਮਲੇ 40.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗੀ। 

 ਪ੍ਰਸਤਾਜ਼ਵਤ Fiscal Sustainability, Transparency and Accountability Act (FSTAA) ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਕ ੇਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਜ਼ਵਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜਵਾਬਦਾਰ ਹੋਣ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਨਵੇਂ ਉਪ੍ਾਆਂ ਦ ੇਜ਼ਵੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਜ਼ਵਤ 

FSTAA ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਮੂੰ ਤਰੀ ਦੀ Accountability Guarantee ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਜਹੜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਵਲੋਂ ਿੁੂੰ ਝਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ 

ਜਨਤਕ ਜ਼ਰਪੋ੍ਰਜ਼ਟੂੰ ਗ  ੈੈੱ ਲਾਇਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਮੂੰ ਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਿਾਹਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦ ੇਜੁਰਮਾਨੇ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਮੂੰ ਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਕ  ੈੈੱ ਲਾਇਨ ਜ਼ਕਉਂ ਿੁੂੰ ਝਾਈ ਗਈ 

ਅਤੇ ਜ਼ਰਪੋ੍ਰਟ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   
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ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ  

ਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਛਾਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸ ਬ ੇਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਸਤਰ ਦੀਆ ਂਜ਼ਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ: 

 ਇੱਕ ਨਵੇਂ Ontario Childcare Access and Relief from Expenses (CARE) ਟੈਕਸ ਕਰੈਜ਼ ਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

CARE ਟੈਕਸ ਕਰੈਜ਼ ਟ ਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਜ਼ਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਇਲ  ਕਅੇਰ ਪ੍ਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਚਕੀਲੀਆ ਂਜ਼ਵੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜ਼ਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜ਼ਜਹੜੀ ਮਾਜ਼ਪ੍ਆਂ ਨ ੂੰ , ਚਾਇਲ  ਕੇਅਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਫੈਸਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 
ਰੱਿੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ CARE ਟੈਕਸ ਕਰੈਜ਼ ਟ ਲਗਭਗ 300,000 ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਯੋਗ ਚਾਇਲ  ਕੇਅਰ 

ਿਰਜ਼ਚਆ ਂਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਂਟਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪ੍ਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਇਲ  ਕੇਅਰ ਜ਼ਵਕਲਪ੍ਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ਵਆਪ੍ਕ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣ ਦਵੇੇਗਾ।   

 ਅਗਲੇ ਪ੍ੂੰਜ ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ , ਨਵੇਂ ਸਕ ਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਕ ਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 30,000 ਚਾਇਲ  ਕਅੇਰ ਸਥਾਨ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ $1 ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਪ੍ਆਂ ਅਤ ੇਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਕਫਾਇਤੀ ਚਾਇਲ  ਕੇਅਰ 

ਲੱਭਣ ਜ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।  

 ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵਾਧ  $384 ਜ਼ਮਲੀਅਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜ਼ਵੱਚ ਵਾਧ  $267 ਜ਼ਮਲੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਨਵੇਸ਼ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਵੇਅ ਜ਼ਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਨ ੂੰ  ਿਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਦੇ ਿਰਜ਼ਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਥੇ ਜ਼ਨਰਦੇਜ਼ਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਰੀ 
ਹੈ ਜ਼ਜਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਿਭਾਲ ਜ਼ਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉ ੀਕ 

ਦੇ ਸਜ਼ਮਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਏਕੀਜ਼ਕਰਤ ਮਾ ਲ ਦੇ ਵਲ ਵੱਧਣ ਲਈ Ontario Health 

Teams ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।   

 ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜ ਆਦਤਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਕ ੇ10 ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ, 

ਨਸ਼ੇੜ ਆਦਤਾਂ ਅਤ ੇਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸਹਾਜ਼ਰਆਂ ਦੇ ਲਈ $3.8 ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

 ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਰੁਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੂੰਦਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। $19,300 

ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਿਰੁਗ, ਜਾਂ $32,300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲੇ 

ਬਿਰੁਗ ਜੋੜ,ੇ ਸਾਰੇ ਸ ਬੇ ਜ਼ਵੱਚ ਪ੍ਬਜ਼ਲਕ ਹੈਲਥ ਯ ਜ਼ਨਟਾਂ, ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ Aboriginal Health Access 

Centres ਜ਼ਵੱਚ ਦੂੰਦਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  

 ਅਗਲੇ ਪ੍ੂੰਜ ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 15,000 ਨਵੇਂ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈੈੱ  ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15,000 ਪੁ੍ਰਾਣੇ ਬੈੈੱ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਸਹਤ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜਜ਼ਟਲ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜ਼ਚਤ ਦਿੇਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪ੍ਗਰ ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਜ਼ਬਹਤਰ ਜ਼ਸੱਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਚਆ ਂਅਤੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਾਸਤੇ 2019-20 ਸਕ ਲੀ 
ਸਾਲ ਜ਼ਵੱਚ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ $1.4 ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਨਵਸ਼ੇ ਕਰਕ ੇਸਕ ਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
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 ਗਜ਼ਣਤ ਅਤੇ ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਕੱਜ਼ਤਆਂ ਅਤ ੇਕੋਜ਼ ੂੰ ਗ ਵਰਗੇ ਨੌਕਰੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੁਨਰਾਂ, ਅਤ ੇਜ਼ਵੱਤੀ ਸਾਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੁਨਰਾਂ ਤੇ ਿਾਸ ਿੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਦ ੇਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਨ ੂੰ  ਮਿਬ ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

 2019 -20 ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਰੁ ਆਤ ਕਰਕ ੇਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂੰ  ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਜ਼ਵਚਲੇ 

ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਟਊਸ਼ਨ ਰੇਟਾਂ ਨ ੂੰ  10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2020 - 21 ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਟਊਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਫਰੀਿ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਵੱਚ ਭਰਤੀ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਜ਼ਟਊਸ਼ਨ ਜ਼ਵੱਚ ਲਗਭਗ $340 ਦੀ ਔਸਤ ਕਮੀ ਦੇਿਣਗ ੇਅਤੇ 
ਅੂੰ ਰਗਰੈਜੁਏਟ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਇੂੰ ਸ ਜ਼ ਗਰੀ ਜ਼ਵੱਚ ਭਰਤੀ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਲਗਭਗ $660 ਦੀ ਔਸਤ ਕਮੀ ਦੇਿਣਗ।ੇ  

 ਅਗਾਮੀ Housing Supply Action Plan ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੁੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰਹਾਇਸਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਜ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕ ੇਘਰ 

ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਘਰ ਜ਼ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਜ਼ਹਲਾਂ ਰੱਿਣਾ 

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤ ੇਚਣੋ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ:  

 ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਨਲਾਇਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤ ੇਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ ਜੀਟਲ ਫਸਟ 

ਰਣਨੀਤੀ ਅਪ੍ਣਾ ਕੇ, ਆਮਹ ੋ-ਸਾਮਹਣੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਗਿ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਟਰਾਂਿੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ, ਿਰਜ਼ਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਜ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  

 ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟ ੋਿੇਤਰ ਜ਼ਵੱਚ ਚਾਰ ਰੈਜ਼ਪ੍  ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ $28.5 ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁਲ ਅਨੁਮਾਜ਼ਨਤ ਿਰਚੇ 
ਜ਼ਵਚੋਂ $11.2 ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਕ ੇਨਵੇਂ ਸਬਵੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਦੇ ਇਜ਼ਤਹਾਸ ਜ਼ਵੱਚ 

ਪ੍ ੂੰ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਾ ਇਕੱਲਾ ਯਗੋਦਾਨ ਕਰਕ।ੇ ਇਸ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਜ਼ਵਤ ਨਵੀਂ Ontario Line, Richmond Hill ਅਤੇ 
Markham ਤੱਕ Yonge North Subway Extension, Etobicoke ਤੱਕ Eglinton Crosstown West Extension ਅਤੇ 
2029-30 ਤੱਕ Scarborough Subway Extension ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨਾ। 

 ਪ੍ੂੰਜ ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ GO Transit ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ੇ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਦਨ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਟਰਪ੍, ਰ ਟਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ GO Transit ਰੇਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 
ਪੇ੍ਯ ਪ੍ਦਾਰਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨਾ।  

 ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤ ੇਬੀਮਾ (ਆਟ ੋਇੂੰਸਰੋੈਂਸ) ਿਰੀਦਣ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  ਰਾਈਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੱਧ ਜ਼ਵਕਲਪ੍ 

ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਹੜੀ ਆਟ ੋਇੂੰਸੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਨਯੂੰ ਤਰਣ ਜ਼ਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।  



 BACKGROUNDER 
 
 

 

 ਅਜ਼ਜਹੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਲਗ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਵਕਲਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜ਼ਜਹੜੇ 
ਨਗਰਪ੍ਾਜ਼ਲਕਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਪ੍ਾਰਕਾਂ, ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਣ, ਅਤੇ ਫੈਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੇ ਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਯੋਗ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 

ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸ ੇ(ਟਲੇਗੇਟ) ਦ ੇਆਸ ੇਪ੍ਾਸ ੇਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਣ ਬਾਰ ੇਆਪ੍ਣੇ ਜ਼ਨਯਮ 

ਆਪ੍ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਦੂੰ ਦ ੇਹਨ। 

 ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤ ੇਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਕ ੇਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਪ੍ਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, $50,000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਦੀ ਪ੍ ੂੰ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ Estate Administration Tax ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੱ ੀਆਂ ਟੈਕਸਯੋਗ 

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ $250 ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।   

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਿੱੁਲਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਿੱੁਲਾ 

ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਿਰਜ਼ਚਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਕ 

ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਨ ੂੰ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਿੱੁਲਾ ਅਤ ੇਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਿੱੁਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ: 

 Ontario Job Creation Investment Incentive ਹੇਠ ਪ੍ ੂੰ ਜੀ ਜ਼ਨਵੇਸ਼ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਘਾਜ਼ਟਆ ਂਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਛੇ 
ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸ ਬਾਈ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਇੂੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਜ਼ਵੱਚ $3.8 ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟਤੌੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਇੂੰਨਹ ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਵੱਚ $400 ਜ਼ਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 
ਜ਼ਨਰੂੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

 Driving Prosperity, ਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਦ ੇਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸੈੈੱਕਟਰ ਜ਼ਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਿੀ, ਆਜ਼ਵਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜ਼ਤਭਾ ਨ ੂੰ  
ਮਿਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, Workplace Safety and Insurance Board’s (WSIB) ਦ ੇਔਸਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੀਮਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤਨਿਾਹ ਦ ੇਹਰੇਕ $100 ਤ ੇ$2.35 ਤੋਂ $1.65 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਜ਼ਵੱਚ 

ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ $1.45 ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ।  

 ਅਜ਼ਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਜ਼ਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਹੜੇ ਓਨਟਾਜ਼ਰਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਕੱਜ਼ਤਆਂ (ਟਰ ੇਾਂ) ਜ਼ਵੱਚ ਵੜਨ, ਮੜੁ ਕੇ 

ਜ਼ਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇ ਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਸਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੂੰ ਦ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਜ਼ਰਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।   



 BACKGROUNDER 
 
 

 

 ਨਵਾਂ Northern Ontario Internship Program ਜ਼ਸਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਹੜਾ ਇਸ ਲੋੜ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਏਗਾ ਜ਼ਕ ਇੂੰਨਟਰਨਜ਼ਸ਼ਪ੍ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਲੀਆ ਯ ਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਗਰੈਜੁਏਟ ਹੋਣ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਜ਼ਮਆਂ, ਨਵਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੋਰੋਿਗਾਰ 

ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਵਾਸਤ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦਵੇੇਗਾ। 

 ਸੂੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਨੌਕਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਟਕੈਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ, 
ਜ਼ਨਰਮਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਿਨਨ ਅਤੇ ਜੂੰਗਲਾਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆ ਂਲਈ ਿਰਜ਼ਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਏਗਾ ਅਤ ੇਹਿਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਿਤਰ ੇਜ਼ਵੱਚ ਪ੍ਾਵੇਗਾ। 

 


