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ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਯੋਜਿਾ: ਿੱਨਿਆ ਕਿਿਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿਾ, ਮੁੜ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿਾ  
(Ontario’s Action Plan:Protect, Support, Recover) 

2020 Budget (2020 ਬਜਟ) ਫਿੰਟਲਾਈਿ ਨਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਿ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਿਿ ਲਈ, 

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਂ ਿ ੰ  ਸਹਾਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀ ਨਿਕਵਿੀ ਵਾਸਤੇ 
ਿੀਂਹ ਿੱਿਣ ਲਈ ਹੋਿ ਸਾਧਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਦਾ ਹੈ।  
ਅੱਜ, ਨਵੱਤ ਮੰਤਿੀ Rod Phillips ਿੇ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਯੋਜਿਾ: ਿੱਨਿਆ ਕਿਿਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿਾ,ਬਹਾਲ ਕਿਿਾ — ਿੀਲੀਜ਼ 

ਕੀਤੀ, ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਿ ਨਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਿਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਆਪ੍ਕ ਕਾਿਵਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼। 
Ontario’s Action Plan (ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਯੋਜਿਾ) ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੱਨਿਆ ਕਿਿਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣ, ਵਾਇਿਸ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ 

ਨਵਅਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਨਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿੌਕਿੀਆਂ ਨਸਿਜਣ ਵਾਨਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਨਿਕਵਿੀ 
ਦੇ ਲਈ ਿੀਂਹ ਿੱਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਿਿ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪ੍ਾਅ ਨਡਨਲਵਿ ਕਿਿ ਲਈ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਸਹਤ 

ਸਾਧਿ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵੱਚ ਕੁਲ $45 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ।  

ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ 
ਸਭ ਕੁਝ ਨਮਲਾ ਕੇ,  ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਨਸਹਤ ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਿਆ ਹੁਣ ਅਿੁਮਾਿਤ  $15.2 ਨਬਨਲਅਿ ਹ।ੈ ਸਿਕਾਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ 

ਕਿਿ ਲਈ 2021-22 ਨਵੱਚ $4 ਨਬਲੀਅਿ ਅਤੇ 2022-2023 ਨਵੱਚ ਹੋਿ $2 ਨਬਲੀਅਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿ ਿਹੀ ਹ ੈਨਕ ਸ ਬਾ ਮਹਾਮਾਿੀ 
ਨਵਿੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਨਵੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਿਆਸ਼ੀਲ ਿਨਹ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 2021-21 ਿਿਚੇ ਨਵੱਚ ਸ ਬੇ ਦੀ ਫੌਲ ਨਪ੍ਰਪ੍ੇਅਿਡਿੈਸ 

ਪ੍ਲਾਿ ਫੌਿ ਹੈਲਿ, ਲੌਂ ਗ ਟਿਮ ਕੇਅਿ ਐਡਂ ਐਜਕੁੇਸ਼ਿ (Fall Preparedness Plan for Health, Long-Term Care and 

Education) -  ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀ ਦ ਸਿੀ ਲਨਹਿ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਸਮਿਿਿ 

ਕਿਿ ਲਈ $2.8 ਨਬਲੀਅਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬੈੈੱਡਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ, ਸਿਜੀਕਲ ਬੈਕਲਾਗ ਿ ੰ  ਸੰਬੋਨਧਤ ਕਿਿ 

ਅਤੇ ਵਾਧ  ਇੰਿਫਲ ਐਜ਼ਂਾ ਵੈਕਸੀਿਾਂ ਿਿੀਦਣ ਲਈ ਅਨਤਨਿਕਤ ਫੰਨਡੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ  

ਸਿਕਾਿ ਟੈਸਨਟੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੈਂਟਿਾਂ, ਲੈਬੌਟਿੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ- ਸਮਾਿ, ਅਤੇ ਪ੍ੀਪ੍ੀਈ ਸਮੇਤ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਅਨਤਨਿਕਤ ਿਿਨਚਆਂ 

ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਨਵੱਚ $572ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਅਨਤਨਿਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ 
ਨਵੱਚ ਕੁਲ ਫੰਨਡੰਗ ਿ ੰ  ਜ ੋਨਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $2.5 ਨਬਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਸ ਬਾ ਿਵੇਂ ਅਤੇ 
ਨਵਸਨਤਰਤ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਿਮਾਣ ਕਿਿ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਓਿਟਿੈੀਓ ਨਵੱਚ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਿਿ ਨਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਮੁਿੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਿਿ ਿਿਾਅ ਸਮੇਤ ਤਾਗੀਦੀ ਅੱਪ੍ਗਿੇਡਾਂ ਿ ੰ  ਸੰਬੋਨਧਤ ਕਿਿ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਪ੍ ੰ ਜੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਵੱਚ 

$18 ਨਬਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿ ਨਿਹਾ ਹੈ। 



 

 

ਲੌਂ ਗ ਟਿਮ ਕੇਅਿ ਨਵਚਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀ ਦ ਸਿੀ ਲਨਹਿ ਤੋਂ ਿੱਨਿਆ ਕਿਿ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਸਸਟਮ ਨਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜ ਦ 

ਮੁੱ ਨਦਆਂ ਿ ੰ  ਸੰਬੋਨਧਤ ਕਿਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਿੀਓ ਲਾਗ ਦੀ ਿਕੋਿਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਿ ੰ  ਸੁਧਾਿਿ ਲਈ ਆਵੱਸ਼ਕ ਿਵੀਿੀਕਿਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ 
ਿ ੰ  ਯੋਗ ਕਿਿ ਲਈ, ਹੋਿ ਪ੍ਿਸਿਲ ਪ੍ਰੋਟਕੈਨਟਵ ਇਕਨਵਪ੍ਮੈਂਟ (ਪ੍ੀਪ੍ੀਈ) ਦੀ ਿਿੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਨਸਹਤ 

ਦੇਿਭਾਲ ਕਾਿਜਬਲ ਦਾ ਨਿਿਮਾਣ ਕਿਿ ਵਾਸਤੇ  ਅੱਧਾ ਨਬਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿ ਨਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀ Long-Term 

Care COVID-19 Commission ਉਸਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਿ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿ ਿਹੀ ਹ,ੈ ਸਿਕਾਿ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੱਨਿਆ 

ਕਿਿ ਲਈ ਫੌਿੀ ਤਿੌ 'ਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਸ ਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਿਸਿਲ ਸਪ੍ਿੋਟ ਵਿਕਿ (ਪ੍ੀਐਸਡਬਨਲਊ) ਵਲੋਂ  ਲੌਂ ਗ-

ਟਿਮ ਕੇਅਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਸਤ ਨਸੱਧੀ ਿੋਜ਼ਾਿਾ ਦੇਿਭਾਲ ਿ ੰ  ਚਾਿ ਘੰਨਟਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਦਿ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧ  
ਦੇਿਭਾਲ ਿ ੰ  ਅਗਲੇ ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਓਿਟਿੈੀਓ ਿ ੰ  ਕਿੇਡੀਅਿ ਸ ਨਬਆਂ ਨਵੱਚ ਲੀਡਿ 

ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਲਈ, ਹਜ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਨਵਚ ਿਵੇਂ ਸਟਾਫ ਿ ੰ  ਭਿਤੀ ਕਿਿ ਅਤੇ ਨਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਤ, ਲੌਂ -ਟਿਮ 

ਕੇਅਿ ਦੇਿਭਾਲ ਸੈੈੱਕਟਿ ਨਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਿਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  

Minister Phillips ਿੇ ਨਕਹਾ, “ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਪ੍ਨਹਲੇ ਨਦਿ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੱਨਿਆ ਕਿਿਾ ਸਾਡੀ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਪ੍ਨਹਲੀ ਪ੍ਰਾਿਨਮਕਤਾ ਿਹੀ 
ਹੈ।” “ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਨਸਹਤ ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਨਿਹਾਇਤ ਗੰਭੀਿ ਿਨਹਣਾ ਜਾਿੀ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਲੌਂ ਗ ਟਿਮ ਕਅੇਿ ਨਵਚਲੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਫਿੰਟਲਾਈਿ ਨਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਹੀਿੋਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਿ ੰ  ਦ ਸਿੀ ਲਨਹਿ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਿੱਨਿਅਤ ਿੱਿਣ ਲਈ ਹਿੇਕ ਆਵੱਸ਼ਕ 

ਸਾਧਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ।” 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
ਹੁਣ ਸਿਕਾਿ ਓਿਟਿੈੀਓ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਨਹੱਸ ੇਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿੌਕਿੀਆਂ ਨਸਿਜਣ ਕਿਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵੱਚ 

ਅਿੁਮਾਨਿਤ $13.5  ਨਬਲੀਅਿ ਨਡਨਲਵਿ ਕਿ ਿਹੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਵਾਧ  ਿਾਹਤ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਿੇਗੀ ਨਕ ਪ੍ਨਿਵਾਿਾਂ, ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ, ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਨਮਆਂ ਿ ੰ  ਕੋਨਵਡ -19 ਦੀ ਦ ਸਿੀ ਲਨਹਿ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।    

ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਕੁਝ ਅਨਤਨਿਕਤ ਿਿਨਚਆਂ ਿ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ ਇੱਕ ਵਾਿੀ ਨਫਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਉਮਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ $200 ਅਤੇ ਿਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੋਿਾਂ ਵਾਸਤੇ $250 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿਗ।ੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਨਤੰਿ ਛੋਟੇ ਬੱਨਚਆਂ, ਨਜਸ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਿਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹਿ, ਵਾਲਾ ਪ੍ਨਿਵਾਿ, 2020 ਨਵੱਚ 

$1,300 ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿੇਗਾ। 

ਸਿਕਾਿ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਦੀ ਿੱਨਿਆ ਕਿਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਘਿਾਂ ਨਵੱਚ ਿਨਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਿਿ ਕਦਮ 

ਉਠਾ ਿਹੀ ਹੈ। ਸ ਬਾ 2021 ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਾਂ ਸੀਿੀਅਿਜ਼ ਹੋਮ ਸੇਫਟੀ ਟੈਕਸ ਕਰਨੈਡਟ (Seniors’ Home Safety Tax 

Credit) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਿੱਿ ਨਿਹਾ ਹੈ, ਨਜਹੜਾ $10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਿਵੀਿੀਕਿਿਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨੈਡਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿੇਗਾ।  ਬਜ਼ੁਿਗ 

ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਿੀਆਂ ਅਤੇ ਜ ੇ2021 ਵਾਸਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਵਲੋਂ  ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹ ੈਦੀ ਪ੍ਿਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਜਹੇ 
ਪ੍ਨਿਵਾਿਕ ਸਦੱਸ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਿਗ ਿਨਹ ਨਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  



 

 

ਓਿਟੈਿੀਓ ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਿੌਕਿੀਆਂ ਨਸਿਜਣ ਵਾਨਲਆਂ ਿ ੰ  ਇਸ ਅਪ੍ ਿਵ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਵਚਿਬੱਧ ਿਨਹਣਾ ਜਾਿੀ ਹੈ। 
ਸਿਕਾਿ ਅਨਜਹੇ ਿੇਤਿਾਂ ਨਵੱਚ ਯੋਗ ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਾਹਤ ਨਵੱਚ $300 ਨਮਲੀਅਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ ਨਜਿੇ ਸ ਬਾ ਨਿਿਧਾਿਤ 

ਕਿਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਜ 2 ਪ੍ਬਨਲਕ ਹੈਲਿ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹਿ, ਜਾਂ ਅਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਏੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਉਿ ਦੀ ਤਿਹਾਂ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਤੇਿ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਟੀ ਟਕੈਸਾਂ ਅਤੇ ਊਿਜਾ ਨਬਲਾਂ ਵਿਗੇ ਬੱਝਵੇਂ ਿਿਨਚਆਂ ਿ ੰ  ਕਵਿ ਕਿਿ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ। 
ਸਿਕਾਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਉਭਿਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਿਆਸ਼ੀਲ ਿਨਹਣ ਅਤੇ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਿੇ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਿਿਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣ ਲਈ ਸਪ੍ੋਿਟ ਫੌਿ ਪ੍ੀਪ੍ਲ ਐਡਂ ਜੌਬਜ਼ ਫੰਡ (Support for People and Jobs Fund) ਨਵੱਚ ਅਨਤਨਿਕਤ $1.8  

ਨਬਲੀਅਿ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ।  

Minister Phillips ਿੇ ਨਕਹਾ, “ਕਨੋਵਡ-19  ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ  ਦਾ ਕਾਿਿ ਹੈ ਅਤੇ ਓਿਟਿੈੀਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਨਚਆ ਿਹੀਂ ਨਿਹਾ ਹ।ੈ” “ਹਿਕੇ 

ਆਿਨਿਕ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਿੌਕਿੀ ਗੁਆ ਨਦੱਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਦਾ ਨਚੰਤਤ 

ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਨਜਹਾ ਪ੍ਨਿਵਾਿ ਨਜਹੜਾ ਿਿਚੇ ਪ੍ ਿੇ ਕਿਿ ਲਈ ਸੰਘਿਸ਼ ਕਿ ਨਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿਵਾਂ 
ਸਹਾਿਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ ਨਜਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਹੋਏ ਹਿ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ, ਬਜ਼ੁਿਗ ਅਤੇ 
ਛੋਟੇ ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜ ੋਪ੍ਨਹਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈਤੇ ਅਗੇ ਹੋਿ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਹਏੋ।” 

ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ 
ਜਦਨਕ ਕਨੋਵਡ-19 ਅਿੁਮਾਿਯੋਗ ਭਨਵੱਿ ਦੇ ਲਈ ਓਿਟਨੈਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ ਿੀ ਦੁਿੀਆਂ ਿ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਕਿੇਗਾ, 2020 Budget ਵਾਧੇ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਮਜ਼ਬ ਤ ਆਿਨਿਕ ਨਿਕਵਿੀ ਦੇ ਲਈ ਿੀਂਹ ਦੇ ਨਿਿਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਾਿ ਓਿਟੈਿੀਓ ਿ ੰ  ਕਨੋਵਡ-19 

ਤੋਂ ਮਜ਼ਬ ਤ ਨਿਕਵਿੀ ਤੋਂ ਿਕੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਿ ੰ  ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਨਵੱਚ $4.8 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਿ ਲਈ 

ਵੀ ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ ਨਜਹੜੇ ਹੁਣ ਿੌਕਿੀਆਂ ਦਾ ਸਮਿਿਿ ਕਿਿਗੀਆਂ। ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਸਤਾਨਵਤ ਪ੍ਰਮੁੱ ਿ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਨਵੱਚ 

ਿੌਕਿੀਆਂ ਿ ੰ  ਿਤਮ ਕਿਿ ਵਾਲੀਆਂ ਨਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਿੌਕਿੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਿ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਿਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਨਿਆਂ ਿ ੰ  ਬਿੌਡਬੈਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਵੱਚ ਇਨਤਹਾਨਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜਿਾ ਅਤੇ ਕਾਨਮਆਂ - ਨਜਸ ਨਵੱਚ 

ਮਹਾਮਾਿੀ ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਲੋਕ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਟ ਿੀਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੌਸਪ੍ੀਟੈਨਲਟੀ ਕਾਮ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਿ -  ਿ ੰ  ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਉੱਚ - ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁਿਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿੌਕਿੀਆਂ ਿਾਲ ਜੁੜਿ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਹੁਿਿ ਸੰਬੰਧੀ ਨਸਿਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।  

ਸਿਕਾਿ ਿੌਕਿੀ ਨਸਿਜਣ ਵਾਨਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਿ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸ ਬਾਈ ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਟੀ ਟੈਕਸ ਿਟੇਾਂ ਿ ੰ  200,000 

ਸੰਪ੍ਤੀਆਂ - ਸ ਬੇ ਨਵਚਲੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਸੰਪ੍ਤੀਆਂ ਦੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ 0.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਿੇਟ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਸਨਿਤੀ ਿ ੰ  ਸਾਿੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਿਪੱ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਿੰਤ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਿੇਕ ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ 
ਕਮੀ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 2021 ਨਵੱਚ ਸਾਲਾਿਾ ਬਚਤ ਨਵੱਚ $450 ਨਮਲੀਅਿ ਉਤਪੰ੍ਿ ਕਿੇਗਾ।  

ਓਿਟੈਿੀਓ ਕਨੋਵਡ-19 ਿਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਤਨਿਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੋ 

ਕਦਮ ਅਗੇ ਵੱਧ ਨਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਕਈ ਿਗਿਪ੍ਾਲੀਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨਣਆ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਨਵੱਚ ਿੌਕਿੀਆਂ ਨਸਿਜਣ 

ਵਾਨਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਨਿਿਦੇਨਸ਼ਤ ਟਕੈਸ ਿਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿ ਲਈ ਵਾਧ  ਸੰਦ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਓਿਟੈਿੀਓ ਿਗਿਪ੍ਾਲੀਕਾਵਾਂ ਿ ੰ  ਛੋਟੇ 
ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਟੀ ਟੈਕਸ ਨਵੱਚ ਕਟਤੌੀ ਕਿਿ ਦੀ ਸਮਿੱਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਿਹ ਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿ ੰ  ਮੈਚ ਕਿਿ ਲਈ ਸ ਬਾਈ 

ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਤੇ ਨਵਚਾਿ ਕਿਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਕੇ ਸਿਾਿਕ ਸਿਕਾਿਾਂ ਵਲੋਂ  ਬੇਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਿਹਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਿ ੰ  
2022-23 ਤੱਕ ਕੁਲ ਨਮਉਂਸੀਪ੍ਲ ਅਤੇ ਸ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਟੀ ਟੈਕਸ ਿਾਹਤ ਨਵੱਚ ਨਮਉਂਸੀਪ੍ਲ ਤੌਿ 'ਤੇ ਅਪ੍ਿਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਿਭਿ ਕਿਦੇ ਹਏੋ 

$385 ਨਮਲੀਅਿ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿੇਗਾ।  



 

 

ਸ ਬਾ ਇਮਪ੍ਲੌਇਿ ਹੈਲਿ ਟਕੈਸ (Employer Health Tax (EHT)) ਛੋਟ ਨਵੱਚ $490,000 ਤੋਂ $1 million ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਿ ੰ  ਸਿਾਈ 

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਕੇ 30,000 ਅਨਤਨਿਕਤ ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਿੌਕਿੀਆਂ ਤੇ ਟਕੈਸ ਿ ੰ  ਿਤਮ ਵੀ ਨਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੈੱਜੀ-
ਸੈੈੱਕਟਿ ਦੇ ਿਜ਼ੋਗਾਿਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 2021-22 ਨਵੱਚ $360 ਨਮਲੀਅਿ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿੇਗਾ ਨਜਸ ਦਾ ਿੌਕਿੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨਵੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਅਨਤਨਿਕਤ ਿਾਹਤ ਦੇ ਿਾਲ ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਈ ਵੀ EHT ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ 
ਕਿਿਗੇ। 

ਜਦੋਂ ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਕਾਿੋਬਾਿ ਕਿਿ ਵਾਸਤੇ ਸਿਾਿ ਦੀ ਤਿਹਾਂ ਓਿਟਿੈੀਓ ਵਲ ਦੇਿ ਿਹ ੇਹਿ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੈ ਨਕ ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ 

ਵਪ੍ਾਿਕ ਅਤੇ ਉਯੋਨਗਕ ਨਬਜਲੀ ਦੀਆਂ  ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਿੁਕਾਵਟ ਹਿ ਨਜਸ ਕਿਕੇ ਉਿਹ ਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਕਈ ਨਕਧਿੇ ਹੋਿ ਚਲੇ ਜਾਂਦ ੇ

ਹਿ। 2020 Budget ਿੌਿ-ਹਾਇਡਿੋ ਿਨਵਆਉਣਯੋਗ ਊਿਜਾ ਨਿਿਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੇ ਉੱਚ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋਨਤਆਂ ਦੇ 
ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਿ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਿ ਪ੍ ਿਿੇਾ ਨਦੰਦੇ ਹ,ੈ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿ ੰ   ਪ੍ ਿੀ ਤਿਹਾਂ ਿਤਮ ਕਿ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 

ਜਿਵਿੀ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਕਿਕੇ, ਨਪ੍ਛਲੀ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਿਹ ਾਂ ਸਮਝਨੌਤਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਝੁ ਨਹੱਸੇ ਿ ੰ  ਸ ਬੇ ਦੁਆਿਾ 
ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿੇਟ ਅਦਾ ਕਿਿ ਵਾਨਲਆਂ ਦੁਆਿਾ ਿਹੀਂ। ਨਬਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਵੱਚ ਇਹ ਿਾਹਤ ਉਸ ਪ੍ੈਸ ੇਿ ੰ  ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਿਵਾਏਗੀ 
ਨਜਸ ਿ ੰ  ਿੌਕਿੀਆਂ ਨਸਿਜਣ ਲਈ ਨਬਹਤਿ ਢੰਗ ਿਾਲ ਵਿਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨਮਆਿੇ-ਆਕਾਿ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਨਗਕ ਅਤੇ 
ਵਪ੍ਾਿਕ ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ 2021 ਨਵੱਚ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਕਿਕੇ, ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਨਬਲਾਂ ਨਵੱਚ ਕਰਮਵਾਿ ਔਸਤਿ 14 ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਿਗੇ। 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਓਿਟੈਿੀਓ ਕਝੁ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇਵਾਿ ਨਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਨਜਹੜੀਆਂ ਯੁਿਾਈਨਟਡ ਸਟਟੇਸ ਨਵੱਚ ਔਸਤ ਿਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਵਾਿ ਹਿ। 

Minister Phillips ਿੇ ਨਕਹਾ, “ਓਿਟੈਿੀਓ ਨਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਿੇ ਲੋਕ ਦਾ ਨਧਆਿ  ਕੋਨਵਡ-19 ਨਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੇ ਹ।ੈ”  “ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ 

ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਿਾਲ ਿਨਜੱਠਣ ਦੌਿਾਿ ਭਨਵੱਿ ਬਾਿੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪ੍ਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪ੍ਣਾ ਨਹੱਸਾ ਕਿੀਏ, ਤਾਂ ਕੋਨਵਡ-19 

ਅੰਤ ਨਵੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਪੱ੍ਛੇ ਿਨਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਿੌਕਿੀਆਂ ਨਸਿਜਣ ਲਈ ਆਵੱਸ਼ਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਿ ੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਕਾਿ ਦੀ 
ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਿੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਿੀ ਦਿੁੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਵਿ ਕਿਿ ਦੌਿਾਿ ਜ ੇਓਿਟੈਿੀਓ ਨਪੱ੍ਛੇ ਿਨਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਿ ਕਿਿਾ ਬਿਦਾਸ਼ਤ ਿਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ।”  

2020 Budget ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਿਨਿਕ ਅਿੁਮਾਿਾਂ ਤੇ ਅਧਾਨਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿਨਮਆਿੀ ਨਮਆਦ ਦੀ ਲਚਕੀਲੀ ਨਵੱਤੀ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਿ ਪ੍ਿੇਿਾ 
ਦੇ ਕੇ ਅਨਿਸ਼੍ਨਚਤਤਾ ਵਾਲੀ ਦੁਿੀਆਂ ਨਵੱਚ ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼੍ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ  ਇਹ, ਇਹ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਕਲਨਪ੍ਕ ਨਦਰਸ਼ ਵੀ ਪ੍ੇਸ਼ 

ਕਿਦਾ ਹੈ ਨਕ ਆਿਨਿਕ ਨਿਕਵਿੀ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਿਭਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਸ ਬੇ ਦੀ ਨਵੱਤੀ ਆਉਟਲੱੁਕ ਨਕਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਾਿ 2020-

21 ਲਈ $38.5 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ ਿਵਅਿੁਮਾਿ ਲਗਾ ਿਹੀ ਹ,ੈ ਨਜਹੜਾ 2020–21 First Quarter Finances (2020-21 ਫਸਟ 

ਕੁਆਟਿ ਫਾਈਿੈਂ ਨਸਜ਼) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਨਵੱਿਬਾਣੀ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਦਨਲਆ ਿਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਨਵਿੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਵੱਸ਼ਕ 

ਿਿਚੇ ਿ ੰ  ਝਲਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿਨਮਆਿੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਦੌਿਾਿ, ਸਿਕਾਿ 2021-22 ਨਵੱਚ $33.1 ਨਬਲੀਅਿ ਅਤੇ 2022-23 ਨਵੱਚ 

$28.2 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਲਗਾਤਾਿ ਘੱਟਦੇ ਹੋਏ ਘਾਨਟਆਂ ਦੀ ਭਨਵੱਿਬਾਣੀ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੀ ਜਾਿੀ ਅਨਿਸ਼੍ਨਚਤਤਾ ਿ ੰ  
ਸਵੀਕਾਿ ਕਿਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਕਾਿ ਦੀ 31 ਮਾਿਚ, 2021 ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿ ਤੱਕ ਪ੍ਿ ਸਮੇਤ 2021 Budget (2021 ਬਜਟ) ਨਵੱਚ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ 
ਯੋਜਿਾ ਟੇਬਲ ਕਿਿ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ।   



 

 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ: ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨਾ, ਮੜੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ:  
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ - ਕੋਨਵਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਤਾਗੀਦੀ ਪ੍ਰਨਤਨਕਨਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਿਵੀਂ ਫੰਨਡੰਗ ਨਵੱਚ $7.5 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਿਾਲ, $15.2 

ਨਬਲੀਅਿ। ਿਵੀਂ ਫੰਨਡੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

• ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ ਨਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਿਸਿਲ ਸਪ੍ੋਿਟ ਵਿਕਿ (ਪ੍ੀਐਸਡਬਨਲਊ) ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਤੀ ਲੌਂ ਗ ਟਿਮ ਕੇਅਿ ਨਿਵਾਸੀ 
ਵਾਸਤੇ ਔਸਤ ਨਸੱਧੀ ਿਜ਼ੋਾਿਾ ਦੇਿਭਾਲ ਿ ੰ  ਚਾਿ ਘੰਨਟਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਦਿ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਓਿਟਿੈੀਓ ਿ ੰ  ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਦੀ ਿੱਨਿਆ ਕਿਿ 

ਨਵੱਚ ਕਿੇਡੀਅਿ ਸ ਨਬਆਂ ਨਵੱਚ ਲੀਡਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।  

• ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਦੀ ਿੱਨਿਆ ਕਿਿ ਵਾਸਤੇ ਸਮਿਨਪ੍ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਿੀ ਨਵਿੁੱ ਧ ਲੜਾਈ 

ਦਾ ਸਮਿਿਿ ਕਿਿ ਵਾਸਤੇ 2021-22 ਨਵੱਚ $4 ਨਬਲੀਅਿ ਅਤੇ 2022-2023 ਨਵੱਚ ਹੋਿ $2 ਨਬਲੀਅਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾ। 

• ਿਵੇਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਿ ਮ, ਸਟੇਟ-ਔਫ-ਦ-ਆਿਟ ਡਾਇਗਿੋਸਨਟਕ ਇਮੇਨਜੰਗ ਅਤੇ ਓਪ੍ਿੇਨਟੰਗ ਿ ਮਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਵੀਂ Cortellucci 

Vaughan Hospital ਸਾਈਟ ਿੋਲਹਣਾ। ਇਹ ਨਪ੍ਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਓਿਟੈਿੀਓ ਨਵੱਚ ਿੁਲਹਣ ਵਾਲਾ ਿਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਪ੍ਨਹਲਾ 
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਹੈ ਨਜਹੜਾ ਨਸਸਟਮ ਨਵੱਚ ਿਵੀਂ ਿੈੈੱਟ ਸਮਿੱਿਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ - ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿੌਕਿੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਤਨਿਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵੱਚ $2.4 ਨਬਲੀਅਿ ਸਮੇਤ, $13.5 ਨਬਲੀਅਿ। ਿਵੀਂ ਫੰਨਡੰਗ 

ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

• ਸਪ੍ੋਿਟ ਫੌਿ ਲਿਿਿਜ਼ (Support for Learners) ਪ੍ਨਹਲ ਿਾਹੀਂ, ਮਾਿਚ ਨਵੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਲਈ $200 ਅਤੇ ਿਾਸ 

ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੋਿ ਵਾਸਤੇ $250 ਦੀ $378 ਨਮਲੀਅਿ ਦੀ ਫੰਨਡੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਤਾ-ਨਪ੍ਤਾ ਿ ੰ  
ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਿ ਿਾਉਂਡ ਿਾਹੀਂ $380 ਨਮਲੀਅਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾ। ਇਹ ਕਨੋਵਡ-19 ਦੇ ਵਾਧ  ਿਿਨਚਆਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਿਲਾਈਿ 

ਲਿਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਕਿਾਲੋਜੀ, ਦੇ ਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਨਤੰਿ ਛੋਟੇ ਬੱਨਚਆਂ, ਨਜਸ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਿਾਸ 

ਲੋੜਾਂ ਹਿ, ਵਾਲਾ ਪ੍ਨਿਵਾਿ, 2020 ਨਵੱਚ ਐਜੁਕੇਸ਼ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਵਾਲੇ ਿਿਨਚਆਂ 

ਨਵੱਚ $1,300 ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿੇਗਾ।   

• 2021 ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਿਵੇਂ Seniors’ Home Safety Tax Credit ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਿੱਿਣਾ — $10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਿਵੀਿੀਕਿਿਾਂ ਤੇ 
25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਰਨੈਡਟ — ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਿ ੰ  ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਘਿਾਂ ਿ ੰ  ਵੱਧ ਸੁਿੱਨਿਅਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਿਹ ਾਂ 
ਦੇ ਘਿਾਂ ਨਵੱਚ ਿਨਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ।  ਬਜ਼ੁਿਗ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਿੀਆਂ ਅਤੇ ਜ ੇ2021 ਵਾਸਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਵਲੋਂ  ਇਿਕਮ 

ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਿਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਿਨਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਸਹਾਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਨਿਵਾਿਕ ਸਦੱਸ 

ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

• 2020-21 ਨਵੱਚ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਕਿਕੇ, ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਬਲੈਕ ਯ ਿ ਐਕਸ਼ਿ ਪ੍ਲਾਿ (Black Youth Action Plan) ਨਵੱਚ ਵਾਧ  $60 

ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਿਾ, ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਿ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵੀਂ ਅਿਨਿਕ ਸ਼੍ਕਤੀਕਿਿ ਸਟਰੀਮ, ਨਜਹੜੀ ਸਮਾਨਜਕ 

ਅਤੇ ਆਿਨਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿ ਨਵੱਚ ਬਲੈਕ ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਦਾ ਸਮਿਿਿ ਕਿੇਗੀ, ਨਸਿਜਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬੇਸ ਫੰਨਡੰਗ ਿ ੰ  ਦੁਗਣਾ 
ਕਿਦੇ ਹਏੋ। 



 

 

• ਟ ਿੀਜ਼ਮ, ਸਨਭਆਚਾਿਕ ਅਤੇ ਿਡੇ ਸੰਗਠਿਾਂ, ਨਜਹੜੀਆਂ ਮਹਾਮਾਿੀ ਕਿਕੇ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਿਿ ਨਵੱਤੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਕਿ ਿਹੀਆਂ 

ਹਿ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ Community Building Fund (ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਨਬਲਨਡੰਗ ਫੰਡ) ਦੇ ਲਈ $100 

ਨਮਨਲਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਿਾ। 

• ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਓਪ੍ਿਨੇਟੰਗ ਘਾਨਟਆਂ ਿ ੰ  ਕਵਿ ਕਿਿ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਵਾਸਤੇ ਓਿਟਿੈੀਓ ਦੀਆਂ ਕਲਾ 
ਸਸੰਿਾਵਾਂ ਿ ੰ  $25 ਨਮਲੀਅਿ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਿੀ ਦੀ ਫੰਨਡਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾ। 

• ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ, 2021-22 ਅਤੇ 2022-23,  ਨਵੱਚ ਉਭਿਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਿਆਸ਼ੀਲ ਿਨਹਣ ਅਤੇ ਓਿਟਿੈੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 

ਸਹਾਿੇ ਮਹੱੁਈਆ ਕਿਿਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣ ਲਈ Support for People and Jobs Fund ਵਾਸਤੇ $1.8 ਨਬਲੀਅਿ ਦੀ ਅਨਤਨਿਕਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾ। 

ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ - ਆਿਨਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਮਜ਼ਬ ਤ ਨਿਕਵਿੀ ਦੇ ਲਈ ਿੀਂਹ ਦੇ ਨਿਿਮਾਣ ਕਿਿ ਲਈ ਿਵੇਂ ਸਹਾਨਿਆਂ 

ਨਵੱਚ $4.8 ਨਬਲੀਅਿ। ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

• ਅਗਲੇ ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਬਿੌਡਬੈਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਵੱਚ $680 ਨਮਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਨਤਨਿਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਿੇ ਜ,ੋ ਉਸਦੀਆਂ 

ਪ੍ਨਹਲੀਆਂ ਵਚਿਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਨਮਲਾ ਕੇ, ਓਿਟਿੈੀਓ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਿ ੰ  ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਿਿ ਲਈ ਇਨਤਹਾਨਸਕ ਲਗਭਗ $1 

ਨਬਲੀਅਿ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸ ਬੇ ਭਿ ਨਵੱਚ ਭਾਈਚਾਿੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿ।   

• ਿੌਕਿੀਆਂ ਿ ੰ  ਿਤਮ ਕਿਿ ਵਾਲੀਆਂ ਨਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਿ ੰ  ਸੰਬੋਨਧਤ ਕਿਿ ਲਈ ਨਵਆਪ੍ਕ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਿਾਲ ਉਿਟੈਿੀਓ ਨਵੱਚ ਹਿੋ 

ਿੌਕਿੀਆਂ ਨਲਆਉਣਾ,  ਦਿਨਮਆਿੇ-ਆਕਾਿ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਨਗਕ ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਿਕ ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਨਬਲਾਂ ਨਵੱਚ 

ਕਰਮਵਾਿ ਔਸਤਿ 14 ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਦੇ ਹੋਏ (ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ $1.3 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਅਨਤਨਿਕਤ ਿਿਚੇ ਤੇ)।       

• ਿੌਕਿੀਆਂ ਨਸਿਜਣ ਵਾਨਲਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਿ ੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ 200,000 ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਓਿਟੈਿੀਓ  ਨਵਚਲੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ 

ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਸੰਪ੍ਤੀਆਂ ਦੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਉੱਚੇ Business Education Tax (BET) (ਨਬਜ਼ਿਸ ਐਜੁਕੇਸ਼ਿ ਟੈਕਸ) ਿ ੰ  0.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਦੇ ਿੇਟ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਸਨਿਤੀ ਿ ੰ  ਸਾਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਿਪੱ੍ਿ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ $450 ਨਮਲੀਅਿ ਦੀਆਂ ਫੌਿੀ ਸਾਲਾਿਾ ਬਚਤ 

ਨਤਆਿ ਕਿ ਨਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ ਬੇ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ BET ਿੇਟ ਅਧੀਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿੇਕ ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

• ਿਗਿਪ੍ਾਲੀਕਾਵਾਂ ਿ ੰ  ਛੋਟੇ ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਟੀ ਟੈਕਸ ਨਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਿ ਦੀ ਸਮਿੱਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਿਹ ਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿ ੰ  ਮੈਚ 

ਕਿਿ ਲਈ ਸ ਬਾਈ ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਤੇ ਨਵਚਾਿ ਕਿਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਕੇੇ ਸਿਾਿਕ ਸਿਕਾਿਾਂ ਵਲੋਂ  ਬੇਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ 
ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਿ ੰ  2022-23 ਤੱਕ ਕੁਲ ਨਮਉਂਸੀਪ੍ਲ ਅਤੇ ਸ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਟੀ ਟੈਕਸ ਿਾਹਤ ਨਵੱਚ ਨਮਉਂਸੀਪ੍ਲ ਤੌਿ 'ਤੇ ਅਪ੍ਿਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 
ਨਿਿਭਿ ਕਿਦੇ ਹਏੋ $385 ਨਮਲੀਅਿ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿੇਗਾ। 

• Employer Health Tax (EHT) ਛੋਟ ਨਵੱਚ $490,000 ਤੋਂ $1 million ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿ ੰ  ਸਿਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਿੱਿ ਤੇ 
ਅਨਤਨਿਕਤ 30,000 ਵਾਸਤੇ ਿੌਕਿੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਿ ੰ  ਿਤਮ ਕਿਿਾ।  ਇਸ ਵਾਧ  ਿਾਹਤ ਦੇ ਿਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਿੋਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਕੋਈ 

EHT ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕਿਿਗ,ੇ  2021–22 ਨਵੱਚ ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ $360 ਨਮਲੀਅਿ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਨਜਸ ਦਾ ਿੌਕਿੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ 
ਨਵੱਚ ਪ੍ੁਿਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਓਿਟੈਿੀਓ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ , ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  2021, ਓਿਟੈਿੀਓ ਸਟੇਕੇਸ਼ਿ ਦ ੇਸਾਲ, ਨਵੱਚ ਸੁਿੱਨਿਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀ ਿੋਜ ਕਿਿ 

ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਿਿ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਓਿਟੈਿੀਓ ਟ ਿੀਜ਼ਮ ਿਿਨਚਆਂ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਿਬੱਧ ਹੋਣਾ।  



 

 

• ਟ ਿੀਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੌਸਪ੍ੀਟਨੈਲਟੀ ਸੈੈੱਕਟਿ ਨਵਚਲੇ ਕਾਨਮਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਿੀ ਿਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਹਿੋ ਲੋਕਾਂ ਿ ੰ   ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ 

$180.5 ਨਮਲੀਅਿ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਿਾਲ ਨਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਿੌਕਿੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜਿਾ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸਨਕਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਿਣਿੀਤੀ, ਹੁਿਿਾਂ 
ਸੰਬੰਧੀ ਨਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ Employment Ontario ਿਾਹੀਂ ਅਨਤਨਿਕਤ $100 ਨਮਲੀਅਿ ਦੇ ਸਮਿਨਪ੍ਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁੜ ਕੇ ਨਤਆਿ 

ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੈਨਕਡ ਕਨਿਅਿ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ (Second Career program) ਅਤੇ ਮੰਗ-ਵਾਲੇ ਹੁਿਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿ ਲਈ $59.5 ਨਮਲੀਅਿ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।    

• ਸਿਕਾਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿ ੰ  Ontario Onwards Acceleration Fund (ਓਿਟੈਿੀਓ ਓਿਵਿਡ ਐਕਸੇਲੇਿੇਸ਼ਿ ਫੰਡ) ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਹਿੋ 

ਭਿੋਸੇਮੰਦ, ਸੁਨਵਧਾਜਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ $500 ਨਮਲੀਅਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾ। 



 

 

ਕੁਝ ਤੱਥ 

• ਜ ਿ ਤੋਂ, ਓਿਟੈਿੀਓ ਨਵੱਚ ਿੁਜ਼ਗਾਿ 838,000 ਿੈੈੱਟ ਿੌਕਿੀਆਂ ਵੱਧੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ, ਸਤੰਬਿ ਤੋਂ, ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਫਿਵਿੀ 2020 ਸਤਿ ਦੇ  
95.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਨਗਆ ਹੈ।  

• ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੇ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪ੍ੀ ਨਵੱਚ 2020 ਨਵੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਗਿਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ 2021 ਨਵੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ 
ਪ੍ ਿਵ ਅਿੁਮਾਿ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੇ ਆਿਨਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਾਿੀ ਿਨਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ 2022 ਨਵੱਚ ਅਸਲ 

ਜੀਡੀਪ੍ੀ ਨਵੱਚ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਿਾਲ, 2023 ਨਵੱਚ 2.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸੰਤੁਨਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ।  

• The Fiscal Sustainability, Transparency and Accountability Act, 2019 (FSTAA) ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਨਕ ਸਿਕਾਿ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ 
ਨਵੱਤੀ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਅੰਨਤਮ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਨਲਤ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ ਿਵ ਅਿੁਮਾਿ ਿਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ ਿਤ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਨਿਕਵਿੀ ਪ੍ਲਾਿ 

ਪ੍ਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕਿੇ। ਐਕਟ ਲਚਕੀਲੇਪ੍ਿ ਲਈ ਲੋੜ ਿ ੰ  ਵੀ ਪ੍ਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਿਆ ਕਿਿ ਦੀ 
ਕਾਬਲੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਕਨੋਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਿੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ ਿਵ ਅਨਿਸ਼੍ਨਚਤਤਾ ਅਤੇ ਜੋਿਮਾਂ ਿ ੰ  ਦੇਿਦੇ 
ਹੋਏ, ਸਿਕਾਿ 2020 Budget ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਨਿਕਵਿੀ ਪ੍ਲਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੰ  ਿੋਕਣ ਵਾਸਤੇ FSTAA ਨਵੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 

ਿੱਿ ਿਹੀ ਹੈ।   

• ਓਿਟੈਿੀਓ ਕੈਿੇਡਾ ਨਵੱਚ ਅਨਜਹਾ ਪ੍ਨਹਲਾ ਅਨਧਕਾਿ ਿਤੇਿ ਸੀ ਨਜਸ ਿੇ ਉਸਦੀ 25 ਮਾਿਚ, 2020 ਦੀ ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ 

ਯੋਜਿਾ : ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ  ਨਵੱਚ  ਕੋਨਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਿ ੰ  ਪ੍ਰਤੀਨਬੰਬਤ ਕਿਿ ਵਾਲੀ ਨਵੱਤੀ ਆਉਟਲੱੁਕ 

ਿੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। 

ਅਖਤਖਰਕਤ ਸਾਧਨ 

ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਯੋਜਿਾ: ਿੱਨਿਆ ਕਿਿਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿਾ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿਾ 

ਬੈਕਗਿਾਉਂਡਿ: ਿੱਨਿਆ ਕਿਿਾ - ਤਾਗੀਦੀ ਕਨੋਵਡ-19 ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਿਆ  

ਬੈਕਗਿਾਉਂਡਿ ਸਹਾਇਤਾ - ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿੌਕਿੀਆਂ ਦਾ ਸਮਿਿਿ ਕਿਿਾ 

ਬੈਕਗਿਾਉਂਡਿਮੜੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿਾ - ਵਾਧੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨਸਿਜਣੇ 

ਬੈਕਗਿਾਉਂਡਿਨਜ਼ੰਮੇਵਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼੍ੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਓਿਟਿੈੀਓ ਦੇ ਨਵੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿ  

ਬੈਕਗਿਾਉਂਡਿਓਿਟਿੈੀਓ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਯੋਜਿਾ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ:ਿੱਨਿਆ ਕਿਿਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿਾ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਿਾ 

ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੇ ਆਿਨਿਕ ਅਕਾਉਂਟ - 2020 ਦਾ ਦ ਸਿਾ ਕੁਆਟਿ 

ਓਿਟੈਿੀਓ ਦੀ ਕਾਿਵਾਈ ਯੋਜਿਾ: COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ  
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