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ਓਿਟੈਨਰਓ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ  

ਸਬਾ 2021 ਦੀ ਫੌਲ ਇਕਿਨਮਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਟੋਰੋਂਟ ੋ- ਅੱਜ, Minister of Finance Peter Bethlenfalvy ਿੇ 2021 ਓਿਟੈਨਰਓ ਇਕਿੌਨਮਕ ਆਉਟਲ ੱਕ ਅਤ ੇਨਫਸਕਲ 

ਨਰਨਵਊ:  ਨਬਲਡ ਓਿਟੈਨਰਓ (Build Ontario) (2021 Ontario Economic Outlook and Fiscal Review:Build 

Ontario) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯੋਜਿਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਨਹਮ ਬ ਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਆਤ ਕਰਕ,ੇ 

ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਿ ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਅਤ ੇਆਟ ੋਨਿਰਮਾਣ ਅਤ ੇਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾ ਨਵੱਚ ਲੀਡਰਨਸ਼ਪ ਿ ਬਹਾਲ ਕਰਕ 

ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੀ ਨਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਿੀਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਿਾ ਕੋਨਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 

ਨਵਰੱਧ ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

Minister Bethlenfalvy ਿੇ ਨਕਹਾ, “ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਅਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵਰੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਮਹਿਤ ਿਾਲ ਨਜੱਤੀ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ 

ਰੱਨਖਆ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਓਿਟੈਨਰਓ ਨਵੱਚ ਪਨਰਵਾਰਾ, ਕਾਨਮਆ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬਹਤਰ 

ਅਤ ੇਉਜਵਲ ਭਨਵੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਸਾਡੀ ਯੋਜਿਾ ਉਤਰ ਨਵੱਚ ਅਨਹਮ ਖਨਣਜਾ ਿ 

ਅਿਲਕ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕ ਅਤ ੇਅਨਹਮ ਬ ਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕ, ਸਾਡ 

ਸਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਨਥਕ ਨਰਕਵਰੀ ਅਤ ੇਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।" 

ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰਿਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਜਹਾ ਹੈਲਥ ਅਤ ੇਲਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਨਸਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ ਜੋ 

ਉਹ ਗਣਵੱਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਜਸਦ ਸਾਡ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿ।  

ਹਾਈਲਾਈਟਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:  

• ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਕਾਰਜਬਲ ਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਨਰਓ 2021-22 ਨਵੱਚ ਸ਼ਰਆਤ ਕਰਕ, 

5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵੀਆ ਅਤੇ ਉਚ ਹਿਰਮੰਦ ਰਨਜਸਟਰਡ ਿਰਸਾ ਅਤ ੇਰਨਜਸਟਰਡ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਿਰਸਾ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ 

8,000 ਪਰਸਿਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਲਈ $342 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ, ਓਿਟੈਨਰਓ ਲਗ-ਟਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ 225 ਿਰਸ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਿਰਾ ਿ ਭਰਤੀ ਕਰਿ ਲਈ, 2022-23 ਤੋਂ 

ਸ਼ਰਆਤ ਕਰਕੇ, $57.6 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।  

• ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾ ਿ ਘਰ ਨਵੱਚ, ਨਜੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਾਵੇਂ ਹਦੇ ਹਿ, ਉਿ੍ਾ ਦੀ ਨਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਮ ੜ 

ਵਸੇਬੇ ਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਬਾ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾ ਨਵੱਚ ਘਰੇਲ ਅਤ ੇਕਨਮਊਨਿਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ 

ਕਰਿ ਲਈ ਵਾਧੂ $548.5 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਨਡਗ ਹਰ ਸਾਲ 28,000 ਪੋਸਟ-ਐਨਕਊਟ 

ਸਰਜੀਕਲ ਮਰੀਜ਼ਾ ਅਤ ੇਗੰਝਲਦਾਰ ਨਸਹਤ ਸਨਥਤੀਆ ਵਾਲ 21,000 ਮਰੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।  

• ਸਬੇ ਭਰ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤ ਅਤ ੇਲਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ 

ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਨਵਸਨਤਰਤ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸ਼ਾ ਮ ਕਤੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਪਹੰਚ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣ ਲਈ 2021-22 ਨਵੱਚ ਸ਼ਰਆਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਨਵੱਚ $12.4 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

• ਲਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰੱਨਖਆ ਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਬੇ ਨਵੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾ 

ਦੀ ਸੰਨਖਆ ਿ ਦੱਗਣਾ ਕਰਿ ਸਮੇਤ ਲਾਗ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾ ਨਵੱਚ ਵਾਧੂ $72.3 ਨਮਲੀਅਿ 

ਮ ਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾ ਦੇ ਅਿਪਾਤ ਿ ਕੈਿਡਾ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।  

ੂ ੌ

ਂ ਂ  ੂ

ੂੰ ਂ ੂੰ ੇ

ਂ ਂ ਂ

 

ਂ ਂ  

ਂ ਂ ਂ ਂ

ੱ ੱ ਂ ੂੰ

ੌ ੇ ਂ ੇ ੇ

ੂ ੂੰ

ੌਂ

 ੇ ੇ

ਂ

ੌਂ ੂੰ  ੂ ੇ

ਂ ੱ  ਂ ਂ

ਂ ੂੰ

ੌਂ ਂ ੂੰ

 ੂ

ਂ ੂੰ   ੰ ਂ

ੂੰ ੂ ਂ ੂ

ੰ

ਂ  ਂ ੇ ਂ

ੂ ੌਂ ਂ  

ਂ  

 ੂ ਂ

ੌਂ  ੂੰ ੂ ਂ

ੂੰ  ੂ ਂ

ੌਂ ਂ  ੂੰ ੇ



ਓਿਟੈਨਰਓ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ (Building Ontario): ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਹਸਪਤਾਲਾ, ਨਰਹਾਇਸ਼ਾ ਅਤ ੇਹਾਈ-ਸਪੀਡ 

ਇੰਟਰਿਟ ਲਈ ਸ਼ਰਆਤ ਦੇ ਿਾਲ ਓਿਟੈਰ੍ਓ ਦੇ ਭਨਵੱਖ ਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ। ਇਹਿਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾ ਦੇ ਿਾਲ, ਸਰਕਾਰ 

ਸਾਡੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੇ ਉਤਰ ਨਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖਨਣਜ ਸਰੋਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰਚ 

ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗੀ, ਅਤ ੇਡਰਾਈਵਰਾ ਦਆਰਾ ਟਕੈਨਫਕ ਜਾਮ (ਗਨਰੱਡਲਕ) ਨਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾ ਜੋ 

ਉਹ ਦੋਸਤਾ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਿਾਲ ਵਧੇਰ ੇਸਮਾ ਨਬਤਾ ਸਕਣ। 

ਹਾਈਲਾਈਟਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:  

• ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤ ੇਪ ਲਾ ਿ ਬਣਾਉਣ, ਉਿ੍ਾ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮ ਰੰਮਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਿਕਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਿ 

ਅਤ ੇਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਿ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਓਿਟੈਨਰਓ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ (Ontario Highways 

Program) ਨਜਸ ਨਵੱਚ 580 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ, ਨਵਸਥਾਰ ਅਤ ੇਪ ਿਰਵਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਦੇ ਸਮਰਥਿ ਨਵੱਚ 2021-

22 ਲਈ ਫੰਨਡਗ ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ $2.6 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ (Highways Program) ਦੇ 

ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਿੇ Bradford ਬਾਈਪਾਸ ਅਤ ੇਹਾਈਵੇਅ 413 ਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਨਡਗ ਦੇਣ 

ਲਈ ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

• ਿਕਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਿ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਖਨਣਜਾ ਿ ਅਿਲਕ ਕਰਿ ਅਤੇ ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੇ ਉਤਰ ਨਵੱਚ ਆਰਨਥਕ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ 

ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਿਰਦਰਿ ਅਤ ੇਫਸਟ ਿਸ਼ਿਜ਼ ਭਾਈਚਾਨਰਆ ਿਾਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਨਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਸਬੇ ਿੇ ਇੱਕ 

ਆਲ-ਸੀਜ਼ਿ ਰੋਡ ਿਟਵਰਕ ਦੀ ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ ਅਨਜਹੇ ਹੋਰ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ 

ਦਰ ਉਤਰ ਨਵੱਚ ਨਰਮੋਟ ਫਸਟ ਿਸ਼ਿਜ਼ ਲਈ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਰੀਡਰ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਿਗੇ, ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਿ 

$1 ਨਬਲੀਅਿ ਪਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤ ੇਹਿ। ਕੈਿਡਾ ਸਰਕਾਰ ਿ ਅਗੇ ਵੱਧਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਹਮ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਵੱਚ ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੀਆ 

ਵਚਿਬੱਧਤਾਵਾ ਿ ਮੈਚ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਓਿਟੈਨਰਓ, ਓਿਟੈਨਰਓ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਇਿਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਪਰੋਗਰਾਮ (Ontario Community Infrastructure 

Fund program) ਨਵੱਚ ਆਪਣ ਸਾਲਾਿਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਿ ਦੱਗਣਾ ਕਰਿ ਰਾਹੀ ਨਮਉਸਪੈਨਲਟੀਆ ਦਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਲੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਰਹਾ ਹੈ। $1 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬਹ-ਸਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ 424 ਛਟੇ, ਨਦਹਾਤੀ ਅਤ ੇਉਤਰੀ 

ਭਾਈਚਾਨਰਆ ਿ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਅਤ ੇਪੂਰਵ ਅਿਮਾਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ, 2021-22 ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲ ਅਗਲ 

ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਨਵੱਚ ਕੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਿ ਲਗਭਗ $2 ਨਬਲੀਅਿ ਤੱਕ ਨਲਆਏਗਾ ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਸੜਕਾ, ਪ ਲਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 

ਗੰਦ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬ ਨਿਆਦੀ ਢਾਚਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤ ੇਮ ਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕਣ।  

• 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾ ਿ ਨਕਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਿਟ ਤੱਕ ਪਹੰਚ ਮ ਹੱਈਆ 

ਕਰਿ ਲਈ, ਸਬੇ ਿੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ $4 ਨਬਲੀਅਿ ਦੀ ਇਨਤਹਾਸਕ ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

• ਦਹਾਨਕਆ ਦੀ ਅਣਗਨਹਲੀ ਿ ਸੰਬੋਨਧਤ ਕਰਿ ਅਤ ੇਲਗ-ਟਰਮ ਦੇਖਭਾਲ ਨਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਲਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ, 2024-25 ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੀ ਅਨਤਨਰਕਤ 10,000 ਿਟ ਿਵੇਂ ਲਗ-ਟਰਮ 

ਦੇਖਭਾਲ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਮੌਜੂਦਾ 12,000 ਬੈੱਡਾ ਿ ਆਧ ਨਿਕ ਨਡਜ਼ਾਇਿ ਨਮਆਰਾ ਤੱਕ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਿ ਲਈ, ਵਾਧੂ 

$3.7 ਨਬਲੀਅਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਬਸੰਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲ ਨਿਵੇਸ਼ $6.4 ਨਬਲੀਅਿ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗਾ - ਇੱਕ ਇਨਤਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਜਸ ਦਾ ਿਤੀਜਾ 2028 ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਟ ਿਵੇਂ ਬੈੱਡ ਅਤ ੇਸਬੇ ਭਰ ਨਵੱਚ 

ਲਗਭਗ 28,000 ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲਗ-ਟਰਮ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲ ਬੈੱਡ ਹੋਵੇਗਾ।  

• ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀਆ ਵਧਦੀਆ ਮੰਗਾ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਨਰਓ ਅਗਲ 10 ਸਾਲਾ ਨਵੱਚ 

ਹਸਪਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਿ ਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਿ ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $30.2 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ 

ਨਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਤਹਾਸਕ ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਨਕ ਲਕ ਆਪਣ ਭਾਈਚਾਨਰਆ ਨਵੱਚ ਲੜੀਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।  
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ਵਰਕਰਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਾ: ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾ ਿ ਨਸਖਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੌੜ ਨਵੱਚ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੌੜ ਨਵੱਚ ਿਹੀ। ਇਹੀ 

ਕਾਰਿ ਹੈ ਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਓਿਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਨਮਆ ਿ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ, ਫੰਨਡਗ 

ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਤਾ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵੇਂ ਹਿਰ ਨਸੱਖ ਸਕਣ, ਅਤ ੇਚੰਗੀ ਤਿਖਾਹ ਵਾਲੀਆ ਿਕਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਖਨਣਜਾ, ਆਟੋਮੋਨਟਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤ ੇਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾ ਨਵੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਿ ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ।  

ਹਾਈਲਾਈਟਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

• ਵਰਕਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਖਾਹ ਿ 1 ਜਿਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ, $15 ਪਰਤੀ 

ਘੰਟਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਰਵਰਾ ਲਈ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਖਾਹ ਦਰ ਿ, ਆਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਖਾਹ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, 

ਖਤਮ ਕਰਿ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।   

• ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵੱਚ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਖਨਣਜਾ ਦੇ ਪਰਮ ੱਖ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾ ਨਵੱਚੋਂ 

ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਬੇ ਿੇ ਆਪਣੀ ਪਨਹਲੀ ਨਕਟੀਕਲ ਖਨਣਜ ਸਟਰੈਟੇਜੀ (Critical 

Minerals Strategy) ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਿ ਦੀਆ ਯੋਜਿਾਵਾ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੇ ਨਵੱਚ ਅਨਹਮ ਖਨਣਜਾ ਦੀ ਬਹਤਾਤ 

ਿਵੀ ਇਲਕਨਟਰਕ ਵਾਹਿ ਤਕਿਾਲਜੀ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾ ਿ ਸਰੱਨਖਅਤ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਓਿਟੈਨਰਓ ਵਰਕਰਾ 

ਲਈ ਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। 

• ਆਟੋਮੋਨਟਵ ਸੈਕਟਰ ਨਵਚੱ ਿਕਰੀਆ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਅਤ ੇਨਸਰਜਣਾ ਲਈ, ਸਬੇ ਿੇ ਇਲਕਨਟਰਕ ਵਾਹਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਿ 

ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਪਰਮ ੱਖ ਆਟ ੋਨਿਰਮਾਤਾਵਾ ਤੋਂ $5.6 ਨਬਲੀਅਿ ਦੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਹਿ। 

• ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧ ਰਹ ੇਮ ਕਾਬਲ ਅਤ ੇਸਪਲਾਈ ਚੇਿ ਚਣਤੀਆ ਿ ਹੱਲ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਲਈ ਇੱਕ 

ਿਵੀ ਸੂਬਾ ਨਵਆਪੀ $40 ਨਮਲੀਅਿ ਐਡਵਾਸਡ ਮੈਿਫੈਕਚਨਰੰਗ ਅਤ ੇਇਿਵੇਸ਼ਿ ਕੰਪੀਟੀਨਟਵਿਸ ਸਟਰੀਮ (Advanced 

Manufacturing and Innovation Competitiveness stream) ਬਣਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਖੇਤਰੀ ਨਵਕਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ 

(Regional Development Program) ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੈ।  

• ਕਾਨਮਆ ਿ ਚੰਗੀਆ ਿਕਰੀਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ, ਓਿਟੈਨਰਓ 2021-22 ਨਵੱਚ ਸ਼ਰਆਤ ਕਰਕ, 

ਸਨਕਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਸਟਰੈਟੇਜੀ (Skilled Trades Strategy) ਨਵੱਚ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾ ਨਵੱਚ ਵਾਧੂ $90.3 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ 

ਨਰਹਾ ਹੈ। ਮ ੱਖ ਿਵੀਆ ਪਨਹਲਕਦਮੀਆ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਹਿਰਮੰਦ ਟਰੇਡਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਮੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ 

ਓਿਟੈਨਰਓ ਯਥ ਅਪਰੈਂਨਟਸਨਸ਼ਪ ਪਰੋਗਰਾਮ (Ontario Youth Apprenticeship Program) ਅਤ ੇਪਰੀ-ਅਪਰੈਂਨਟਸਨਸ਼ਪ 

ਟਰੇਨਿਗ ਪਰੋਗਰਾਮ (Pre-Apprenticeship Training Program) ਿ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।  

• ਵਰਕਰਾ ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇ ਵਧੇਰ ੇਮੌਕੇ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ Ontario Jobs Training Tax Credit 

(ਓਿਟਾਰੀਓ ਜੌਬਜ਼ ਟਰੇਨਿਗ ਟੈਕਸ ਕੈਨਡਟ) ਿ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  2022 ਕੈਨਡਟ 

ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਿ ਲਗਭਗ 240,000 ਲਕਾ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਿ $275 ਨਮਲੀਅਿ, ਜਾ ਔਸਤਿ  $1,150, 

ਮ ਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।  

• ਉਹਿਾ ਵਰਕਰਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜਿ੍ਾ ਿ ਿਕਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੜ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਾ 

2021-22 ਨਵੱਚ ਸੈਨਕੰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ (Second Career program) ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਵਾਧੂ $5 ਨਮਲੀਅਿ 

ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। 

• ਟਨਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੌਸਨਪਟੈਨਲਟੀ ਖੇਤਰਾ ਿ ਨਰਕਵਰ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ, ਅਤ ੇਓਿਟੈਨਰਓ ਪਨਰਵਾਰਾ ਿ ਸਬੇ ਦੀ 

ਪੜਚੋਲ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ  ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 2022 ਲਈ ਇੱਕ ਿਵੇਂ ਅਸਥਾਈ Ontario Staycation Tax 

Credit (ਓਿਟਨੈਰਓ ਸਟੇਕੇਸ਼ਿ ਟੈਕਸ ਕੈਨਡਟ) ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨਡਟ ਡਢ ਨਮਲੀਅਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਨਰਵਾਰਾ 

ਦੀ ਓਿਟੈਨਰਓ ਿ ਹੋਰ ਖੋਜਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਿ $270 ਨਮਲੀਅਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ। 
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• ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੇ ਵਰਕਰਾ ਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤ ੇਮਜ਼ਦਰਾ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਨਵੱਚ ਅਸਥਾਈ 

ਮਦਦ ਏਜੰਸੀਆ ਅਤ ੇਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨਮਆ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆ ਦੇ ਕੇਂਦਨਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਿ ਲਈ ਅਨਧਕਾਰੀਆ ਦੀ 

ਇੱਕ ਸਮਰਨਪਤ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ $1.1 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਸਭ ਤੋਂ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਨਹਣ ਵਾਲ ਕਝ ਵਰਕਰਾ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਗੇਾ।  

Minister Bethlenfalvy ਿੇ ਨਕਹਾ, “ਉਹ ਗਣ ਨਜਿ੍ਾ ਿੇ ਸਾਡ ਸਬੇ ਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੜੇ ਨਦਿਾ ਨਵੱਚੋਂ ਲਘਣ ਨਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ — ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੇ ਲਕਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ — ਸਾਿ ਇੱਕ ਉਜਵਲ, ਵਧੇਰ ੇਖ ਸ਼ਹਾਲ ਭਨਵੱਖ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾਉਣਗੇ।” 

“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਤ ੇਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵਕਾਸ ਦਆਰਾ ਸੰਚਾਨਲਤ ਆਰਨਥਕ ਅਤ ੇਨਵੱਤੀ 

ਨਰਕਵਰੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡ ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰਿ, ਭਨਵੱਖ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ 

ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਝ ਕਰਿ ਵਾਲ ਵਰਕਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ।" 

ਝਟਪਟ ਤੱਥ  

• 2021 ਓਿਟੈਨਰਓ ਇਕਿੌਨਮਕ ਆਉਟਲ ੱਕ ਅਤ ੇਨਫਸਕਲ ਨਰਨਵਊ: ਨਬਲਡ ਓਿਟੈਨਰਓਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਣ 

ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾ ਨਵੱਤੀ ਅਪਡਟ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ ਆਰਨਥਕ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਵੀ, ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੇ ਨਵੱਤ 

ਬਾਰ ੇਨਿਯਮਤ ਅੱਪਡਟ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਿ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ 

ਦਆਰਾ ਸੰਚਾਨਲਤ ਨਰਕਵਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੈ।  

• ਓਿਟੈਨਰਓ ਦੀ ਅਰਥਨਵਵਸਥਾ ਕੋਨਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਵਧਦੇ ਰਨਹਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੈ। 

2021-22 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ $21.5 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਿਮਾਿ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਨਵੱਚ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ 

ਆਉਟਲਕ ਿਾਲ $11.6 ਨਬਲੀਅਿ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ 

ਿਾਲ, ਸਬੇ ਦੇ ਨਵੱਤ ਉਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ਪਰਤੀਨਬੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

• ਦਰਨਮਆਿੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਨਵੱਚ $19.6 ਨਬਲੀਅਿ ਅਤ ੇ2023-24 ਨਵੱਚ $12.9 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ 

ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹ ੇਘਾਟੇ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਿਮਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ 2021 ਬਜਟ ਨਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਉਟਲਕ ਦੇ 

ਮ ਕਾਬਲ, ਕਮਵਾਰ $8.1 ਨਬਲੀਅਿ ਅਤ ੇ$7.2 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਸਧਾਰ ਹੈ।  

• ਕੋਨਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਿਾਲ ਜ ੜੀ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਿਜ਼ਰ, ਸਬੇ ਦਾ ਕੋਨਵਡ-19 ਸਮਾ-ਸੀਮਤ ਫੰਨਡਗ (COVID-19 

Time-Limited Funding) ਰਾਹੀ ਸਾਧਿਾ ਿ ਉਥੇ ਤਾਇਿਾਤ ਕਰਿ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਿ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਜੱਥੇ 

ਉਹਿਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜ ਹਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋਰ ਨਰਕਵਰੀ ਪਨਹਲਕਦਮੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।  

ਵਾਧੂ ਸਾਧਿ 

• ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰਿਾ (Protecting Our Progress)  

• ਓਿਟੈਨਰਓ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ  

• ਵਰਕਰਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਾ  

• ਆਰਨਥਕ ਅਤੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਰ 

• ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਬਆਿ ਪੜ
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https://budget.ontario.ca/2021/statement.html
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