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ਨਿਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ 

ਓਿਟਾਨਰਓ ਿੇ ਤਰੱਕੀ ਨਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਿ ਿ 

ਅੱਗ ੇਵਧਾਇਆ 

14 ਿਵੰਬਰ, 2022 

ਓਿਟਾਨਰਓ ਦ ੇ2022 ਪਤਝੜ ਆਰਨਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰਨਿਕ ਅਨਿਸ਼ਨਿਤਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ 

ਮਨ ੰਗਾਈ ਦ ੇਸਮੇਂ ਨਵੱਿ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ  ੈ 

ਟੋਰਾਟੋ — ਅੱਜ, ਨਵੱਤ ਮੰਤਰੀ Peter Bethlenfalvy ਿੇ 2022 ਓਿਟਾਨਰਓ ਇਕਿਾਨਮਕ ਆਉਟਲ ੱਕ ਅਤੇ ਨਿਸਕਲ ਨਰਨਵਊ — 

ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪਲਾਿ (Ontario’s Plan to Build) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ  ੈ:ਤਰੱਕੀ ਅੱਪਡੇਟ ਇਸ ਨਵਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲ 

ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪਲਾਿ ਬਾਰੇ ਪਨ ਲੀ ਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਰਪਰਟ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਅਰਿਿਾਰੇ ਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ 

ਪਲਾਿ ਿ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦੇ  ਿ, ਸਬੇ ਨਵੱਿ ਕਾਨਮਆ ਦੀ ਕਮੀ ਿਾਲ ਿਨਜੱਠਣ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਿ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਿਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ  ਿ। 

ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਅਰਿਿਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੱਤੀ ਆਉਟਲਕ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡਟ ਵੀ ਨਦੱਤੀ  ੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਿ ਉਭਾਨਰਆ ਨਗਆ  ੈ ਨਕ ਇਸ ਦਾ 

ਲਿਕੀਲਾ ਅਤੇ ਜ ੰਮੇਵਾਰ ਪਲਾਿ ਸਬੇ ਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾ ਮਣ ਇਸ ਵੇਲ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮਨ ੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੈਦਾ  ੋ ਰ ੀਆ ਆਰਨਿਕ 

ਿਣਤੀਆ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕੱਿੇ ਖੜਾ  ੈ। 

“ਇਕੱਠ ਅਸੀ ਇੱਿੇ ਤੱਕ ਆ ਿਕੇ  ਾ,” Minister Bethlenfalvy ਿੇ ਨਕ ਾ। “ਨਿਵੇਸ਼ ਨਲਆਉਣ ਅਤੇ ਿੰਗੀਆ ਿਕਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 

 ਜ਼ਾਰਾ ਸਨਕੱਲ ਵਾਲ ਟਰੇਡ ਕਾਨਮਆ ਿ ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰਾ ਿ ਖ਼ਰਿੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀ ਮ ੱਤਵਪ ਰਿ ਤਰੱਕੀ 

ਕੀਤੀ  ੈ। ਨਜਵੇਂ ਅਸੀ ਅਨਿਸ਼ਿਤ ਆਰਨਿਕ ਸਨਮਆ ਨਵਿੋਂ ਲਘ ਰ  ੇ ਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵੇਂ ਟੀਿਾਬੱਧ ਕਦਮਾ ਰਾ ੀ ਆਪਣ ਪਲਾਿ 

ਿ ਵਧਾ ਰ ੀ  ੈ, ਜੋ ਨਕ ਪਨਰਵਾਰਾ, ਬਜ਼ਰਗਾ ਅਤੇ ਛਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਲਈ ਸਨ ਯੋਗੀ  ੋਣਗ। 

ਟੀਿਾਬੱਧ ਕਦਮਾ ਨਵੱਿ ਖਾਸ ਗੱਲਾ, ਜੋ ਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਿ ਿ ਅੱਗ ਵਧਾਉਦੀਆ  ਿ, ਨਵੱਿ  ਿ: 

• ਵਲਟੀਅਰ ਸਾਫ਼-ਸਿਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਰੈਨਡਟ ਰਨਜਸਟਰ ਿ ਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰ ਾ  ੈ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਮ ਕਾਬਲਬਾਜ਼ੀ, ਿਕਰੀਆ ਨਮਲਣ 

ਅਤੇ ਸਝਾਏ ਕਿਿ ਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਉ ਿਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਝੱਲਣਯੋਗਤਾ ਟੀਨਿਆ ਿ ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵੱਧ ਮੌਕ ੇ

ਨਮਲਣ। 

• ਅਗਲੇ ਨਤਿ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਿ ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਛਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਿ ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਨਵੱਿ $185 ਨਮਲੀਅਿ ਦੀ ਰਾ ਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਰ ੀ  ੈ, 

ਨਜਸ ਿਾਲ ਛਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਵੱਿ ਬਾਕੀ ਬਨਿਆ ਲਈ ਸਝਾਈ ਛਟ ਰਾ ੀ 5,500 ਛਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਿ ਿਾਇਦਾ  ੋਵੇਗਾ।  

• ਸਾਰੀਆ ਨਮਊਸਪਨਲਟੀਆ ਨਵਿਲ ਛਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆਪਣ-ਆਪ, ਜੋ ਨਕ ਛਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ 

ਦੀ ਪਰਾਪਟੀ ਸਬ-ਕਲਾਸ ਮ ਤਾਬਕ  ੈ। 

• ODSP ਉਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ਨਵਅਕਤੀ ਿ ਉ ਿਾ ਵਲ ਮ ੀਿਵਾਰ ਕਮਾਈ ਛਟ ਿ  ਰ ਮ ੀਿ ਲਈ $200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $1,000 

ਕਰਿ ਿਾਲ ਵੱਧ ਧਿ ਆਪਣ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆ ਕਰਿੀਆ। ਇਸ ਿਾਲ ਇਸ ਵੇਲ ਕੰਮ ਕਰਿ ਵਾਲ ਲਗਭਗ 

25,000 ਨਵਅਕਤੀਆ ਿ ਆਪਣ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਮਲਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਲ  ੀ 25,000 ਦੇ ਲਗਭਗ  ੋਰ ਲਕਾ ਿ 

ਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰੇਰਿਾ ਨਮਲ ਸਕਦੀ  ੈ। 

• ਜ ਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਕਰਕ,  ਸਾਲਿਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ ਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਿ ਬੱਨਿਆ (Assistance for Children with 

Severe Disabilities program) ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ ੀਿਵਾਰ ਰਕਮ ਿ ਮਨ ੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲਣ ਲਈ ਨਵਉਤ ਬਣਾਈ  ੈ। 

• ਜ ਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਕਰਕ, ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲ ਨਜਉਣ ਵਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਿ ਲਕਾ ਲਈ ਵੱਧਦੀਆ ਕੀਮਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿ 

ਲਈ ਓਿਟਾਨਰਓ ਨਡਸੇਨਬਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (Ontario Disability Support Program, ODSP)  ਲਈ ਸਾਲਿਾ ਮਨ ੰਗਾਈ 

ਵਾਸਤੇ ਭਤੇ ਅਡਜੱਸਟ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ  ੈ।  
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• ਸਨਕਲ ਨਵਕਾਸ ਿੰਡ (Skills Development Fund) ਨਵੱਿ ਿੰਡਾ ਦੀ ਿਵੀ ਲੜੀ ਰਾ ੀ 2022-23 ਨਵੱਿ $40 ਨਮਲੀਅਿ ਦੇ ਵਧੀਕ 

ਨਿਵੇਸ਼ ਿਾਲ ਕਲ $145 ਨਮਲੀਅਿ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਮੰਗ ਵਾਲ ਉਦਯੋਗਾ ਨਵੱਿ ਪਨ ਲਾ  ੀ 393,000 ਲਕਾ ਿ ਉ ਿਾ ਦੇ 

ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅਗਲ ਪੜਾਅ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ  ੈ। 

• 2023-24 ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਕਰਕ,ੇ  ਡਅਲ ਕਰੈਨਡਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (Dual Credit program)  ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਅਗਲ ਦੋ ਸਾਲਾ ਦੇ 

ਦੌਰਾਿ $4.8 ਨਮਲੀਅਿ ਦਾ  ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿਾ,  ੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੈਕਡਰੀ ਸਕਲ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਿੀਆ ਿ ਸਨਕਲ ਵਾਲ ਟਰੇਡਾ ਜਾ 

ਸ਼ਰਆਤੀ ਬੱਨਿਆ ਲਈ ਨਸੱਨਖਆ ਨਵੱਿ ਕੈਰੀਅਰ ਿਣਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨ ਤ ਕਰੇਗਾ। 

• ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾ ਨਵੱਿ ਕਟੌਤੀਆ ਨਵਿ ਵਾਧਾ ਕਰਿ ਦਾ ਸਝਾਅ  ੈ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਗੈਸੋਲੀਿ ਅਤੇ ਤੇਲ (ਡੀਜ਼ਲ) 

ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 9 ਸੈਂਟ ਪਰਤੀ ਲੀਟਰ  ੀ ਰ ੇਗੀ।  

• ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਿ ਵਾਲ ਲਗਭਗ 200,000 ਬਜ਼ਰਗਾ ਿ ਕੀਮਤਾ ਿਾਲ ਿਨਜਠਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤ ੇਜਿਵਰੀ 2023 

ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਕਰਕ 12 ਮ ੀਨਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆ ਿ Guaranteed Annual Income System (ਗਾਰੰਟੀਸ਼ਦਾ 

ਸਾਲਿਾ ਆਮਦਿ ਪਰਿਾਲੀ) ਭਗਤਾਿ ਿ ਦੱਗਣਾ ਕਰਿ ਦਾ ਸਝਾਅ  ੈ, ਜੋ ਨਕ 2023 ਨਵਿ  ਰ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਲਗਭਗ $1,000 

ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ  ੋਵੇਗਾ। 

• Ontario Production Services Tax Credit (ਓਿਟਾਨਰਓ ਪਰੋਡਕਸ਼ਿ ਸਰਨਵਸਸ ਟੈਕਸ ਕਰੈਨਡਟ) ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਲਾਗਤ ਿ 

ਨਟਕਾਣਾ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕ ੇਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਝਾਅ  ੈ ਤਾ ਨਕ ਘਰੇਲ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਨਵਜ਼ਿ ਪਰੋਡਕਸ਼ਿ ਿ ਸਬੇ ਨਵਿ 

ਨਖੱਨਿਆ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਓਿਟਾਨਰਓ ਭਰ ਦੀਆ ਕਨਮਊਿਟੀਆ ਨਵੱਿ ਨਿਲਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ  

“ਅਸੀ ਵੱਧ ਰ ੀ ਮਨ ੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੱਿੋਂ ਗਜ਼ਰ ਰ  ੇ ਾ, ਨਜਸ ਿੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਸਾਮਾਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾ ਨਵੱਿ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 

ਘਰਾ ਦੇ ਬਜਟ ਿ ਨਵਗਾੜ ਨਦਤਾ  ੈ,” Minister Bethlenfalvy ਿੇ ਨਕ ਾ। “ਪਰ ਮੈਿ ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਅਰਿਿਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਨਮਆ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਕਾ ਦੇ ਮ ੜ ਲੀ  ਉਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ ਰਾ ਭਰੋਸਾ  ੈ। ਅਤੇ ਮੈਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਸਾਡ ਨਵਤੀ ਲਿਕੀਲਪਣ ਿ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਲਾਿ ਨਵਿ ਭਰੋਸਾ  ੈ, ਇਸਕਰਕ ੇਅਸੀ ਅੱਜ ਲਕਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਿ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਿਾ ਰੱਨਖਆ, ਜਦੋਂ ਨਕ ਭਨਵੱਖ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਗੇ।”  

ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਪਨ ਲੀ ਵਾਰ ਨਬਲਨਡਗ ਓਿਟਾਨਰਓ ਤਰੱਕੀ ਨਰਪਰਟ (Building Ontario Progress Report) ਦੀਆ ਮ ੱਖ ਗੱਲਾ: 

• ਨਪਛਲ ਦੋ ਸਾਲਾ ਲਈ ਗਲਬਰ ਆਟੋਮੇਕਰ ਅਤੇ ਨਬਜਲਈ ਵ ੀਕਲ ਬੈਟਰੀਆ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆ ਵਲ 

ਓਿਟਾਨਰਓ ਨਵਿ ਟਰਾਸਿਾਰਮੇਨਟਵ ਆਟੋਮੋਨਟਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਵੱਿ $16 ਨਬਲੀਅਿ ਆਏ  ਿ। 

• ਨਪਛਲ ਸਾਲ ਨਵਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ $2.5 ਨਬਲੀਅਿ ਆਏ  ਿ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਨਵਿ ਤਬਦੀਲੀ ਿ ਮਦਦ  ੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੇ 

ਿ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਿ ਵਾਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਵੱਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਣਿ ਲਈ ਮਦਦ  ੋਵੇਗੀ। 

• 2022 ਨਵੱਿ ਓਿਟਾਨਰਓ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਿ ਕੀਮਤ ਬੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸਨ ਯੋਗ ਦੇਣ ਨਵੱਿ ਅੰਦਾਜ਼ਿ $8.7 ਨਬਲੀਅਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਦਤੀ ਜਾ ਰ ੀ 

 ੈ, ਨਜਸ ਨਵਿ $4.0 ਨਬਲੀਅਿ ਪੇਅਰੋਲ ਕੀਮਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਬਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਵੱਿ ਰਾ ਤ ਦੇ ਕੇ ਛਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਿ ਨਦੱਤੀ ਜਾ 

ਨਰ ਾ  ੈ 

• ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨ ਲ ਬ ਤ ਜ਼ਰਰੀ ਖਨਣਜ ਪਦਾਰਿਾ ਲਈ ਕਾਰਜਿੀਤੀ (Critical Minerals Strategy) ਅਤੇ ਬ ਤ 

ਜ਼ਰਰੀ ਪ ਰਾਣੇ ਢਾਿੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਾਰੇ-ਸਾਲ ਲਈ ਸੜਕਾ ਤੋਂ Ring of Fire ਲਈ ਸਨ ਯੋਗ ਵਾਸਤੇ $1 ਨਬਲੀਅਿ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਿਬੱਧਤਾ 

ਿਾਲ ਬ ਤ ਜ਼ਰਰੀ ਖਨਣਜ ਪਦਾਰਿਾ ਦੀਆ ਆਰਨਿਕ ਸੰਭਾਵਿਾ ਲਭਣੀਆ ਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰ ੀਆ  ਿ, ਨਜ ੜੇ Ring of Fire 

ਨਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ  ਿ। 

• ਸਨਕਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲ ਟਰੇਡਾ ਲਈ ਸਨ ਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ  ੋਏ ਓਿਟਾਨਰਓ ਿ ਇੰਪਰੈਂਿਸਨਸ਼ਪ ਪਰੋਗਰਾਮਾ ਨਵਿ 71,700 ਿਵੀਆ 

ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿਾ ਨਮਲ ਰ ੀਆ  ਿ, ਜੋ ਨਕ 2018 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਨਵਿਾਲ 25,000 ਇੰਪਰੈਂਿਸਨਸ਼ਪ ਦੇ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟਾ (Certificates 

of Apprenticeship) ਅਤੇ 5,600 ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟਾ (Certificates of Qualification) ਤੋਂ ਵੱਧ  ਿ। 

• 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨਮਆ ਿ ਜੋਨੜਆ ਨਗਆ  ੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਿ ਿਰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸ ਾਇਤਾ ਕਾਮ ੇ

ਸ਼ਾਮਲ  ਿ, ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ 800 ਕੌਮਾਤਰੀ ਨਸੱਨਖਆ ਪਰਾਪਤ ਿਰਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਿੰਡ ਨਦਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾ ਰਾ ੀ ਓਿਟਾਨਰਓ 

ਨਵੱਿ ਲਸੰਸਸ਼ਦਾ ਿਰਸ ਬਣ  ਿ। 
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• ਕਨਮਊਿਟੀਆ ਿ ਆਪਸ ਨਵਿ ਜੋੜਿ, ਗਨਰੱਡਲਾਕ ਿਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਸਬੇ ਭਰ ਨਵੱਿ ਸਾਮਾਿ ਅਤੇ ਲਕਾ ਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆ 

ਸ ਲਤਾ, ਨਜਸ ਨਵੱਿ Highway 413 ਅਤੇ Bradford Bypass ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ Highway 401 ਿ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ  ੈ, ਲਈ 

ਅਗਲ 10 ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਿ  ਾਈਵੇਅ ਿੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮ ੜ-ਬ ਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਲਗਭਗ $25.1 ਨਬਲੀਅਿ 

ਸੰਖੇਪ ਤੱਿ 

• ਜਦੋਂ ਨਕ ਗਲਬਲ ਅਰਿਿਾਰੇ ਦੇ  ਾਲਤ ਅਨਿਸ਼ਿਤ  ਿ, ਨਜਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਿ  ਿ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਨਵਿੋਂ ਬਾ ਰ  ਿ, ਸਰਕਾਰ 

ਿੇ ਅਗਲ ਕਈ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਿ ਅਰਿਿਾਰੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ  ੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ  ਾਲਤਾ ਿ ਨਵਕਨਸਤ ਕੀਤਾ  ੈ ਤਾ ਨਕ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰ ੇ ਨਕ ਅਰਿਿਾਰੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ  ਾਲਤ ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਨਵੱਤ ਉਤੇ ਨਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ  ਿ। 

• ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ ਰ ੀ ਆਰਨਿਕ ਅਨਿਸ਼ਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਵਤੀ ਿਣਤੀਆ ਿ ਵੇਖਦੇ  ੋਏ ਸਬੇ ਦੇ ਢਾਿਾਗਤ ਘਾਟੇ ਿ ਖਤਮ ਕਰਿ ਵਿਿਬੱਧ 

 ੈ ਅਤੇ ਓਿਟਾਨਰਓ ਦੇ ਨਵੱਤਾ ਿ ਵਾਪਸ ਲੀ  ਉਤੇ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ਯਤਿਾ ਿ ਦਗਣਾ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ।  

• ਸਰਕਾਰ ਿੇ 2022-23 ਨਵਿ $12.9 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ  ਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ  ੈ, ਜੋ ਨਕ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਨਵਿ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੇ 

ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $7 ਨਬਲੀਅਿ ਘੱਟ  ੈ। 

• ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਨਮਆਿੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਨਵਿ $8.1 ਨਬਲੀਅਿ ਅਤੇ 2024-25 ਨਵਿ $0.7 ਨਬਲੀਅਿ ਦੇ 

ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰ  ੇਘਾਨਟਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰ ੀ  ੈ। 2022–23 ਨਵਿ ਇ  ਘਾਟੇ ਦੇ ਿਜ਼ਰੀਏ ਰਾ ੀ $18.1 ਨਬਲੀਅਿ ਦਾ ਸੰਨਿਤ 

ਸਧਾਰ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲਣ ਦੀਆ ਲੜਾ ਨਵਿ $26.1 ਨਬਲੀਅਿ ਦੀ ਸੰਨਿਤ ਕਮੀ 2022 ਬਜਟ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲ ਦਰਸਾਉਦਾ  ੈ। 

ਵਧੀਕ ਸਰੋਤ 
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