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ਿਨਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼  

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਣਾਉਣਾ 

23 ਮਾਰਚ 2023  

2023 ਬਜਟ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਲਚਕੀਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

ਟੋਰਾਂਟ —  ਅੱਜ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ Peter Bethlenfalvy ਨੇ 2023 ਬਜਟ: ਮਜ਼ਬਤੂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ  ਿਨਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਹ, ੈ

ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆ ਂਪੀੜੵੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਵੱਤੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਜ਼ਮਵਾਰ, 

ਟੀਚਬੱੇਧ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਿਥਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਨਾਲ ਿਨਪਟਦਾ ਹ।ੈ 

ਮੰਤਰੀ Bethlenfalvy ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਲਚਕੀਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਤੀਆ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡ ੇ

ਕੋਲ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਿਥਕਤਾ ਅਤ ੇਪੂਰੇ ਸੂਬ ੇਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ੂਨੰ ਸਮਰਥਨ ਦਣੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ।” 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲਾਗਤਾਂ ੂਨੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਮੱੁਖ ਬਿੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦ ੇਪਜੑੋੈਕਟਾਂ ੂਨੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਲਆ ਕਰਕੇ ਿਵਕਾਸ ੂਨੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਨਵਾਂ Ontario Made Manufacturing Investment Tax Credit (ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਿਨਰਮਤ ਿਨਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਕਰੈਿਡਟ) 

ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਲੋਕਲ ਿਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ੂਨੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਕਾਿਮਆ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਯੋਗ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਧਨ-ਵਾਪਸੀ-ਯੋਗ Corporate Income Tax (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ 

ਟੈਕਸ) ਕਰੈਿਡਟ ਦਵੇੇਗਾ। 

• ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਣਜ ਕਾਰਜਨੀਤੀ (Critical Minerals Strategy) ੂਨੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੋ ਿਕ ਊੱਤਰੀ 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਿਮਆ ਅਤ ੇਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਿਨਰਮਾਣ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ 

ਅਧਾਿਰਤ ਇਲਕਿਟੑਕ ਵਹਕੀਲ (EV) ਅਤੇ ਬਟੈਰੀ ਿਨਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਵਚਕਾਰ ਿਬਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਚਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੂਨੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਪੋੑਗਰਾਮ (Ontario Junior Exploration Program) ਿਵੱਚ 

2023-24 ਲਈ $3 ਿਮਲੀਅਨ ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ $3 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਰ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆ ਂ

ਸਭਾਿਵਤ ਖਿਣਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ੂਨੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਸਰਕਾਰ Ring of Fire ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 

• ਓਨਟਾਰੀਓ ੂਨੰ EV ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਆਟ-ੋਿਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ EV 

ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤ ੇਬਟੈਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ $16 ਿਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ  ੂਨੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ 

ਤੱਕ ਿਕ St. Thomas, ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਖੇ EV ਬੈਟਰੀ ਿਨਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Volkswagen AG ਦੀ 

ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ।  

https://budget.ontario.ca/2023/index.html
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• ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੑਮੱੁਖ ਪਜੋੑੈਕਟਾਂ ਊੱਤ ੇਿਨਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਰੱਡ-ਲਾਕ ੂਨੰ ਘਟਾਉਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਕਿਮਊਨਟੀਆ ਂ ੂਨੰ ਜੜਨਾੋ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖ ਦ ੇBradford Bypass ਊੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ, Kitchener ਅਤੇ 

Guelph ਿਵਚਕਾਰ ਨਵ ੇਂ Highway 7 ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚਰਣ, Pickering ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੱਕ Highway 

401 ੂਨੰ ਚੜੌਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ੂਨੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ Highway 413 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। 

• ਪੑਾਈਵਟ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਿਮਆ ਵਾਸਤ ੇਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਲਚਕੀਲੇ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯਨੂੀਅਨ ਿਸਖਲਾਈ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਕੱਲਜ਼ ਿਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (Skills 

Development Fund) ਦੀ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਸਟਰੀਮ ਲਈ 2023-24 ਿਵੱਚ $224 ਿਮਲੀਅਨ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ।  

• ਵੱਧ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਟਰਡਾਂੇ  ਿਵੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ੂਨੰ ਸੂਬ ੇਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ 

ਲਈ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ $25 ਿਮਲੀਅਨ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਨੌਮੀਨੀ ਪੋੑਗਰਾਮ (Ontario Immigrant 

Nominee Program) ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।  

ਕਾਿਮਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕੀਮਤਾਂ ੂਨੰ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ 

ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਵੋੇਗਾ। ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

•  ਪੋੑਜੈਕਟ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ੂਨੰ ਉਸ ਦੀ ਪਵੑਾਨਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $9.6 ਿਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਿਨਵੇਸ਼ 

ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪੀਲ ਿਵੱਚ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਦੋਹਰੀ-ਸਾਈਟ ਪੋੑਜੈਕਟ ੂਨੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ, Runnymede Healthcare Centre ਦ ੇ

First Responders Wellness and Rehabilitation Centre (ਫਸਟ ਿਰਸਪਾਂਡਰ ਵੈਲਨੈਸ ਐਡ ਰੀਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਿਵਖੇ 

ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਕਾਲੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਵਗੜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਟ 

ਿਰਸਪਾਂਡਰਾਂ ੂਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।  

• ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਕੇ, Guaranteed Annual Income System (GAINS - ਗਾਰਟੀਸ਼ਦਾ ਸਾਲਨਾ ਇਨਕਮ ਿਸਸਟਮ) 

ਪੋੑਗਰਾਮ ੂਨੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ੂਨੰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਣੇਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ 100,000 

ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋੑਗਰਾਮ ਅਤ ੇਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਗਾਈ ਦਰ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਸਕਣਗ।ੇ 

• ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ੂਨੰ ਿਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਨਵੇਂ ਵੱਡ ੇਪੱਧਰ ਦੇ ਮਕਸਦ 

ਨਾਲ ਬਣ ੇਿਕਰਾਏ ਦੇ ਹਾਊਿਸੰਗ ਪਜੋੑੈਕਟਾਂ ਊੱਤ ੇHarmonized Sales Tax (HST - ਸੰਗਿਠਤ ਿਵਕਰੀ ਟਕੈਸ) ੂਨੰ ਮੁਲਤਵੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਰਿਥਕ 

ਿਵਕਾਸ ੂਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ੂਨੰ ਸਮਰਥਨ ਦਣੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਹੋਰ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਿਨਟਾਂ ਦੇ 

ਿਨਰਮਾਣ ੂਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇਗਾ।  

• ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਨਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਪੑਾਪਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਘੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਕਥੋ ਾਮ ਪੋੑਗਰਾਮ (Homelessness Prevention Program) ਅਤ ੇਇੰਿਡਜਨਸ ਸਪੋਰਿਟਵ 

ਹਾਊਿਸਗ ਪੋੑਗਰਾਮ (Indigenous Supportive Housing Program) ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ $202 ਿਮਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਿਟਵ 

ਹਾਊਿਸਗ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।  
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• 2023 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, 100 ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2024 ਤੋਂ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦ ੇਹੋਏ ਦੇਸ਼ 

ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪੑਾਪਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂ ੂਨੰ ਪਿਹਲ ਦਣੇ ਲਈ 154 ਪੋਸਟ ਗੈੑਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਿਸਖਲਾਈ 

ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨ  ਲਈ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ $33 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵਸੇ਼ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ੂਨੰ ਡਾਕਟਰ 

ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦ ੇਿਨਵਾਸੀਆ ਂ ੂਨੰ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ 

ਪਿਹਲ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

• ਫੌਲ 2023 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟਾਂ ੂਨੰ ਹਲਕੀਆ ਂਤੋਂ ਦਰਿਮਆਨੀਆ ਿਫਣਸੀਆਂ, ਨਾਸੂਰ ਜ਼ਖਮਾਂ (canker 

sores), ਡਾਇਪਰ ਡਰਮਟਾੇ ਇਟਸ, ਖਮੀਰ ਦੀ ਲਾਗ, ਿਪਨਵਰਮ ਤੇ ਥਰੇਡਵਰਮ, ਅਤੇ ਗਰਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲੀ ਅਤ ੇ

ਉਲਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਧ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆ ਲਈ ਓਵਰ-ਦਾ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ ਨੁਸਖ਼ੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 

ਪੋੑਗਰਾਮ ੂਨੰ ਵਧਾਉਣਾ।  

• ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ੂਨੰ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ $425 

ਿਮਲੀਅਨ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ  ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਮਊਨਟੀ ਅਧਾਿਰਤ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 

ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਮੂਲ ਫੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

• ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ੂਨੰ ਆਪਣ ੇਘਰ ਅਤੇ ਕਿਮਊਨਟੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ $1 ਿਬਲੀਅਨ 

ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਲਈ 2022 ਬਜਟ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ੂਨੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਿਵੱਚ ਫੰਿਡਗ ੂਨੰ $569 ਿਮਲੀਅਨ ਤੱਕ 

ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆ ਰਹੀ ਹ, ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ੂਨੰ ਸਿਥਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਵਾਿਧਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ $300 ਿਮਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਇਹ ਫੰਿਡੰਗ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਗੇੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 

ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵੋੇਗਾ।  

• ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ $170 ਿਮਲੀਅਨ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ, ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸਿਖਆ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਾਰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਆੁਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੑਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ  ਰੈਡੀ, ਸੈਁਟ, ਗੋ (Ready, Set, Go) ਪੋੑਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਚਾਇਲਡ ਵਲੈਫੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ੂਨੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 

ਮੰਤਰੀ Bethlenfalvy ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਪੂਰ ੇਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਕਾਿਮਆ  

ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ੂਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਬਜਟ ੂਨੰ ਸਤੁਿਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ੂਨੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਿਜਹਾ 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹ, ੈ ਿਜਸ ਊੱਤ ੇਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਅੱਜ, ਸਗੋਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਓਨਟਾਿਰਓ, 

ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹ।ੈ” 

ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਆਉਲੁੱ ਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹ, ੈ ਅਿਜਹਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 2024-

25 ਿਵੱਚ ਬਜਟ ੂਨੰ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਪਛਲੇ ਬਜਟ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ  ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ। 
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• ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ  2022-23 ਘਾਟ ੇਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ $2.2 ਿਬਲੀਅਨ ਹੈ — 2022 ਦੇ ਬ ਜਟ ਿਵੱਚ ਪੑਕਾਿਸ਼ਤਆ ਉਟਲੁੱ ਕ ਤੋਂ $17.7 

ਿਬਲੀਅਨ ਘੱਟ ਅਤ ੇ2022-23 ਿਤਮਾਹੀ ਿਵੱਤ ਿਵੱਚ ਪੑਕਾਿਸ਼ਤ ਆਉਟਲੁੱ ਕ ਤੋਂ $4.4 ਿਬਲੀਅਨ ਘੱਟ। 

• ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਿਵੱਚ $1.3 ਿਬਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024-25 ਿਵੱਚ $0.2 ਿਬਲੀਅਨ ਦੀ 

ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤ ੇਹ, ੈ ਜੋ ਿਕ 2022 ਬਜਟ  ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਿਵੱਚ 

$4.4 ਿਬਲੀਅਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਿਥਕ ਅਤ ੇ

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 

• ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਸਲ GDP 2022 ਿਵੱਚ ਅਦਾਜ਼ਾਨ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਿਵੱਚ 0.2 ਫੀਸਦੀ, 2024 ਿਵੱਚ 1.3 

ਫੀਸਦੀ, 2025 ਿਵੱਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2026 ਿਵੱਚ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹ।ੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਵੱਤੀ 

ਿਵਉਂਤਬੰਦੀ ਦ ੇਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਿਨਁਜੀ-ਖੇਤਰ ਲਗਾਏ ਅਦਾਿਜ਼ਆ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਾ ਘੱਟ ਹਨ। 

• 2022-23 ਿਵੱਚ ਸੱੁ਼ਧ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 37.8-ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹ ੈ- 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਪੱਧਰ। ਦਰਿਮਆਨੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਆਉਟਲੁੱ ਕ ਿਵੱਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਸੱੁ਼ਧ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ 2023-24 ਿਵੱਚ 

37.8 ਫੀਸਦੀ, 2024-25 ਿਵੱਚ 37.7 ਫੀਸਦੀ, ਅਤ ੇ2025-26 ਿਵੱਚ ਘਟ ਕੇ 36.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਵਾਧ ੂਸਰੋਤ 

2023 ਬਜਟ ਇੱਕ ਮ ਜ਼ਬੂਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬ ਣਾਉਣਾ ਪੜ।ੋ੍  

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੀਆ ਂਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਪੜ੍ ੋ

ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਾਰ ਪੜ ੋ੍

2022 ਓਨਟਾਰੀਓਆ ਰਿਥਕਆ ਉਟਲੁੱ ਕ ਅਤ ੇਿਵੱਤੀ ਸਮੀਿਖਆ — ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ  ਪਲਾਨ (Ontario’s Plan to 

Build) ਪੜ੍:ੋਤਰੱਕੀ ਬਾ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
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