
  

 

 

 

  
 

       
        

            
              

        

  

 
 

 

 
   

 

 

 
  

  
      

   
     

   
     

      
   
  

 
    

     
  
     

   

    
  

 
  

   
   

 
   
 

      
    

   
  

   
  

 
    

   
    

   
     
 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ 

ਯੋਜਨਾ 
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱ ਕ ਸਿਆਦਾ ਤੇਿ, ਸਿਹਤਰ ਪਹੁੰ ਚ 

ਓਨਟਾਰਰਓ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ੂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ ੂ ਉੱਚ-
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤ ੂੰ ੁ ੋਂ ਅਤੇ ਰਜਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ੂ ੋ ੱ ਚ, ਅਗਲੇੱ ਿ ਪ੍ਹਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ, ਜਦ ਹ ਉਸ ਦੀ ਲੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਵ
ਰਤੂੰ ੱ ਚ $5 ਰਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ੱ ੂ ੱ ਿ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ੂੰ ੁ ੱ ਈਆ ਿਰੇਗਾ, ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵ ਵਧ ਦਾ ਵਾਧ ਰਨਵੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ ਰਬਹਤਰ ਪ੍ਹਚ ਮੁਹ
ਅਤੇ ਰਪ੍ਆਰਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ। 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 

ਲੱ ਖਾਂ ਹਰ ਰਿਆਦਾ ਬਰਚਆਂ ੌ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇੋ ੱ , ਨ
ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਰਰਓ ਭਰ ਰਵੱ ਚ 

ਮਾਨਰਸਿ ਰਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਤਾਂ 
ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਿ ਰਬਹਤਰ ਅਤੇ ਰਿਆਦਾ 
ਤੇਿ ਪ੍ਹੂੰ ੁਚ ਮੁਹੱ ਈਆ ਿਰਨਾ - ਿੁਲ ਫੂੰ ਰਿਗ 

ਨੂੰ ੂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱ ਚ $17 ਰਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ 

ਤੱ ਿ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। 

ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਲੋਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਰਸਿ 

ਰਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਤਾਂ 
ਸੂੰਬ ੱ ੂੰ ੁ ੂੰੂੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿ ਪ੍ਹਚ ਨੂ ਸੁਧਾਰਨ 

ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ $2.1 ਰਬਲੀਅਨ 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰਨਵਸ਼ੇ ਿਰਨਾ, ਿੁਲ 
ਫੂੰ ਰਿਗ ਨੂੰ ੂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ $17 
ਰਬਲੀਅਨ ਤੱ ਿ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। 

ਸਿਆਦਾ ਮਿਿੂਤ ਹਿਪਤਾਲ, ਸਿਹਤਰ 

ਦੇਖਭਾਲ 

ਦੇਖਭਾਲ ਤੱ ੂੰ ੁਿ ਰਬਹਤਰ ਪ੍ਹਚ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਿਰਿੇ, ਉਿੀਿ ਦੇ ਸਰਮਆਂ ਨੂੰ ੂ ਘਟਾ ਿੇ, 
ਸਮਰੱਥਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਮੱੁ ਂ ਨਾਲ ਨਰਜਠ ਿੇਰਦਆ ੱ 
ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ੂ ਸੁਧਾਰ ਿੇ ਅਤੇ 2018-
19 ਰਵੱਚ $822 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੂ 
ਰਨਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ 
ਅਤੇ ਰਬਰਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ੂ ਰਬਹਤਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪੂ੍ਰਾ 
ਿਰਨਾ। 

ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁੰ ਦਾਂ ਿੁੰ ਿੁੰ ਧੀ ਖਰਸਚਆਂ 
ਨੁੰ ੂ ਘਟਾਉਣਾ 

ਇੱਿ ਨਵ ੱ ਂ ੈਂੇਂ ਓਨਟਾਰਰਓ ਿਰਗ ਐਿ ਿਟਲ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰਿੇ ਿੂੰਮ ਦੇ 

ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ 
ਜਾਂ OHIP+ ਜਾਂ ਰਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਿਾਰੀ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ 
ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਿੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂੰ ਦਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ 
ਯੋਗ ਖਰਰਚਆਂ ਲਈ, 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ -
ਪ੍ਰਤੀ ਇਿੱਲੇ ਰਵਅਿਤੀ ਲਈ $400, ਹਰ 

ਜੋੜੇ ਲਈ $600 ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਰਚਆਂ ਵਾਲੇ 

ਚਾਰ ਰਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਲਈ 

$700 - ਦੇ ਅਰਧਿਤਮ ਤੱ ਿ ਵਾਪ੍ਸ 

ਿਰਨਾ। 



 
   

 
   

 

   
 

            
             
          

    

 

         
       

         
      

              
      

   

            
          

       
   

    

 

          
          

                 
         

        
      

2018 Ontario Budget 

ਰਿਆਦਾ ਮਿਬੂਤ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਰਬਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ 

ਓਨਟਾਰਰਓ: 

• ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ੂ ਨਵਾਂ ਿਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਰਵੱ ਚ ਲਗਭਗ $19 ਰਬਲੀਯਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ 

ਿਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਰਸਿ ਰਿਿਿ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇ੍ਸ਼ੈਂ ੇ ਰਿਿਾਇਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ $2.4 ਰਬਲੀਅਨ ਟ ਿੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦ
ਤੱ ਿ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਰਸਰਵਿ ਿੈਂਪ੍ਸ ਦੇ ਮੁੜ ਰਵਿਾਸ ਲਈ $1.8 ਰਬਲੀਅਨ ਤੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

OHIP+ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਿੇਅਰ ਨੂੰ ੂ ਵਧਾਉਣਾ 

ਓਨਟਾਰਰਓ: 

• OHIP+ ਰਾਹੀਂ, 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ੂ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਮੁਫਤ ਿਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ੁ ੇ ਂ ੋਂਹੋਏ ਰਿ ਿੋਈ ਵੀ ਬਿਰਗ ਨਾਗਰਰਿ ਿਦ ਵੀ ਿਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆ ਤ ਰਬਨਾਂ ਨਹੀਂ 
ਰਰਹੂੰ ਦਾ। ਓਨਟਾਰਰਓ ਿਰੱ ਗ ਬੈਨੇ ਰਫਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਿਟੌਤੀ ਅਤੇ ਿੋ-ਪੇ੍ ਨੂੰ ੂ ਖਤਮ ਿਰਿੇ, ਇਹ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੇ ਔਸਤ 

ਬਿਰੁਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $240 ਦੀ ਬਚਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

• OHIP+ ਰਾਹੀਂ ਬਰਚਆ ਅਤੇ ਨਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਿੀਤੀਆ ਗਈਆ ਦਵਾਈਆ ਮਫਤ ਮੁੱ ਂ ੌ ਂ ਂ ਂ ੁ ਹਈਆ ਿਰਦੇ 
ਰਰਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਰਰਹਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਾਿਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਰਤੂੰ ਨ ਲੱ ਖ 

ਪ੍ਰਚੀਆਂ ਤੇ ਰਬਨਾਂ ਰਿਸੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

• ਓਨਟਾਰਰਓ OHIP+ ਰਾਹੀਂ, ਦੋ ਲੋਿਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਿ - ਲਗਭਗ 6.4 ਰਮਲੀਅਨ ਲੋਿਾਂ - ਲਈ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ 

ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ੂ ਿਵਰ ਿਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਵਆਪ੍ਿ ਫਾਰਮਾਿੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅੂੰਦੋਲਨ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ੂ ਸਾਰੇ ਿਨੇ ਿੀਅਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਿੀਿੇਅਰ ਨੂੰ ੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਨਰਸਿ ਰਸਹਤ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ 

ਓਨਟਾਰਰਓ: 

• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਦੇ ਿਾਬਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਿਥਾਮ ਨੂੰ ੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਰਰਓ ਭਰ ਰਵੱਚ ਹਰ ਹਾਈ ਸਿੂਲ ਨੂੰ ੂ 
ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ੱ ੂੰ ੂੰ ੱ ੂੰ ੁ ੱ ਈਆ ਿਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਰਵਚ ਮਾਨਰਸਿ ਰਸਹਤ ਸਬਧੀ ਸਰਹਯੌਗਾਂ ਤਿ ਪ੍ਹਚ ਮੁਹ

• ਬੱਰਚਆ ਅਤੇ ਨਜਵਾਨ ਲਿਾਂ ਸਮੇ ਾਂਤ ਭਰ ਰਵਚ ਰਚਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲ 350,000 ਤਿ ਹੋਰ ਲਿਾਂ ਦੀ ਜਨਤਿ ਂ ੌ ੌ ਤ, ਪ੍ਰ ੱ ੂੰ ੇ ੱ ੋ
ਤੌਰ ਤੇ ੂੰ ੱ ੂੰ ੁ ੂੰ ੂ ੇਫਿ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਿੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਤਿ ਪ੍ਹਚ ਨ ਵਧਾ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

• ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਅਰਜਹੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ 2,475 ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਸਪੋ੍ਰਰਟਵ ਹਾਊਰਸੂੰਗ ਯੁਰਨਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਿਰ ਰਰਹਾ ਹੈ 
ਰਜੂੰਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ੂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਰਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਰਚਤ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਰਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Ministry of Finance 
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• 12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਿ ਪ੍ਹੂੰ ੁਚ ਨੂੰ ੂ ਸੁਧਾਰਨ, ਸੇਵਾ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਫਾਸਰਲਆਂ 

ਨੂ ਪੂ੍ ੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਵਾਵਾਂ ਤਿ ਤਬਦੀਲੀ ਰਵਚ ਸਧਾਰ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ 15 ਵਾਧ ਨਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ੂੰ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇ ੱ ੱ ੁ ੱ ੱ ੂ ੌ 
ਹੱਬ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ । 

• ਇੱਿ ਨਵਾਂ ਲੋਿਲ ਸਰਰਵਸ ਪ੍ਰਾਏਔਰਰਟੀ ਫੂੰਿ (Local Service Priority Fund) ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜਹੜਾ 
LGBTQI2S, ਨਸਲੀ ਭੇ ੇ ਰਸ਼ਿਾਰ, ਫਰਚ ਬੌ , ਨਵੇਂ ਆਏ ਅਤੇ ਰਦਹਾਤੀ ਨਜਵਾਨ ਲਿ, ਰਜਨਾਂ ਲਈ ਦਭਾਵ ਦ ੈਂ ਲਣ ਵਾਰਲਆਂ ੌ ੋ ੂੰ ਹ 
ਘੱ ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪ੍ਲੱ ਬਧ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਰਸਿ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਹਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ੂ ਮਿਬੂਤ ਿਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ 

ਓਨਟਾਰਰਓ: 

• ਨਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰਿ ਹੈਲਦੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰ ਿਰ ਰਰਹਾ ਹ। ਇਹ ਵਿੇ ੇ ਬਿਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਵੱਚ, ਰਜਥੇ ਉਹ ੂ ੈ ਰੀ ਉਮਰ ਦ ੁ
ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦੁੇ ਹਨ, ਰਰਹਣ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਰੁਗਾਂ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ ੂ ਆਤਮਰਨਰਭਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱ ਖ-ਰੱਖਾਅ ਦੇ 
ਖਰਰਚਆਂ ਨੂੰ ੂ ਪੂ੍ਰਾ ਿਰਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ $750 ਤੱਿ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ।. 

• ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ $650 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਰਨਜੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੇ 2.8 ਰਮਲੀਅਨ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਘੂੰ ਰਟਆਂ ਅਤੇ 
284,000 ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਨਰਰਸੂੰਗ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਿਰਮਊਰਨਟੀ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਿ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ 
ਪ੍ਹੂੰ ੁਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

• ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਰਵੱਚ ਹਰ ਰਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ੂ ਰਮਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਿਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ੂ ਚਾਰ ਘੂੰ ਰਟਆਂ ਦੀ 
ਔਸਤ ਤੱ ਿ ਵਧਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

• ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ 30,000 ਨਵੇਂ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਦੇਖਭਾਲ ਬੈੈੱਿ ਵਧਾ ਰਰਹਾ ਹੈ – 2022 ਤੱ ਿ 5,000 ਨਵੇਂ ਬੈੈੱਿ 

ਜੋੜ ਿੇ - ਅਰਜਹੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਤਮਰਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਰਹ ਸਿਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਲੋਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਰਸਿ ਸ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੈੈੱਿ ਮੁੜ ਿੇ ਰਵਿਸਤ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 
30,000 ਮੌਜੂਦਾ ਬੈੈੱਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। 
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