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ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ  
ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ  
ਯੋਜਨਾ 
 ਖਬਰ 28 ਮਾਰਚ, 2018 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਓਨਟਾਰਰਓ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਰਰਹਾ ਹੈ 

 
ਅਿੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  2018 ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਰਵਿੱਚ 
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤ ਭਰ ਰਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤ ੇਨੌਕਰੀਆਂ ਦ ੇਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਅਵਸਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ 
ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਜਟ ਅਰਜਹੀਆਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤ ੇਵੀ ਰਿਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੀਆ ਂਜੀਵਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ 
ਰਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਤੇਿ ਆਰਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਰੁਿੱ ਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।    

ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਅਰਿ ਰਵਵਸਿਾ ਰਿਆਦਾ ਮਿਬਤੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਦ ੋਦਹਾਰਕਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬੇਰੁਿਗਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ ਦੇ 
ਨਾਲ। ਰਫਰ ਵੀ ਰਰਹਣ ਸਰਹਣ ਦੀ ਵਿੱ ਿਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਸਰਿਰ, ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿੱ ਭਣ ਦੇ ਰਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੇ 
ਰਵਚਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਵੇਂ ਬਦਲਦੀ  
ਅਰਿ ਰਵਵਸਿਾ ਸਾਡ ੇਸਮਾਜ ਰਵਚਲੇ ਫਾਸਰਲਆ ਂਨੰੂ ਰਿਆਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਾਂਤ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਸ 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਅਵਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕ ੇਰਿਆਦਾ ਰਨਆਂਪੂਰਨ, ਰਬਹਤਰ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, 
ਰਜਸਦੀ ਲੋੜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਗੇ ਵਿੱ ਿਣ ਵਾਸਤ ੇਹੈ।   

ਚਾਰਲਿ ਸੂਿਾ, ਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ, ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਰਵਿਾਨ ਸਭਾ ਰਵਿੱ ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਓਨਟਾਰਰਓ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਨਾਲ OHIP+ ਨੰੂ 
ਵਿਾਏਗਾ, ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱ ਰਚਆ ਂਲਈ ਰਕੰਡਰਗਾਰਟਨ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤਿੱ ਕ ਮਫੁਤ ਪਰੀਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।   
 

ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ  

ਓਨਟਾਰਰਓ ਇਹ ਚੀਿਾਂ ਕਰਕੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਤ ੇਵਿੱ ਿ ਰਹੇ ਦਬਾਆ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰਰਹਾ ਹੈ:   

 ਨਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰਿ ਹਲੈਦੀ ਹੋਮ ਪਰਗੋਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕ।ੇ ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਰੁਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਜਿ ੇਉਹ 
ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਰਰਹਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦ ੇਬਿਰੁਗਾਂ 



 
2018 Ontario Budget 

 
Ministry of Finance 
 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮਰਨਰਭਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ 

ਖਰਰਚਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਸਾਲਾਨਾ $750 ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਓਨਟਾਰਰਓ ਡਰਿੱਗ ਐਡਂ ਡੈਂਟਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਾਨ ਤ ੇਰਸਹਤ ਸੰਬੰਿੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ 
ਰਬਨਾਂ ਜਾਂ  OHIP+ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ੇਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਯੋਗ ਖਰਰਚਆਂ ਲਈ, 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਪਰਤੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ 
$400, ਹਰ ਜੋੜੇ ਲਈ $600 ਅਤੇ ਦ ੋਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦ ੇਚਾਰ ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ $700 ਦੇ ਅਰਿਕਤਮ ਤਿੱ ਕ।  

 ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤਿੱ ਕ ਪਰੀਸਕਲੂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਨੰੂ ਮਫੁਤ 
ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਰਕਫਾਇਤੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰ 
ਲਈ ਔਸਤਨ $17,000 ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਬਚਤਾਂ ਨੰੂ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਜਹੜੀਆਂ ਪਰਰਵਾਰ ਫੁਿੱ ਲ-ਡੇ 
ਰਕੰਟਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਮੁਢਲੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਬਿੱ ਰਚਆ ਂਦੇ ਅਕਾਦਰਮਕ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰਦੀ ਹੈ।  

 ਲਿੱ ਖਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਬਿੱ ਰਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਰਰਓ ਭਰ ਰਵਿੱਚ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੰਬੰਿੀ ਅਤੇ 
ਲਤਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਰਬਹਤਰ ਅਤੇ ਰਿਆਦਾ ਤੇਿ ਪਹੰੁਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ  - ਕੁਲ ਫੰਰਡਗ ਨੰੂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 
$17 ਰਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿ ਤਿੱ ਕ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ।   

 ਦੇਖਭਾਲ ਤਿੱ ਕ ਰਬਹਤਰ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਰਮਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਮਰਿੱਿਾ ਸੰਬੰਿੀ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਨਾਲ ਨਰਜਿੱ ਠ 
ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰ ਕੇ ਅਤ ੇ2018-19 ਰਵਿੱਚ $822 ਰਮਲੀਅਨ ਦ ੇਵਾਿੂ ਰਨਵੇਸ਼  – ਲਗਭਗ ਇਿੱ ਕ ਦਹਾਕੇ ਰਵਿੱ ਚ 
ਰਕਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਰਨਵੇਸ਼ – ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਵਿੱ ਿ ਰਹੀ ਅਤ ੇ

ਰਬਰਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ । ਪਰਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਅਤੇ 
ਰਿਆਦਾ ਤੇਿ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 
10 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ $19 ਰਬਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।   

 ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 30,000 ਨਵੇਂ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਦੇਖਭਾਲ ਬੈੈੱਡ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ – 2022 ਤਿੱਕ 5,000 ਨਵੇਂ ਬੈੈੱਡ 
ਜੋੜ ਕੇ - ਅਰਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਜੋ ਹੁਣ ਆਤਮਰਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਰਹ ਸਕਦੇ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤ ੇਮਾਨਰਸਕ ਸ਼ਾਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੈੈੱਡ ਮੁੜ ਕੇ ਰਵਕਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ 
30,000 ਮੌਜੂਦਾ ਬੈੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। 

 ਰਵਕਾਸ ਸੰਬੰਿੀ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 47,000 ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਿਬਤੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $1.8 ਰਬਲੀਅਨ ਦਾ 
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ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਨਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਤੰੁਤਰਤਾ ਨੰੂ ਵਿਾ ਕੇ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ  

ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਅਸਲੂਾਂ ਅਤ ੇਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਿਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਕੇ।  

ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਵਿਆਦਾ ਵਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਪਰਰਵਾਰ ਵਿੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਦਬਾਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤ ੇਹੋਣ ਜਾਂ ਰੋਿਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤ ੇਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪਾਕੇਟਬੁਕ ਰਵਿੱਚ – ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ 

ਸਮਰਿੱਿਾ ਤ ੇਪੈ ਰਰਹਾ ਹੈ । ਓਨਟਾਰਰਓ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਰਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਤੇਿ ਆਰਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਰਰਹਾ ਹੈ: 

 OHIP+ ਰਾਹੀਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤ ੇਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਮੁਫਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰੁਗ ਨਾਗਰਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਿਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆ ਂਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਨਹੀਂ 
ਰਰਹੰਦਾ। ਓਨਟਾਰਰਓ ਡਰਿੱਗ ਬੈਨੇਰਫਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਟਤੌੀ ਅਤ ੇਕੋ-ਪੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦ ੇਔਸਤ 
ਬਿਰੁਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $240 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। OHIP+ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵਾਿਾ 2017 ਓਨਟਾਰਰਓ ਬਜਟ ਰਵਿੱਚ 25 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।   

 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਪਬਰਲਕ ਟਰਾਂਰਿਟ ਕਰੈਰਡਟ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਜਹੜਾ ਬਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $450 
ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਿਾਰਨ ਪਿੱ ਿਰ ਦ ੇਰੋਿਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਗੋ ਟਰਾਂਰਿਟ/ਅਪ (UP) ਐਕਸਪਰੈਸ 
ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਅਤ ੇਟੀਟੀਸੀ ਰਵਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੋਿਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਰਚਆਂ ਨੰੂ ਲਗਭਗ $720 ਪਰਤੀ 
ਸਾਲ ਘਟਾ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ  

 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਰਬਜਲੀ ਦ ੇਰਬਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਔਸਤਨ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤ ੇਯੋਗ ਰਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 
ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 40 ਜਾਂ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।  

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਉਤਪ੍ੂੰ ਨ ਕਰਨਾ  
ਓਨਾਰਰਓ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਅਰਿ ਰਵਵਸਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਢਲਣ, ਅਤੇ ਫਲੁਿੱ ਣ-ਫਿੱਲਣ ਰਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ 
ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਪਰਾਂਤ ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਜਗਹਾ ਬਰਣਆ ਰਹੇ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ 225,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤ ੇਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਰਟਊਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੁਫਤ 
ਬਣਾਉਣਾ। ਘਿੱ ਟ ਅਤੇ ਦਰਰਮਆਨੀ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਮਫੁਤ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਰਟਊਸ਼ਨ 
ਉਪਲਿੱ ਬਿ ਹ;ੈ $90,000 ਤਿੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਰਟਊਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤ ੇ$175,000 ਤਿੱ ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 



 
2018 Ontario Budget 

 
Ministry of Finance 
 

ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਿੀ ਵੀ ਰਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 

 ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਜਹੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲੀ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਰਜਹੜੇ ਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬਦਲਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦ ੇਅਨੁਕਲੂ ਹਨ, ਰਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ  $132 ਰਮਲੀਅਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਕੇ ਰਵਰਦਆਰਿੀਆ ਂਨੰੂ 
ਚੰਗੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰਨਾ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਸਿਾਨਕ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਨੰੂ 
ਮਿਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਰਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲੀ ਅਤ ੇਅਨੁਭਵ ਅਿਾਰਤ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, 
ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ ਅਤੇ ਮਿੈੇਮੈਰਟਕਸ (ਸਟੈਮ - STEM) ਗਰੈਜੁਏਟਾਂ ਦੀ ਸੰਰਖਆ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

ਨਾਲ ਵਿੱ ਿਾਉਣਾ, ਪਰਤੀ ਸਾਲ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਤਿੱ ਕ।  

 ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ $900 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਿੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ (ਿੌਬਜ ਐਡਂ ਪਰੌਸਪੈਰਰਟੀ ਫੰਡ) ਨੰੂ 
ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਵਿਾ ਕੇ 70,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਸਰਜਣ ਅਤ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ।  

 ਅਗਲੇ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਟਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦਣੇ ਅਤ ੇਅਿੱ ਛੀਆਂ, 
ਚੰਗੇ-ਵੇਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਨੰੂ ਅਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤ ੇਗੁਡ ਿੌਬਜ ਐਡਂ ਗਰੋਿ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ 

ਨਵੀਂ ਫੰਰਡੰਗ ਰਵਿੱਚ $935 ਰਮਲੀਅਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ।  

 ਰਲੰਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਿੀ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਨਰਜਿੱ ਠ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਕਾਨੰੂਨ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ 
ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਾਰੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇ ਰੇਟ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਕੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤ ੇਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਵਿਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਦਾ ਰਨਆਂਪੂਰਨ 
ਬਣਾਉਣਾ।  

 ਰਨਮਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੰੂ $14 ਪਰਤੀ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 1, ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੰੂ $15 ਪਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤਿੱ ਕ ਵਿਾ 

ਕੇ ਓਨਟਾਰਰਓ ਭਰ ਰਵਿੱਚ 1.2 ਰਮਰਲਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤ ੇਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਵਾਿਾ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਨਾ।  

ਪਰਾਂਤ ਨੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਵਿੱ ਤੀ ਟੀਰਚਆ ਂਨੰੂ ਰਪਿੱ ਛੇ ਛਿੱ ਡ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2017 – 18 ਰਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦਾ ਪੂਰਵ 
ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ 2018 – 19 ਰਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਆਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਜੰਨਹ ਾਂ ਤ ੇਲੋਕ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਾਂਤ ਰਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 
ਘਿੱ ਟ ਦੀ ਸੰਕਚੋਵਾਨ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਜਟ, ਪਰਾਂਤ ਦੇ ਰਿੰਮਵੇਾਰ ਰਵਿੱ ਤੀ ਪਰਬੰਿਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਟਰੈਕ ਰਰਕਾਰਡ ਤੇ ਅਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

2024-25 ਤਿੱ ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਤਿੱ ਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ। 
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ਉਕਤੀ 
“ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਅਰਿ ਰਵਵਸਿਾ ਮਿਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਰਕਾਰਡ ਸੰਰਖਆ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆ ਂਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਬੇਰੁਿਗਾਰੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਰਕਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸੰਤੁਰਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਬਚਤ ਰਵਿੱ ਚ 
$600 ਰਮਲੀਅਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਬੂਤ ਹਈੋ ਸਰਿਤੀ ਨੰੂ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤ ੇਜੀਵਨ ਨੰੂ ਰਿਆਦਾ ਰਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ 

ਅਤੇ ਪਰਾਂਤ  ਭਰ ਰਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਰਸਰਜਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2018 ਬਜਟ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਪਰਰਵਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਅਗੇ ਵਿੱ ਿਣ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਚਾਇਲ਼ਡ ਕੇਅਰ ਅਤ ੇਬਿਰੁਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਨਵੇਸ਼ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।”   

— ਚਾਰਲਿ ਸੂਿਾ, ਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ   

ਮ ਿੱ ਖ ਤਿੱ ਥ 
 ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਿਰਮਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖਤੇਰਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਰਸਿੱ ਰਖਆ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ, ਬਿਰੁਗਾਂ, ਸਮਾਜਕ 

ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਰਿ ਰਵਵਸਿਾ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਤ ੇਰਿਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਅਗਲੇ 
ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਜਹੀਆਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ $20.3 ਰਬਲੀਅਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਰਨਵੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜੰਨਹ ਾਂ ਤ ੇਓਨਟਾਰਰਓ ਰਵਚਲੇ ਲੋਕ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਅਰਿ ਰਵਵਸਿਾ ਰਵਿੱ ਚ 800,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਅਸਲ ਨਵੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਿਾ 
ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਬੇਰੁਿਗਾਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਰਿਰਤਾ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਫਰਵਰੀ 2018 ਰਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਤਿੱ ਕ 
ਪਹੰੁਚ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 34 ਕਰਮਵਾਰ ਮਹੀਰਨਆ ਂਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਰਹਾ ਹੈ।  

 2014 ਤੋਂ ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਅਰਿ ਰਵਵਸਿਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਦਾ ਵਿੱ ਿੀ ਹੈ।  

ਵਾਧ  ਸਾਧਨ 
 2018 ਓਨਟਾਰਰਓ ਬਜਟ: ਯੋਜਨਾ ਅਤ ੇਅਵਸਰ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਪੜਹ ੋ

o ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤਿੱ ਿ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪੜਹ:ੋ:  

 ਓਨਟਾਰਰਓ ਬਜਟ 2018: 10 ਮੁਿੱ ਖ ਹਾਈਲਾਇਟਾਂ 
 ਰੋਿਮਿੱ ਰਾ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਰਿਆਦਾ ਰਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ 

 ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ, ਹੋਰ ਰਿਆਦਾ ਚੋਣ 
 ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੇ ਬਿਰੁਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ 
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 ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿੱ ਕ ਰਿਆਦਾ ਤੇਿ, ਰਬਹਤਰ ਪਹੰੁਚ 

 ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 

 ਓਨਟਾਰਰਓ ਦੀ ਪਰਤੀਦਵੰਦਤਾ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ 
 ਓਨਟਾਰਰਓ ਦਾ ਆਰਰਿਕ ਅਤ ੇਰਵਿੱ ਤੀ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ 

 

ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ ਿੱ ਛ ਵ ਿੱ ਛ ਲਈ: 
Jessica Martin, Minister’s Office 
jessica.martin@ontario.ca, 416-212-5181 

Scott Blodgett, Ministry of Finance  
scott.blodgett@ontario.ca, 416-325-0324 
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