
 
 

 
 

  ਨਿਊਜ਼ ਨਿਲੀਜ਼ 

ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਹਿਤ                           ਹ ਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  

22 ਫਰ ਰੀ, 2022  

 

ਬਜਟ 2022 ਸਾਨ ੂੰ  ਬੀ.ਸੀ. ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਠਮਲਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਂਾ ਹੈ 

 

ਹ ਕਟੋਰੀਆ - ਬਜਟ 2022 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਿਨਾਾਂ ਹ ਕਲਪਾਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਾਂ ਆਰਥਕ,  ਾਤਾ ਰਣਕ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਹ ਿੱਚ ਹਨ ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਨ ੰ  ਿੋਰ  ੀ ਮਜ਼ਬ ਤ (Stronger BC) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਜੀ ਨ ਨ ੰ  

ਹਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

 

ਬਜਟ 2022 ਜਲ ਾਯ  ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਕਹਮਊਨੀਟੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਜਲ ਾਯ  ਨਾਲ ਸਬੰਹਿਤ ਆਫਤਾਾਂ ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਿੱਦਮੀ ਕਾਰ ਾਈਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਬਜਟ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ (ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ) ਦੇ 

ਖਰਹਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰ ਜੀ ਨ ਨ ੰ  ਹਕਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਹ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਬੇਘਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਹ ਸਤਹਰਤ ਪਿੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਹਮਊਨੀਟੀਆਾਂ ਹ ਚਕਾਰ ਹਡਹਜਟਲ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਦੇ ਫਰਕ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਇਿੱਕ ਸੰਹਮਲਤ ਅਤੇ ਹਟਕਾਊ ਅਰਥ ਹ  ਸਥਾ ਨ ੰ  ਹ ਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਹਨ ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨ ੰ  

ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਿੈ, ਹਜੰਨ੍ਾਾਂ ’ਤੇ ਹਬਰਹਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

 

ਹ ਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੈਲੀਨਾ ਰੌਹਬਨਸਨ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ ਸਾਹਰਆਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਕਿੱਹਿਆਾਂ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦਾ ਹਿਆਨ ਰਿੱਖਦੇ ਿਾਾਂ। ਚਿੱਲ ਰਿੀ ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਾਯ  ਨਾਲ ਸਬੰਹਿਤ ਆਫਤਾਾਂ ਦੇ 

ਹ ਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪਰਭਾ ਾਾਂ ਤਿੱਕ – ਅਸੀ ਾਂ ਿਾਲ ਿੀ ਹ ਿੱਚ  ਿੱਡੇ ਪਿੱਿਰ ’ਤੇ ਸਮਿੱਹਸਆ ਾਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਅਗ ਾਈ ਅਤੇ ਸਮ ਹਿਕ ਕਾਰ ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। “ਸਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਹ  ਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤੀ ਕਹਮਊਨੀਟੀਆਾਂ, 

ਜਲ ਾਯ  ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿੋਈ ਿੈ।“ 

 

ਹਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਨਹਜਿੱਿਣਾ ਜਾਰੀ ਿੈ, ਬਜਟ 2022 ਸ ਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤੀ ਨ ੰ  ਿੋਰ ਪਿੱਕਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਜੋ 

ਸਿੀ ਿੈ, ਉਸ ਪਰਤੀ ਸਹਥਰ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ: ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ।  

 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਠਹਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ  

 

• ਫੁਿੱਲ-ਡੇਅ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ, ਪਰੀਸਕ ਲ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦ ਹ ਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਔਸਤ ਫੀਸਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਕੇ 

$20 ਪਰਤੀ ਹਦਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਮਾਹਪਆਾਂ ਦੇ ਖਰਹਚਆਾਂ ਹ ਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਅਗਲੇ ਸਿੱਤ ਸਾਲਾਾਂ 

ਹ ਿੱਚ 40,000 ਨ ੀਆਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਥਾ ਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।  

• ਤੁਿਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੇਿਤਰ ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ  ਾਸਤੇ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤੇ ਮੁਿੱਢਲੀ ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨ ੇਂ ਅਰਜੈਂਟ ਅਤੇ 

ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਕੈਮਲ ਪਸ ਅਤੇ ਨਨਾਇਮੋ ਹ ਿੱਚ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ ਪੜਾ ਾਾਂ ਹ ਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ 

ਕੇਂਦਰ।  

• ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਿੈਲਥ ਅਥੌਹਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਸ ਬੇ ਭਰ ਹ ਿੱਚ 15 ਤਿੱਕ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ 

ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ।   

• ਬੇਘਰੀ ਨਾਲ ਨਹਜਿੱਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨ ੀ ਾਂ ਕੌਂਪਲੈਕਸ ਕੇਅਰ ਿਾਊਹਸੰਗ, ਸਾਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰੈਂਟ 

ਸਪਲੀਮੈਂਟ (ਹਕਰਾਏ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹ ਿੱਚ ਮਦਦ) ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ  ਾਸਤੇ 27 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੱਕ ਸਿਾਇਤਾ 

ਦਾ ਹ ਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋ ਗਏ ਿਨ।  

• ਹਜਨਸੀ ਅਤੇ ਹਲੰਗ-ਅਿਾਹਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਭਗ 50 ਕਹਮਊਨੀਟੀ-ਅਿਾਹਰਤ 

ਹਜਨਸੀ ਿਮਲੇ ਨਾਲ ਨਹਜਿੱਿਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਹਥਰ ਫ਼ੰਡ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹਜਨਸੀ ਿਮਲੇ ਦੇ 

ਪੀੜਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ।  



ਸਾਡੇ ਭਠਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣਾ  

 

•  ਾਤਾ ਰਨ ਲਈ ਬੇਿਤਰ ਆ ਾਜਾਈ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਹਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹ ਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਅ ਕਾਰਬਨ ਹਫਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ 

ਹ ਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਨ ੰ  ਹਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹ ਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 

ਘਿੱਟ-ਕਾਰਬਨ  ਾਲੇ ਭਹ ਿੱਖ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।  

• ਮਿਿੱਤ ਪ ਰਣ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨਾਲ  ਿੇਰੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਬੁਹਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਹਨਰਮਾਣ, ਬਰੌਡ ੇ ਸਬ ੇਅ, 

ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਰ ਰ ਟਿੱਨਲ, ਪਟੈਲੋ ਹਬਰਜ, ਅਤੇ ਹਕਿੱਹਕੰਗ ਿੌਰਸ ਕੈਨਯਨ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿਾਈ ੇਅ 1 ਹਨਰਮਾਣ ਅਿੀਨ ਿਨ ਅਤੇ 

ਸਰ੍ੀ ਲੈਂਗਲੀ ਸਕਾਈਟਰੇਨ ਸਮੇਤ ਿੋਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾ ਾਾਂ ਹ ਿੱਚ ਿਨ।  

• ਬੀ ਸੀ  ਾਇਲਡਫਾਇਰ ਸਰਹ ਹਸਜ਼ ਨ ੰ  ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਿੱਲਣ  ਾਲੇ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ ਹ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, 

ਕਹਮਊਨੀਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਫੰਡ ਰਾਿੀ ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਲ ਾਯ  ਨਾਲ ਸਬੰਹਿਤ ਆਫਤਾਾਂ ਲਈ 

ਹਤਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਇਡੰੀਜਨਸ (ਮ ਲ ਾਸੀ) ਅਗ ਾਈ  ਾਲੀਆਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਰਜੀਿਾਾਂ 

ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਣੇਾ, ਅਤੇ ਕਲਾਇਮੇਟ ਪਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਐ ਾਂਡ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਸਟਰੈਟਜੀ ਰਾਿੀ ਾਂ ਜਲ ਾਯ  ਨਾਲ ਸਬੰਹਿਤ 

ਆਫਤਾਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਕਹਮਊਨੀਟੀਆਾਂ ਦੀ ਰਿੱਹਖਆ ਕਰਨਾ।   

 

ਸਾਠਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਅਰਥ ਠਵਵਸਥਾ ਦਾ ਠਵਕਾਸ ਕਰਨਾ  

 

• ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਕਿੱਤਰੇਤ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਹਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਰਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਯ  ਐਨ ਡੈਕਲੇਰਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟਜ਼ ਔਫ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼) ਦੇ ਅਨੁਰ ਪ 

ਿੋ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ ਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹ ਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

• 280 ਤੋਂ  ਿੱਿ ਦ ਰ-ਦਰੁਾਡੇ, ਪੇਂਡ  ਅਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਹਮਊਨੀਟੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਹਸਿਤ 

ਸੰਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਹਸਿੱਹਖਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ  ਪਾਰ ਦੇ ਮੌਹਕਆਾਂ ਤਿੱਕ ਹਡਹਜਟਲ ਪਿੰੁਚ ਹ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨਾ। 

• Stronger BC ਆਰਹਥਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਿੀ ਾਂ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਨ ੰ  ਹਿਆਨ ਹ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਅਿੱਗੇ 

 ਿੱਿਣਾ ਅਤੇ ਹਨ ੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਜਸ ਨਾਲ  ਿੇਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਹਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿੋਰ ਅ ਸਰ ਹਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਾਂ ਲਾਈਫ 

ਸਾਇੰਸੀਸ, ਹਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹ ਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਅਹਜਿੀ ਆਰਹਥਕਤਾ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ 

ਕਰਨਾ ਜੋ  ਿੇਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿੈ।  

•  ਿੇਰੇ ਹਕਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹਮਸ਼ਰਤ ਆਮਦਨ  ਾਲੇ ਿਾਉਹਸੰਗ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ੇਸ਼ ਹ ਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ 

ਹਲਆਉਣਾ। 

• ਿੁਨਰਮੰਦ ਹਕਿੱਹਤਆਾਂ, ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸੀਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਹ ਿੱਚ ਹਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਹਕਆਾਂ ਹ ਿੱਚ ਹਨ ੇਸ਼ 

ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਬੈਨੇਹਫਟਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਰਾਿੀ ਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਬਲਾਾਂ ਦਾ ਹ ਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿਨਾਾਂ 

ਹ ਿੱਚ ਹ ਹਭੰਨਤਾ ਹਲਆਉਣਾ।  

 

ਰੌਹਬਨਸਨ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਿੈ ਹਕ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬ ਤ ਅਰਥ ਹ  ਸਥਾ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਹਪਿੱਛੇ ਿਟਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  

ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਨ ੰ  ਿੋਰ  ੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਅਰਥ 

ਹ  ਸਥਾ, ਮਜ਼ਬ ਤ  ਾਤਾ ਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਸ ਬਾ 

ਕਿੱਲ੍ ਦੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮੌਹਕਆਾਂ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੋ ਸਕੇਗਾ।" 

ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਹ ਡ -19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਲ ਿੀ ਹ ਿੱਚ  ਾਪਰੀਆਾਂ ਜਲ ਾਯ  ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਆਫਤਾਾਂ ਤੋਂ ਹਨਕਲਣ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਮਜ਼ਬ ਤ ਆਰਹਥਕ ਸਹਥਤੀ ਹ ਿੱਚ ਿੈ। 2021 ਹ ਿੱਚ ਸ ਬੇ ਦੀ ਆਰਹਥਕਤਾ ਹ ਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5.0% ਦਾ  ਾਿਾ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ  

2022 ਹ ਿੱਚ 4.0% ਅਤੇ 2023 ਹ ਿੱਚ 2.5% ਨਾਲ  ਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ। ਬਜਟ 2022 ਦੀ ਹਤੰਨ-ਸਾਲਾ ਹ ਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹ ਿੱਚ 

ਡੈਹਫ਼ਹਸਟ (ਘਾਟੇ) ਹ ਿੱਚ ਹਗਰਾ ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਹਜਸ ਹ ਿੱਚ 2022-23 ਹ ਿੱਚ $5.5 ਹਬਲੀਅਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਘਾਟਾ ਿੈ ਜੋ 

2024-25 ਹ ਿੱਚ ਘਿੱਟ ਕੇ $3.2 ਹਬਲੀਅਨ ਿੋ ਜਾ ੇਗਾ। 



ਸੂੰਪਰਕ:   

ਹ ਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  

ਮੀਡੀਆ ਹਰਲੇਸ਼ਨਜ਼  

250 213-7724 

 

 

 

 

 


