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ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  

28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023  

ਪਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  

 

 

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੂੰਦ ਿੱਿਣਾ 

 

ਚਾਹੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਪਵਿੱਚ ਪਕਤੇ ਵੀ ਰਪਹੰਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਪ ਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਚਣੁੌਤੀਆੀਂ ਨੇ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਅਤੇ ਪਸਹਤਮੰਦ ਬਣੇ ਰਪਹਣ 

ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਜਟ 2023 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾੀਂ 

ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕਣ, ਪਜੰਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਣੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਅਤੇ ਮਪਹਫਜ਼ੂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।  

 

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਿ ਰਸਸਟਮ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਨਾ  

ਹਰ ਪਕਸੇ ਦੀ ਉਸ ਸੰਭਾਲ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਜਸ ਦੀ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ  

ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਨਵੇਸ਼ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾੀਂ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਹੈਲਥ-

ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ੋਰਟ ਸਟਾਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਪਦੰਦੇ ਹਨ।  

 

ਬਿੱਜਟ 2023, ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਦੌਰਾਨ $6.4 ਪਬਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਨਵੇਸ਼ ਰਾਹੀ ੀਂ ਪਬਿਪਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ-

ਸੰਭਾਲ  ਿਣਾਲੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਦਾ ਹੈ।  

 

• ਪਜਵੇਂ-ਪਜਵੇਂ ਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਬੀ.ਸੀ. ਪਵਿੱਚ ਰਪਹਣ ਆ ਰਹ ੇਹਨ, ਬਿੱਜਟ 2023 ਵਧਦੀ ਮੰਗ 

ਅਤੇ ਵਧਦੀਆੀਂ ਲਾਗਤਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, $2.6 ਪਬਲੀਅਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿੱਸੇ 

ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਪਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਪਰਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 

ਲਈ $270 ਪਮਲੀਅਨ ‘ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ  ਲਾਨ’ (ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ) ਵਿੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ‘ਬੀ ਸੀ 

ਕੈਂਸਰ ਫਾਊ ੀਂਡੇਸ਼ਨ’ ਕੋਲ ਸੰ ੂਰਕ ਅੰਦਾਪਜ਼ਆੀਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਰਹੇ $150 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। 

• ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਰਜਬਲ ਕਾਰਜਨੀਤੀ, ਜੋ  ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਪਵਿੱਚ ਸੁ਼ਰ ੂਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 

ਪਵਿੱਚ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਪਵਿੱਚ $995 ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾੀਂ ਜੋ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ 

ਰਿੱਿਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੰੂ ਮੁੜ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸੰਤੁਪਲਤ ਕਰਨ, ਪਰਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ (ਮੇਲ-ਪਮਲਾ ) ਅਤੇ 

ਸਿੱਪਭਆਚਾਰਕ ਸੁਰਿੱਪਿਆ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ  ੇਸ਼ੇਵਰਾੀਂ ਦੇ  ੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਲਈ ਪਸਿਲਾਈ ਅਤੇ 

ਪਸਿੱਪਿਆ ਸੀਟਾੀਂ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਫੈਪਮਲੀ ਡਾਕਟਰਾੀਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਨਵਾੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਡਲ, ਡਾਕਟਰਾੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾੀਂ ਨੰੂ  ਿਮੁਿੱਿ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ 

ਬਣਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਬਿੱਜਟ 2023 ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ $1 ਪਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ  ਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਡਾਕਟਰਾੀਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾੀਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਮੁਿੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ 

ਅਤੇ ਪਵਆ ਕ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਪਸਸਟਮ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਪਵਿੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਅਪਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਬੇਹਤਰ 

ਮਾਨਤਾ ਪਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ। 

• ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਚਿੱਲ ਰਹੇ  ਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਸਹਤ  ਿਤੀਪਕਪਰਆ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਜਟ 2023 ਪਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ 

ਕੋਪਵਡ-19  ਿਤੀਪਕਪਰਆ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ $875 ਪਮਲੀਅਨ ਦੀ ਪਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

 



ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਪਸਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ, ਨਸੇ਼ ਦੀ ਲਤ ਜਾੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ  ਦਾਰਥਾੀਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਲਿੱਭ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਪਹਣ, ਪਜਸ ਦੀ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। $6.4 

ਪਬਲੀਅਨ ਦੇ ਪਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿੱਸ ੇਵਜੋਂ, ਬਿੱਜਟ 2023 ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ $1 ਪਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਨਵੀ ੀਂ ਫੰਪਡੰਗ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪਵਿੱਚ $867 ਪਮਲੀਅਨ ਅਤੇ  ੂੰਜੀ ਪਨਵੇਸ਼ ਪਵਿੱਚ $169 ਪਮਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

• ਨਸ਼ੀਲੇ  ਦਾਰਥਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਵਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ, $586 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਪਵਿੱਚ  

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰਕਵਰੀ ਬੈਡਾੀਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਪਰਕਵਰੀ ਦੇ  ੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰ ੂਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਵਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਲੀਕਣਗੇ, ਰੈ ਅਰਾਊੀਂਡ 

ਸਹਾਇਤਾਵਾੀਂ ਦੀ ਪਸਰਜਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਟਿੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾੀਂ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾੀਂ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਪਰਕਵਰੀ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਆੀਂ ਪਰਕਵਰੀ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਦਾ ਪਵਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। 

• ਸੂਬਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ‘ਰੈਿੱਡ ਪਫਸ਼ ਹੀਪਲੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਿੇਤਰਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾੀਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ 

ਘਰ ਦੇ ਨੇੜ ੇਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਨਪਸਕ-ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ  ਦਾਰਥਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਸਪਲਆੀਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ  ਿਾ ਤ ਕਰ 

ਸਕਣ। 

• ਬਿੱਜਟ 2023 ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੰ ੂਰਨ ਪਨਰੰਤਰਤਾ ਪਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ  ਦਾਰਥਾੀਂ ਦੇ ਜ਼ਪਹਰੀਲੇ ਨ ਦੇ ਸੰਕਟ  ਿਤੀ 

ਸੂਬੇ ਦੀ  ਿਤੀਪਕਪਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਹੇਠ ਪਲਿੀਆੀਂ ਚੀਜ਼ਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਸਪਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ $183 ਪਮਲੀਅਨ 

ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

o ਬਿੱਪਚਆੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾੀਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾੀਂ ਲਈ ਪਵਸਤਪਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 

(ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ) ਸੇਵਾਵਾੀਂ; 

o ਪਜ਼ੰਦਗੀਆੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਪਹਰੀਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ  ਦਾਰਥਾੀਂ ਦੀ ਸ ਲਾਈ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ (ਪ ਿਸਪਕਿ ਸ਼ਨ) 

ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਪਵਕਲ ; 

o ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸ ਾੀਂਸ  ਿੋਗਰਾਮਾੀਂ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ: ਕਾਰ  ਿੋਗਰਾਮ (Car Programs), ਜੋ  ੁਪਲਸ ਅਤੇ 

ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾੀਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ  ੀਅਰ ਅਪਸਸਪਟਡ ਕੇਅਰ ਟੀਮਾੀਂ (PACTs), ਪਜਨ੍ਾੀਂ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਨਾਗਪਰਕਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ   

o ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਵਿੱਚ ਸਿੱਪਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ PACTs ਦੀ ਪਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। 

• ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਨਵੇਂ ਹਾਊਪਸੰਗ ਪਨਵੇਸ਼ਾੀਂ ਅਤ ੇਤਾਜ਼ਾ ਹਾਊਪਸੰਗ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ ੀਂ, ਬਿੱਜਟ 2023 ਨੇ ਮਾਨਪਸਕ-ਪਸਹਤ ਅਤੇ 

ਨਸ਼ੀਲੇ  ਦਾਰਥਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਿੱਪਦਆੀਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ‘ਕੌਂ ਲੈਕਸ ਕੇਅਰ’ 

ਬੈਡਾੀਂ ਦੀ ਪਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈ ੀਟਲ ਫੰਪਡੰਗ ਪਵਿੱਚ $169 ਪਮਲੀਅਨ 

ਸਮਰਪ ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਜੰਨ੍ਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਘਰ ਹਨ ਜਾੀਂ ਪਜੰਨ੍ਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸੁ ੋਰਪਟਵ ਹਾਊਪਸੰਗ ਦਆੁਰਾ  ੂਰਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ।  

 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹਸ ਤਾਲ ਪਬਿਪਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ 

ਸੰਭਾਲ  ਿਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕਣ, ਬਿੱਜਟ 2023 ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਦੇ ਬੁਪਨਆਦੀ ਢਾੀਂਚੇ ਲਈ ਹਣੁ ਤਿੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੇ 

 ੰੂਜੀ ਪਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਦੌਰਾਨ $11.2 ਪਬਲੀਅਨ ਨੰੂ ਸਮਰਪ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਜਹੜ ੇ ਿਮੁਿੱਿ  ਿੋਜੈਕਟਾੀਂ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ 

ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

• ਨਵਾੀਂ ਸੇਂਟ  ੌਲਜ਼ ਹਸ ਤਾਲ, ਪਜਸ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 2027 ਪਵਿੱਚ ਿੋਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 548 ਮਰੀਜ਼ਾੀਂ ਦੇ ਬੈਡ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 

$2.2 ਪਬਲੀਅਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਪਨਤ ਬਿੱਜਟ; 

• $1.7 ਪਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੇ ਅਨੁਮਾਪਨਤ ਬਿੱਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, 2027 ਪਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਪਵਿੱਚ ਵਿੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ 

ਆਬਾਦੀ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਨੰੂ  ੂਰਾ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵਾੀਂ ਸਰ੍ੀ ਹਸ ਤਾਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਸੈਂਟਰ; 



ਕੋਵੀਚਨ ਅਤੇ ਪਡਸਪਟਿਕਟ ਹਸ ਤਾਲ ਪਰ ਲੇਸਮੈਂਟ  ਿੋਜੈਕਟ 2027 ਪਵਿੱਚ ਿੋਪਲ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਜਸ ਦਾ ਬਿੱਜਟ $1.4 

ਪਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੈ; 

• ਲਗਭਗ $1.2 ਪਬਲੀਅਨ ਨਾਲ ਰੌਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸ ਤਾਲ ਦਾ  ੁਨਰ-ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪਵਸਤਾਰ ਦਾ  ੜਾਅ 2 ਅਤੇ 

3 ਅਤੇ ਐਪਕਊਟ ਕੇਅਰ ਟਾਵਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਵਭਾਗ, ਅਤੇ ਓ ਰੇਪਟੰਗ ਕਮਪਰਆੀਂ ਦਾ  ੁਨਰ-ਪਵਕਾਸ, ਐਪਕਊਟ ਕੇਅਰ 

ਟਾਵਰ ਨੰੂ 2025 ਪਵਿੱਚ ਿੋਲ੍ਣਾ;  

• $860 ਪਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਪਨਤ ਬਿੱਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਕਊਟ ਕੇਅਰ ਟਾਵਰ ਦੀ ਥਾੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ 2031 

ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚਮੰਡ ਹਸ ਤਾਲ ਦਾ  ੁਨਰ-ਪਵਕਾਸ; 

• $633 ਪਮਲੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਪਨਤ ਬਿੱਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਰੇਸ ਪਵਿੱਚ ਪਮਿੱਲਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸ ਤਾਲ ਨੰੂ  ੁਨਰ ਸਥਾ ਤ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾੀਂ ਲਈ ਬੈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇਅਤੇ 2026 ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੇਤਰੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਪਰਹੈਬਪਲਟੇਸ਼ਨ 

ਅਤ ੇਪਰਕਵਰੀ  ਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ;  

• 2027 ਲਈ $378 ਪਮਲੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਪਨਤ ਬਿੱਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੌਸਨ ਕਿੀਕ ਅਤੇ ਪਡਸਪਟਿਕਟ ਹਸ ਤਾਲ ਨੰੂ  ੁਨਰ 

ਸਥਾ ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, 2027 ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾੀਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਵਭਾਗ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ, ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ 

ਓ ਰੇਪਟੰਗ ਥਾੀਂ ਅਤ ੇਐ ੀਂਬੂਲੇਟਰੀ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾਣਗੀਆੀਂ।  

 

ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੂੰਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਰਨਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਿ ਕਿਨਾ 

ਬਿੱਜਟ 2023 ਲੋਕਾੀਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆੀਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਨਵੀਆੀਂ ਅਤੇ ਪਵਸਤਪਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 

ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਅਤੇ ਪਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਪਰਆੀਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਪਸਕ-ਪਸਹਤ 

ਪਨਵੇਸ਼ਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਜੰਨ੍ਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾੀਂ, ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਸ ਲਾਈ, ਕੌਂ ਲੈਕਸ ਕੇਅਰ ਹਾਊਪਸੰਗ 

ਅਤੇ ਨਵੀਆੀਂ ਏਕੀਪਕਰਤ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਪਰਸ ਾੀਂਸ ਟੀਮਾੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਸਮੁਿੱਚੀ ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ, ਬਿੱਜਟ 2023 ਨੇ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਭਾਈਚਾਪਰਆੀਂ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਪਨਆੀਂ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਪਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਪਸਕ-ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆੀਂ ਲਤਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਚਣੁੌਤੀਆੀਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾੀਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਸਾੀਂਝੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਪਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $462 ਪਮਲੀਅਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿੱਜਟ 2023 ਰਾਹੀ ੀਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਬਹਤੁ 

ਸਾਰੀਆੀਂ  ਪਹਲਕਦਮੀਆੀਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਵੰਬਰ 2022 ਪਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ‘ਸੇਫਰ ਕਪਮਊਪਨਟੀਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ  ਲਾਨ’ ਦੇ ਪਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

 

• ਸੂਬਾਈ  ੁਪਲਸ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਸੇਵਾਵਾੀਂ  ਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾੀਂਦੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆੀਂ ਲਈ, $230-ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ 

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਅ ਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਪਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ  ੇਂਡੂ, ਦਰੂ-ਦਰੁਾਡੇ 

ਅਤੇ ਇੰਡੀਨਜਸ ਭਾਈਚਾਪਰਆੀਂ ਵਾਸਤੇ, 256 RCMP ਅਫਸਰਾੀਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਿੱਿਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 

 ੁਪਲਸ ਨੰੂ ਪਹੰਸਕ ਅ ਰਾਧਾੀਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰਿੱਪਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ  ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਿੱਪਦਆੀਂ 'ਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ 

ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  

• ਨਵੀ ੀਂ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $87 ਪਮਲੀਅਨ, ਦੋ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂਕਰਨ  ਿੋਗਰਾਮਾੀਂ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਨਵਾੀਂ ‘ਪਰ ੀਟ ਵਾਏਲੈਂਟ ਓਫ਼ੈਨਪਡੰਗ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਪਟਵ’, ਅਤੇ ਨਵਾੀਂ ‘ਸ ੈਸ਼ਲ 

ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐੀਂਡ ਟਾਰਗੇਟਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ’ (SITE)  ਿੋਗਰਾਮ, ਤਾੀਂ ਜੋ ਅ ਰਾਧ ਦਹੁਰਾਉਣ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ, 

ਅ ਰਾਧਕ ਪਨਆੀਂ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਪਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਨਆੀਂ ਭਾਈਵਾਲਾੀਂ ਪਵਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾੀਂਝੀ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ 

ਤੇਜ਼ੀ ਪਲਆਉਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

• ਬੀ.ਸੀ. ਪਵਿੱਚ  ੁਪਲਪਸੰਗ ਨੰੂ ਆਧੁਪਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ, ਬਿੱਜਟ 2023 ਪਵਿੱਚ ਨਵੇਂ  ੁਪਲਪਸੰਗ ਅਤੇ  ੁਪਲਸ 

ਪਨਗਰਾਨੀ ਕਨੰੂਨ ਪਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ  ਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਝੁੇਪਵਆੀਂ ਲਈ $25 ਪਮਲੀਅਨ 

ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 



• ਲਿੱਗਭਗ $21 ਪਮਲੀਅਨ ਕੈਨਾਪਬਸ ਨੰੂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਰੇਸ਼ਨਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਜਸ ਪਵਿੱਚ ਕੈਨਾਪਬਸ 

ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪਸਸਟਮ, ਸਰਪਵਸ ਪਡਲਵਰੀ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰ ੂਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਨਯਮਾੀਂ ਦੀ  ਾਲਣਾ ਅਤੇ 

ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

ਜਨਵਰੀ 2023 ਪਵਿੱਚ, ਪਬਿਪਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ  ਪਹਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਪਗਆ ਪਜਸ ਨੇ ਪਨਿੱ ਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਦਵਾਈਆੀਂ ਨੰੂ 

ਛੋਟੀਆੀਂ ਮਾਤਰਾਵਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਰਿੱਿਣ ਨੰੂ ‘ਡੀਪਕਿਮਨਲਾਈਜ਼’ ਕਰ ਪਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਡੀਪਕਿਮਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ  ਦਾਰਥਾੀਂ ਨੰੂ 

ਪਨਿੱ ਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆ ਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਿਣ ਨੰੂ ਅ ਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ) ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਿੱਜਟ 2023 

ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾੀਂਕਣ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਦੌਰਾਨ $19 

ਪਮਲੀਅਨ  ਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਕ ਪਬਿਪਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ  ਿਣਾਲੀ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਪਵਿੱਚ ਹਰ ਪਕਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾੀਂ 

ਦੇਵੇਗੀ, ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ, ਮਪਹਫਜ਼ੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਪਹਮ ਭਾਗ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਬਣਤਰ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾੀਂ ਦੀ  ਿਤੀਪਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਭਾਈਚਾਪਰਆੀਂ ਦਾ 

ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ $80 ਪਮਲੀਅਨ ਪਨਆੀਂ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ ਪਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪ ਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

 

• ਬੀ ਸੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਸਪਟਸ ਕਾਉੀਂਪਸਲ (BC First Nations Justice Council) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਵਿੱਚ, 

ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾੀਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਨਵੇਂ 'ਇੰਡੀਜਨਸ ਜਸਪਟਸ ਸੈਂਟਰ' ਿੁਿੱਲ੍ਣਗੇ ਤਾੀਂ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਪਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਥਾੀਂਵਾੀਂ  ਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾੀਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ, ਅਰਲੀ 

ਰੈਜ਼ੋਪਲਉਸ਼ਨ  ਿੋਗਰਾਮ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ  ਿਤੀਪਨਧਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ $44 ਪਮਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ 

ਨਾਲ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਪਨਆੀਂ ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਦਾ ਨੈਿੱ ਟਵਰਕ 15 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾੀਂ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਰਚਅੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤਿੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 

ਅ ਰਾਧਕ ਪਨਆੀਂ  ਿਣਾਲੀ ਪਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਹਿੱਦੋਂ ਵਿੱਧ  ਿਤੀਪਨਧਤਾ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਪਹਮ ਕੰਮ ਪਵਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

• ਪਤੰਨ ਸਾਲਾੀਂ ਦੌਰਾਨ $13.5 ਪਮਲੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਬੀ ਸੀ ਪਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟਿਾਇਪਬਊਨਲ’ ਨੰੂ 

ਟਿਾਇਪਬਊਨਲ ਪਵਿੇ  ਿਪਕਪਰਆਵਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਪਵਿੱਚ ਪਜ਼ਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ 

ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਲੀਗਲ ਅਪਸਸਟੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾੀਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਤਿੱਕ  ਹੁੰਚ 

ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

• ਪਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $16 ਪਮਲੀਅਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਵਰਚਅੁਲ ਅਤੇ 

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਪਟਆੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (after-hours) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆੀਂ ਸੁਣਵਾਈਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਚਅੁਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਅਕਤੀਆੀਂ ਨੰੂ ਆ ਣੀਆੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕਪਮਊਪਨਟੀਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ 

ਬਣਾਉੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੇ ਸ਼ਪਹਰ ਤਿੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਜਿੱਥੇ ਉਹ  ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆੀਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾੀਂ 

ਤੋਂ ਟੁਿੱਟ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ।  

• ਪਨਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਨਵੇਸ਼ਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਇੰਡੀ ੈਂਡੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਔਪਫਸ (Independent Investigations Office) 

ਲਈ  ਿਤੀ ਸਾਲ $2 ਪਮਲੀਅਨ ਦਾ ਆਧਾਰ-ਬਿੱਜਟ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਜਾੀਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆੀਂ ਘਟਨਾਵਾੀਂ ਦੀ 

ਜਾੀਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਜੰਨ੍ਾੀਂ ਪਵਿੱਚ ਕੋਈ  ੁਪਲਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੂੰਪਿਕ :    

ਪਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਮੀਡੀਆ ਪਰਲੇਸ਼ਨਜ਼ 

250 208-7705     

 


