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ਬੱਜਟ 2021: ਨਿਆ ਂਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਕਾਂ ਲਈ ਸਾਇਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣਾ 

25 ਪਯਵਯੀ 2021 

  

 ਫੱਜਟ 2021: ਫੱਰਿਆ,ਂ ਰਯਵਾਯਾਂ, ੀਨੀਅਯਾਂ, ਅਤ ਰਿਆ ਂਰਟ ‘ਿ ਆ 

ਜਾਣ ਵਾਰ  ਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਕ ਰਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ‘ਿੋਂ ਰਨਕਰ 

ਗੁਜ਼ਯਨ ‘ਿ ਭਦਦ ਦਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ਼ਰ ਸਾਇਤਾ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਨਾਂ 

ਜਾਯੀ ਯੱਿਦਾ ਸ। 

ਬੱਨਚਆ ਂਲਈ ੇਵਾਵਾਂ 

ਫੱਰਿਆ,ਂ ਨ ਜੁਆਨਾਂ ਅਤ ਰਯਵਾਯਾਂ ਦੀ ੁਯੱਰਿਆ ਅਤ ਤੂੰਦਯੁਤ ਇਕ ਰਿਯਰੀ 

ਰਾਥਰਭਕਤਾ ਫਣੀ ਯਰਸੂੰਦੀ ਸ। ਫੱਜਟ 2021 ‘ਿ ਰਫਟਾ ਿਾਈਰਡ ਡਂ ਪਭਰੀ ਫਨੇਰਪਟ 

‘ਿ 56 ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਰਜ ਨਾਰ ਕੁੱ ਰ ਫਨੇਰਪਟ ਯਾਸ਼ੀ 345 

ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਫਣਦੀ ਸ, ਇਸ ਫਨੇਰਪਟ ਇਕ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਸਨ, ਰਜ  ਨਾਰ ਘੱਟ 

ਆਭਦਨੀ ਵਾਰ ਭਾਰਆ ਂਨੂੂੰ  ਭਦਦ ਰਭਰਦੀ ਸ।  

ਫੱਜਟ 2021, 2020-21 ਰਵਿਰ ਕ ਰਵਡ-19 ਿਯਰਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਫਾਸਯ ਯੱਿਰਦਆ ਂਸਇਆ,ਂ ਿਤਯ 
ਰਵਿਰ ਫੱਰਿਆ ਂਅਤ ਰਯਵਾਯਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਰਈ 15 ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਦਾ ਵਾਧਾ 

ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਦਾ  ਸ।  

“ਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀਆ ਂਅਤ ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਦੀ ੁਯੱਰਿਆ ਕਯਨ ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਉਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਇਤਾ 

ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਨਾ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਭਮਾਫੀ ਰਈ ੂੂੰ ਜੀ ਰਨਵਸ਼ ਕਯਨਾਂ, ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਾਡੀ 
ਭਦਦ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੜ ਸ, ਅਗਤ ਦਿਰ ਅਤ ਯਕਥਾਭ ਰਗਯਾਭਾਂ ਤੋਂ ਰ ਕ ਭੱਰਆ 

ਨਾਰ ਜੂਝ ਯਸ ਨ ਜੁਆਨਾਂ ਅਤ ਰਯਵਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਯੂਯ ਯਫੱਿੀ ਸਾਇਤਾ ਤੱਕ, ਰਜ 

ਨਾਰ ਕੂੰ ਭਕਾਯੀ ਭਾਰਆ ਂਰਈ ਸਾਇਤਾ ਰਭਰ।” 

Rebecca Schulz, ਰਭਰਨਟਯ ਆਪ ਰਿਰਡਯਨ’ਜ਼ ਯਰਵਰਜ਼ 

 

Related information 
Link to Budget 2021 
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View the event photo 
Listen to the news conference 
Watch the news conference 
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ੀਿੀਅਰਜ਼ ਐਡਂ ਸਾਊਨਿੰ ਗ 

ਰਫਯਟਾ ਯਕਾਯ ਰੜਵੂੰਦ ਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀਆ ਂਰਈ ੀਨੀਅਯਜ਼ lOjW, ੀਨੀਅਯ ਅਤ ਪਰਭਰੀ ਕਰਭਊਰਨਟੀ ਸਾਊਰੂੰ ਗ, ਸ਼ਰ ਨੀਡਜ਼ 

ਸਾਊਰੂੰ ਗ ਅਤ ਯੈਂਟਰ ਸਾਇਤਾ ਦੁਆਯਾ ੱੁਜਤਮਗ ਰਯਸਾਇਸ਼ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਨਾਂ ਜਾਯੀ ਯੱਿਦੀ ਸ। ਜਦੋਂ ਰਕ ਭਸੱਤੂਯਨ ੱੁਜਤਮਗ ਅਤ 

ਰਵਸ਼ੀਗਤ ਰਯਸਾਇਸ਼ੀ ਰਡਵਰਭੈਂਟ ਰਜਕਟਾਂ ‘ਤ ਕੂੰ ਭ ਜਾਯੀ ਸ, ਫੱਜਟ 2021 ‘ਿ 58,250 ੱੁਜਤਮਗ ਰਯਸਾਇਸ਼ੀ ਮੂਰਨਟਾਂ ਰਈ ਪੂੰ ਰਡੂੰ ਗ ਦੀ 

ਰਵਵਥਾ ਸ ਰਜਸੜ ਮੂਰਨਟ 110,000 ਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਰਯਸਾਇਸ਼ ਰਦਾਨ ਕਯਨਗ।  

ਸੁਣ ਰਜਸ ਅਪਯਡਫਰ ਸਾਊਰੂੰਗ ਯੀਰਵਊ ਨਰ ਵੱਰੋਂ ਰਯਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਯਯਟ ਰਵਿਰੀਆ ਂਰਪਾਯਸ਼ਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ‘ਤ ੀਨੀਅਯਜ਼ 

ਡਂ ਸਾਊਰੂੰ ਗ ਵੱਰੋਂ ਇਕ ਯਣਨੀਤਕ ਮਜਨਾਂ ਰਤਆਯ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ੱੁਜਤਮਗ ਰਯਸਾਇਸ਼ ਰਫੂੰ ਧ ਦੀ ਰਵੱਤੀ ਰਥਯਤਾ ਅਤ ਵਧ ਯਸੀ 

ਭੂੰਗ ਨਾਰ ਰਨਟਣ ਦੀ ਮਗਤਾ ਨੂੂੰ  ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੁਨਯ-ਰਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਯਸਾ ਸ। ਨਰ ਦੀਆ ਂਰਪਾਯਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ 

ਸੁੂੰ ਰਦਆ ਂਫੱਜਟ 2021 ਯੈਂਟਰ ਅਰਟੈਂ ਰਗਯਾਭ ‘ਿ 2021-22 ‘ਿ 16 ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯ ਰਯਸਾ ਸ, ਰਜ ਨਾਰ ੱੁਜਤਮਗ 

ਰਯਸਾਇਸ਼ ਦ ਰੜਵੂੰ ਦ ਸਯ ਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਭਦਦ ਰਭਰਗੀ।  

“ਰਫਯਟਾ ਦੀ ਯਕਾਯ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀਆ ਂਅਤ ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਦੀ ੁਯੱਰਿਆ ‘ਤ ਕੇਂਦਯਤ ਸ। ਫੱਜਟ 2021 ੀਨੀਅਯਾਂ ਦੀ ੁਯੱਰਿਆ 

ਕਯਦਾ ਸ, ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ ਰਕ ਉਸ ਰਵੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਰਗਾਤਾਯ ਰਾਤ ਕਯਦ ਯਰਸਣ ਰਜਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੜ ਸ। ਘੱਟ ਆਭਦਨ ਵਾਰ 
ੀਨੀਅਯ – ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਯੂਯਤ ਸ – ਕਨੇਡਾ ਰਵਿ ਰਭਰਦੀ ਯਵਉੱਿ ੱਧਯ ਦੀ ਰਵੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਰਾਤ ਕਯਨ ਵਾਰਰਆ ਂਰਵਿ 

ਫਣ ਯਰਸਣਾ ਜਾਯੀ ਯੱਿਣਗ। ਇ ਤੋਂ  ਇਰਾਵਾ, ਰਛਰ ਕੁਝ ਭਸੀਰਨਆ ਂਨੇ ਇ ਗੱਰ ਨੂੂੰ  ਭੁੜ-ਭਜ਼ਫੂਤ ਕੀਤਾ ਸ ਰਕ ਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀਆ ਂ

ਰਈ ੁਯੱਰਿਅਤ, ਰਥਯ ਅਤ ੱੁਜਤਮਗ ਰਯਸਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਸੁੂੰ ਿ ਰਕੂੰ ਨੀ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਸ। ਯੈਂਟਰ ਅਰਟੈਂ ‘ਿ 16 ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਾਉਣਾ 

ਵਧ ਯਸੀ ਭੂੰਗ ਨਾਰ ਰਨਟਦਾ ਸ ਅਤ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ ਰਕ ਰੜਵੂੰ ਦ ਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀਆ ਂਾ, ਰਜਸੜੀ ਰਯਸਾਇਸ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ੱੁਜਤ 

‘ਿ ਸ ਉ ਤੱਕ ਸੁੂੰਿ ਸਵ।” 

Josephine Pon, ਰਭਰਨਟਯ ਆਪ ੀਨੀਅਯਜ਼ ਡਂ ਸਾਊਰੂੰ ਗ 

ਕਨਿਊਨਿਟੀ ਐਡਂ ਸ਼ਲ ਰਨਵਨਜ਼ 

ਫੱਜਟ 2021 ੂਯਵ-ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਰਗਯਾਭ ਰਵਕਾ ਦਯਾਂ ‘ਤ ਭੁੜ-ਯਤਣ ਦੀ ਆ ਕਯਦਾ  ਸ। ਇਸ ਅਸ਼ਯਡ ਇੂੰਨਕਭ ਪਾਯ ਰਦ ਵੀਅਯਰੀ 

ਸੈਂਡੀਕਡ (AISH) ਅਤ ਪਰਭਰੀ ੁਯਟ ਪਾਯ ਰਿਰਡਯਨ ਰਵਦ ਰਡਰਫਰਰਟੀਜ਼ (FSCD) ਰਗਯਾਭਾਂ 'ਿ  ਗੋਂ ਸਯ ੂੂੰ ਜੀ ਰਨਵਸ਼ ਕਯਦਾ 

ਸ ਤਾਂ ਰਕ ਕਰਡ ਵਾਧ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਤੁਰਯਆ ਜਾ ਕ।  

ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ ਪਰਭਰੀ ਡਂ ਕਰਭਊਰਨਟੀ ਸ਼ਰ ਯਰਵਰਜ਼ (FCSS) ਰਗਯਾਭ ‘ਤ 100 ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਿਯਿ ਕਯਨੇ ਜਾਯੀ ਯੱਿਗਾ।  
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ਫੱਜਟ 2021 ‘ਿ ਕਾਭਮਾਫ ਤਯੀਕ ਦੀਆ ਂਬਾਈਵਾਰੀਆ ਂਫਣਾਉਂਣ ਰਈ 5 ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਦੀ ਇਕ ਰਰਤਫਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ, ਰਜਸੜੀ 

ਆੂੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਰ ਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀਆ ਂਰਈ ਯੁਜ਼ਗਾਯਾਂ ‘ਿ ਸਾਇਤਾ ਕਯਗੀ। ਰਫਯਟਾ ਦੀ ਯਕਾਯ ਨੇ ਰਰਵਰ ਾਇਟੀ 

ਭਾਵਯਭੈਂਟ ਪੂੰ ਡ ਰਈ 7 ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਯੱਿ ਸਨ ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਨਾਨ-ਰਾਰਪਟ ੂੰ ਥਾਵਾਂ ਅਤ ਿਰਯਟੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਭਦਦ ਰਭਰਗੀ, ਅਤ 2 
ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ੇਂਟ ਾਰ, ਗਯੈਂਡ ਯਯੀ, ਭਡੀਨ ਸਟ ਅਤ ਡਰਭੂੰ ਟਨ ‘ਿ ਿਾਯ ਨਵੇਂ ਰਯਵਾਯ-ਸ਼ਾਤ ਯਤ ਕੇਂਦਯ ਥਾਤ ਕਯਨ 

ਰਈ ਯੱਿ ਸਨ, ਰਜਸੜ ਕੇਂਦਯ ਰਯਵਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਣ FSCD ਅਤ ਰਨਜ਼ ਰਵਦ ਰਡਵਰਭੈਂਟਰ ਰਡਰਫਰਰਟੀਜ਼ (PDD) ਰਗਯਾਭਾਂ ਦ 

ਰਫੂੰ ਧ ‘ਿ ਭਦਦ  ਕਯਨਗ।  

“ਕ ਰਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਨੇ ਰਫਯਟਾ ਦ ਬ ਤੋਂ ਛਤੀ ਰਟ ‘ਿ ਆ ਜਾਣ ਵਾਰ ਰਟੀਜ਼ਨਾਂ  ਨੂੂੰ  ਬ ਤੋਂ ਿਤ ਭਾਯ ਭਾਯੀ ਸ। ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  

ਆਣਾ ਗੁਜ਼ਾਯਾ ਿਰਾਉਣ, ਰਯੱਿਅਤ ਅਤ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੂੰਗ ਨਾਰ ਯਰਸਣ ਅਤ ਆਣੀਆ ਂਕਰਭਊਰਨਟੀਆ ਂ‘ਿ ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਰੱਬਣ ‘ਿ ਭਦਦ  

ਰਣ ਰਈ ਰਕ ਵੀ ਸਯ ਭੇਂ ਨਾਰੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣ ਸਾਇਤਾ ਦੀ ਰੜ ਸ। ਭੈਂ ਫਸੁਤ ਿੁਸ਼ ਸਾਂ ਰਕ ਫੱਜਟ 2021 ਾਯ ਕਰਭਊਰਨਟੀ ਅਤ ਸ਼ਰ 

ਯਰਵਰਜ਼ ਰਗਯਾਭਾਂ ਰਈ ਸਾਇਤਾ ਦ ਭਜ਼ਦੂਾ ੱਧਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਫਣਾਈ ਯੱਿਦਾ ਸ, ਜ ਇ ਿੁਣਤੀਆ ਂਬਯੂਯ ਭੇਂ ਰਵਿ ਰਿਆ ਂਰਟ ‘ਿ ਆ  

ਜਾਣ ਵਾਰ ਰਫਯਟਾ ਰਨਵਾੀਆ ਂਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨੀ ਜਾਯੀ ਯੱਿਦ ਸਨ।” 

Rajan Sawhney, ਰਭਰਨਟਯ ਆਪ ਕਰਭਊਰਨਟੀ ਡਂ ਸ਼ਰ ਯਰਵਰਜ਼ 

 

ਸ਼ਲ ਰਨਵਨਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੈਿ ਦੀਆ ਂਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆ ਂ

 ਫੱਜਟ 2021 'ਿ ਪਰਭਰੀ, ਸ਼ਰ ੁਯਟਾਂ ਅਤ ਸਾਊਰੂੰ ਗ ਰਈ ਰਤੂੰ ਨ ਾਰਾਂ ਦਯਾਨ 219 ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਯੱਿ ਗ ਸਨ। 1,200 ਨਵੇਂ 

ਮੂਰਨਟ ਰਜਸੜ ਫੀਤ ਦ ਾਰਾਂ ‘ਿ ਵਧਾ ਗ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 1800 ਵਧੀਕ ਮੂਰਨਟ ਸਯ ਉਾਯ ਜਾਣਗ ਰਜਸੜ ਰਫਯਟਾ ਬਯ 

ਦੀਆ ਂਕਰਭਊਰਨਟੀਆ ਂਰਵਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆ,ਂ ਰਯਵਾਯਾਂ ਅਤ ੀਨੀਅਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਯਸਾਇਸ਼ ਰਦਾਨ ਕਯਨਗ, ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਰ ੁਯਟ ਅਤ 

ਰਯਸਾਇਸ਼ ਦੀ ਰੜ ਸ।  
 ਡਰਭੂੰ ਟਨ ਅਤ ਯੈੱਡ ਡੀਅਯ ਰਵਿ 500 ਸ਼ਰਟਯ ਥਾਨਾਂ ਰਈ ਨਵੀਂ ਪੂੰ ਰਡੂੰ ਗ 

 ਕੂੰ ਰਕ ਨੀਡਜ਼ ਯਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਰ ਰਫਰਡ ਰਈ ਨਵੀਂ ਪੂੰ ਰਡੂੰ ਗ, ਰਜਸੜਾ ਜਰਟੱਰ ਰੜਾਂ ਵਾਰ ਯਨ ਰਵਦ ਰਡਵਰਭੈਂਟ ਰਡਰਫਰਰਟੀਜ਼ 

(PDD) ਕਰਾਇੂੰ ਟਾਂ ਰਈ ਕਰਗਯੀ ਰਵਿ ਕੀਰਕਰਤ ਸਰਥ ਅਤ ਸ਼ਰ ੁਯਟਾਂ ਰਸਤ ਨਵੀਂ ਰਯਸਾਇਸ਼ ਉਾਯ ਰਯਸਾ ਸ। 
 ਰਤੂੰ ਨ ਾਰਾਂ ਦਯਾਨ  ਰਕ ਰਾ ਰਫਸ਼ ਮੂਥ ਅੈੱਭੈਂਟ ੈਂਟਯ ਨੂੂੰ  ਭੁੜ-ਨਰਵਆਉਣ ਰਈ 8.2 ਰਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ, ਰਜਸੜਾ 12  ਅਤ 17 ਾਰ ਦ 

ਰਵਿਕਾਯ ਦੀ ਉਭਯ ਵਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਫਾ ਰਦੂੰ ਦਾ ਸ ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਈਰਡ ਇੂੰਟਯਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਸ। ਇਸ ਰਾਜਕਟ 

ੈਂਟਯ ਦ ਆਧੁਰਨਕੀਕਯਨ ‘ਿ ਭਦਦ ਕਯਗਾ ਰਜ ਨਾਰ ਇਸ ਟਾਪ ਅਤ ਨ ਜੁਆਨਾਂ ਰਈ ਵਧਯ ੁਯੱਰਿਅਤ ਫਣਗਾ। 
 

ਫੱਜਟ 2021, ਆਯਰਥਕ ਤਯੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਸ ਯੱਿਰਦਆ ਂਸਇਆ ਂਸਰਥ ਕਅਯ ‘ਿ ਇਰਤਸਾਕ ੂੂੰ ਜੀ ਰਨਵਸ਼ ਰਸਤ ਰਕਾਂ ਦੀਆ ਂਰਜ਼ੂੰ ਦਗੀਆ ਂਅਤ 

ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਦੀ ੁਯੱਰਿਆ ਕਯਦਾ ਸ। ਟਕ ਡਾਰਯਾਂ ਦੀ ਭਝਦਾਯੀ ਨਾਰ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਕਯਨ ਦੁਆਯਾ, ਰਫਯਟਾ ਦੀ ਯਕਾਯ ਇਸ ਮਕੀਨੀ 



 

 

ਨਿਊਜ਼ ਰਯਰੀਜ਼ 

 

Classification: Protected A 

ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਕ ਰਫਯਟਾ ਕ ਰਵਡ-19 ‘ਿੋਂ ਰਸਰਾਂ ਦ ਰਕ ਵੀ ਭੇਂ  ਨਾਰੋਂ ਵਧਯ ਭਜ਼ਫੂਤ ਸ ਕ ਰਨਕਰ, ਤਯਜੀਸੀ ਿਤਯਾਂ ‘ਿ ੂੂੰ ਜੀ-

ਰਨਵਸ਼ ਕਯਨਾਂ ਜਾਯੀ ਯੱਿ ਕਦੀ ਸ। 


