
 

 

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼  

Classification: Public 

ਬੱਜਟ 2023: ਐਲਬਰਟਾ ਦ ੇਭਨ ੱਖ ਿ ੂੰ  ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਰਿਾਾਂ  
28 ਫਿਵਿੀ 2023  

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਨਵਾਾਂ ਬੱਜਟ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਖਿਰਿਆਾਂ ਰਵੱਿ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ, ਨੌਕਿੀਆਾਂ ਪੈਦਾ ਕਿੇਗਾ, ਰਸੱਰਖਆ ਅਤ ੇ

ਰਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਰਵਿੱ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਵਗੇਾ, ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰਿਆਾਂ ਨ ੂੰ  

ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖਗੇਾ।  

 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਕਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਪਸੈਾ ਨਹੀ ਾਂ ਖਿਿ ਕਿੇਗੀ। 

"ਰਵੱਤੀ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਿੀ ਮਹੱਤਵਪ ਿਨ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਰਵੱਤੀ ਸਰਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ 

ਲਈ ਕੁੂੰਜੀਵਤ ਿਰਹੂੰਦੀ ਿਹੀ ਹੈ," ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਰਵਤੱ ਮੂੰਤਿੀ ਟਿੈਰਵਸ ਟੋਵਜ਼ 

ਨੇ ਰਕਹਾ। 

 

ਬੱਜਟ ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਏਗਾ, ਰਜਸ ਰਵੱਿ 2.3 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਿ 

ਰਕਫਾਇਤੀ ਉਪਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਖਿਿ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਵੱਿ ਰਵਰਦਆਿਿੀ ਕਿਰਜ਼ਆਾਂ ਲਈ 

ਘੱਟ ਰਵਆਜ ਦਿਾਾਂ, ਗਦੋ ਲਏ ਬੱਰਿਆਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਲਈ ਸਬਰਸਡੀਆਾਂ, ਸਮਾਰਜਕ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਿ ਰਵਿਲੇ ਵਿਕਿਾਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਾਂ ਰਵੱਿ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿੈਰਿਟੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤ ੇ

ਦਾਨ ਲਈ ਵਡੇਿਾ ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਬੱਜਟ, 3,000 ਤੱਕ ਹੋਿ ਸਕ ਲ ਸਟਾਫ ਭਿਤੀ ਕਿਨ ਦਆੁਿਾ ਕਲਾਸਾਾਂ ਦ ੇਆਕਾਿ ਨ ੂੰ  

ਛੋਟਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਕ ਲ ਪਰਬੂੰਧ ‘ਿ ਹੋਿ ਵਧੇਿੇ ਪੈਸਾ ਪਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਸੈਕੂੰਡਿੀ 

ਰਸੱਰਖਆ ਲਈ, ਰਤੂੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਦਿੌਾਨ 111-ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਧੇਿ ੇ

ਰਵਰਦਆਿਿੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਬਜ਼ਨਸ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਗ ਵਾਲੇ ਪਰਗੋਿਾਮਾਾਂ 

ਦੀ ਿੋਣ ਕਿ ਸਕਣ ਰਵੱਿ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ। 

 

ਹਜ਼ਾਿਾਾਂ ਹੋਿ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਿਾਈਲਡ-ਕੇਅਿ ਸਿਾਨਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਿਾਈਲਡ-ਕੇਅਿ 

ਆਪਿੇਟਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਪਆਾਂ ਦੇ ਬੱਰਿਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਖਿਰਿਆਾਂ ਲਈ 

ਸਬਰਸਡੀਆਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਾਂ ਗਿਾਾਂਟਾਾਂ ਵਾਸਤੇ 59 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।  

ਜਨਤਕ ਸੁਿੱਰਖਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਿ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 

ਨਸ਼ਾਖੋਿੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਰਸ਼ਆਾਂ ‘ਿੋਂ ਬਾਹਿ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਜ਼ੂੰਦਗੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  

ਬਦਲਣ ‘ਿ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਪੁਰਲਸ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਖਿਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਬੂੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

Alberta.ca/Budget 

 

ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਨ ੱਛ  

Charlotte Taillon 
charlotte.taillon@gov.ab.ca 
780-932-5381 

ਪਰੈੱਸ ਸੈਕਟਿੀ, ਖਜ਼ਾਨਾਾਂ ਬੋਿਡ ਅਤੇ ਰਵੱਤ 
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Classification: Public 

ਸਿਕਾਿ 2023-24 ਦੇ ਰਵੱਤੀ ਸਾਲ ਰਵੱਿ 70.7 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਿੈਵੇਰਨਊ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਿਗੇ 

ਗੈਿ-ਨਰਵਆਉਣਯੋਗ ਸਿੋਤਾਾਂ ਦੀ ਰਵਕਿੀ ਤੋਂ 18.4 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦਾ ਿੈਵੇਰਨਊ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

ਬੱਜਟ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਰਵੱਤੀ ਸਾਲ ਰਵੱਿ 68.3 ਰਬਲੀਅਨ ਖਿਿ ਕਿਨਗੀਆਾਂ, ਰਜਹੜਾ ਸਾਲ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿ  ਹੁੂੰਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 

ਮਾਿਿ ਨ ੂੰ  ਮੁਕੱਦਾ ਹੈ। ਰਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਤ ‘ਤੇ 2.4 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਵਾਧ  ਪੈਸ ੇਵਜੋਂ ਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। 
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