ബജറ്റ് ഒറ്റന

ോട്ടത്തിൽ

കഠിനാധ്വാനികളായ

ഭവന നിർമ്മാ

ടത്ത സഹായിക്കുന്നു

ഓസ്ട്രേലിയക്കാർക്ക കുറഞ്ഞ

ടതാഴ്നിലവസരങ്ങൾ സൃഷേിക്കുന്നതിനും
്

നികുതി

സമ്പദ്വയവസ്ഥ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും
ഓസ്ട്രേലിയയുടേ ഭാവി

ഈ ബജറ്റിൽ ഇക്കട്

ാമിക്ക റിക്കവറി പദ്ധതിയുടേ

സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടേ

സഹായത്തിനായി, അേുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ

ഇക്കട്

അധ്ികമായി 12.5 ബിലയൺ ട്

ആദയമായി ഭവനം വാങ്ങുന്നവർക്കായുള്ള ഫസ്റ്റ

സർക്കാർ 17.8 ബിലയൺ ട്

ാളർ ഉൾടെടേ,

ാളർ അധ്ിക വയക്തിഗത

ാമിക്ക റിക്കവറി പദ്ധതിയുടേ ഭാഗമായി,

ട്ഹാം ട്ലാൺ ട

ട്ൊസിറ്റ സ്ക ം

ആദായനികുതി ഇളവ നൽകുന്നു. ഇതിനകം തടന്ന

വിപുല കരിക്കുന്നതിടന്റ ഭാഗമായി അധ്ികമായി

നിയമനിർമ്മാ

10,000 ട്പർക്ക കൂേി ഒരു പുതിയ വ േ ഉേൻ വാങ്ങാൻ

ം നേത്തിയ വയക്തിഗത

ആദായനികുതി പദ്ധതി രപകാരം 8.1 ബിലയൺ
ട്

ാളർ നികുതി ഇളവ 2020-21 സാമ്പത്തിക

വർഷത്തിൽ വിതര

ം ടെയ്ും.

കഴ്നിയും.
പുതിയ വ േ അടെങ്കിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച വ േ
വാങ്ങുന്നതിന സഹായം ആകുന്നതിനായി

2020-21-ടല താഴ്നന്ന, ഇേത്തരം വരുമാന നികുതി

അധ്ികമായി 10,000 സ്ഥലങ്ങൾ 2020-21-ൽ നൽകും.

ഓഫ്ടസറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒറ്റത്തവ

ആദയടത്ത വ േ വാങ്ങുന്നവർക്ക ഒരു പുതിയ വ േ

യായുള്ള

അധ്ിക ആനുകൂലയത്തിടനാെം, ഗവൺടമന്റിടന്റ

പ

മാറ്റങ്ങളുടേ രണ്ാം ഘട്ടത്തിൽ, വയക്തികൾക്ക ഈ

അടെങ്കിൽ 5 ശതമാനം വടര കുറഞ്ഞ

പദ്ധതി അനുസരിച്ച നികുതി കിഴ്നിവുകൾ

നിട്ക്ഷപട്ത്താടേ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച

ലഭിക്കുന്നു.

വാസസ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിട്നാ അനുവദിക്കും,
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ിയുന്നതിനായി വായപ
് ട്നേുന്നതിട്നാ

1

വായപയുടേ
്
15 ശതമാനം വടര സർക്കാർ ഉറെ

5 ബിലയൺ ട്

ാളർ വടര വിറ്റുവരവുള്ള

നൽകുന്നു.

കമ്പനികൾക്ക നികുതി അേച്ച മുൻ
ലാഭത്തിടനതിരായ നഷേം
് നികത്താനും റ ഫണ്
അഭയർത്ഥിക്കാനും സർക്കാർ അനുവദിക്കും. 8.8

അേിസ്ഥാന സൗകരയ നിട്ക്ഷപം
ട്കാവി

ദശലക്ഷം ടതാഴ്നിലാളികൾക്ക വടര ട്ജാലി
നൽകുന്ന ഒരു ദശലക്ഷം കമ്പനികൾക്ക ട്ലാസ

-19 മഹാമാരി ആരംഭിച്ചതിനുട്ശഷം

കയാരി ബാക്ക ലഭയമാകും. 2021-22 വടര ഉണ്ായ

അേുത്ത നാല വർഷത്തിനുള്ളിൽ 14 ബിലയൺ
ട്

നഷേം
് 2018-19 കാലയളട്വാ അതിനുട്ശഷട്മാ

ാളർ അധ്ികമായി പുതിയതും

ട്വഗത്തിലാക്കിയതുമായ അേിസ്ഥാന സൗകരയ
പദ്ധതികളിൽ നിട്ക്ഷപിക്കാൻ സർക്കാർ
രപതിജ്ഞാബദ്ധമാ

. നിർമ്മാ

അധ്ികമായി 40,000 ട്ജാലികൾക്ക ഈ ടരപാജക്േുകൾ
സഹായമാട്യക്കും.
10

ബിലയൺ ട്

, ഇത 110

ാളറായി വികസിെിക്കുകയും

സവ കരിക്കാൻ ത രുമാനിക്കാവുന്നതാ

.

ിജിറ്റൽ ഓസട്രേലിയ
്

COVID-19 മഹാമാരി ഓസ്ട്രേലിയൻ ബിസിനസ്സുകളും
ഉപട്ഭാക്താക്കളും

ഇതിനകം തടന്ന രാജയത്തുേന ളമുള്ള വർക്ക

ിജിറ്റൽ സാട്ങ്കതികവിദയകൾ

സവ കരിക്കുന്നത ട്വഗത്തിലാക്കി, ഇത പലടരയും

പസറ്റുകളിൽ 100,000 ട്ജാലികടള
പിന്തു

. 2020-21-ടലയും 2021-22-ടലയും

ട്യാഗയതയുള്ള കമ്പനികൾക്ക നികുതി റ ഫണ്

ഒരു

വർഷ രോൻസട്പാർട്ട ഇൻരഫാസരേകെർ
്
ഇൻടവസ്റ്റടമന്റ
്
പപെപലനിടന്റ ഭാഗമാ

കഴ്നിയുന്നതാ

നികുതി റിട്ട്ടൺ ഫയൽ ടെയ്ുട്മ്പാൾ

ട്വളയിൽ

ഈ നിട്ക്ഷപം ഗവൺടമന്റിടന്റ ടറട്ക്കാർ

ഉണ്ാക്കിയ ലാഭത്തിടനതിടര കിഴ്നിക്കാൻ

അവരുടേ രപവർത്തനങ്ങൾ പരിവർത്തനം ടെയ്ാനും

യക്കുകയും ടെയ്ുന്നു.

രപതിസന്ധിയ്ക്കിേയിലും വയാപാരം തുേരാനും
അവടര രപാപതരാക്കി.
്

ബിസിനസ്സിനും നിട്ക്ഷപത്തിനും

സർക്കാരിടന്റ

പിന്തു

വയവസ്ഥയിലുേന ളം പുതിയ സാട്ങ്കതികവിദയകൾ

ിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സ പദ്ധതി സമ്പദ്

സവ കരിക്കുന്നതിടന പിന്തു
പുതിയ നിട്ക്ഷപടത്ത പിന്തു
ബിസിനസ്സ പ

യക്കുന്നതിനും

യ്ക്കുന്നതിന

ബിസിനസ്സുകളും ഉപട്ഭാക്താക്കളും ഈ അവസരം

ടമാഴ്നുക്ക വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും,

സർക്കാർ താൽക്കാലികമായ നികുതി
ആനുകൂലയങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇത 11.5 ദശലക്ഷം
ടതാഴ്നിലാളികൾക്ക ട്ജാലി നൽകുന്ന ഏകട്ദശം 3.5
ദശലക്ഷം ബിസിനസുകൾക്ക (99
ശതമാനത്തിലധ്ികം ബിസിനസുകൾക്ക) ലഭയമാകും.
ഖനട്നതര ബിസിനസുകളുടേ മൂലയത്തകർച്ചയുള്ള

പരമാവധ്ി രപട്യാജനടെേുത്തും.
NBN Co-യിൽ 4.5 ബിലയൺ ട്
നിട്ക്ഷപം ദശലക്ഷക്ക

ാളർ അധ്ിക

ക്കിന കുേുംബങ്ങൾക്കും

ബിസിനസുകൾക്കും അതിട്വഗ ട്രബാ
നൽകും. 29.2 ദശലക്ഷം ട്

്ബാൻ

ാളർ ധ്നസഹായം 5G

ടനറ്റ്വർക്കിടന്റ രപവർത്തനടത്ത തവരിതടെേുത്തും.

ആസ്തികളിൽ 80 ശതമാനം നിട്ക്ഷപം ഉൾടെടേ
200 ബിലയൺ ട്

ാളർ മൂലയമുള്ള നിട്ക്ഷപത്തിന ഈ

ഇൻസന്റ വ ബാധ്കമാകും. 2020 ഒകട്ോബർ 6 7:30 PM
മുതൽ (AEDT) 2022 ജൂൺ 30 വടര, 5 ബിലയൺ ട്

ാളർ

വടര വിറ്റുവരവുള്ള ബിസിനസുകൾക്ക അവർ
ഇൻസ്റ്റാൾ ടെയ്ത വർഷത്തിൽ മൂലയത്തിൽ ഉണ്ായ
ഏടതങ്കിലും അർഹമായ ആസ്തി
മൂലയത്തകർച്ചകളുടേ മുഴ്നുവൻ ടെലവും
കുറയക്കാൻ കഴ്നിയും. ഈ കാലയളവിൽ നേത്തിയ
നിലവിലുള്ള അർഹമായ ആസ്തി
മൂലയത്തകർച്ചയുടേ ടമച്ചടെേുത്തലുകളുടേ
െിലവും പൂർണ്ണമായും കുറയക്കാം.
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ബിസിനസ്സ ടെയ്ുന്നതിനുള്ള
സൗകരയം ടമച്ചടെേുത്തുന്നു
െുവെ നാേ ഒഴ്നിവാക്കുന്നത ഓസ്ട്രേലിയൻ
ഗവൺടമന്റിടന്റ സാമ്പത്തിക വ ടണ്േുക്കൽ
പദ്ധതിയുടേ രപധ്ാന ഘേകമാ

. അതുടകാണ്ാ

ബിസിനസുകൾക്ക നിട്ക്ഷപം നേത്താനും
ടതാഴ്നിലവസരങ്ങൾ സൃഷേിക്കാനും
്
ടവെുവിളികട്ളാേ ട്വഗത്തിൽ രപതികരിക്കാനും
അവസരങ്ങൾ ഉപട്യാഗടെേുത്താനും സർക്കാർ
സൗകരയടമാരുക്കുന്നത.

2

ഈ ബജറ്റിൽ സർക്കാർ ഇനിെറയുന്നവ ടെയ്ും:
•

•

പുതിയ അരപന്റ സഷിെുകൾ

വിവിധ് ടറഗുട്ലറ്ററി രപരകിയകൾ
കാരയക്ഷമമാക്കുകയും

ിജിപറ്റസ

ടെയ്ുകയും ടെയ്ും
•

•

ടതാഴ്നിലട്നവഷകർക്കുള്ള പിന്തു

•

ട്ജാലിക്ക തയ്ാറായ കൂേുതൽ
ബിരുദധ്ാരികൾ

അനാവശയ ടെലവുകൾ െുമത്തുകയും

•

ബിസിനസ്സ രപവർത്തനടത്ത
തേസ്സടെേുത്തുകയും ടെയ്ുന്ന നിയരന്ത

ഓസ്ട്രേലിയക്കാരുടേ ടതാഴ്നിൽ
പനപു

ം

യം പുനർവിനയസിക്കുന്നതിനും

ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള രഹസവ ട്കാഴ്നസുകൾ
്

കുറയ്ക്കും
•

വ ടണ്േുക്കലിന സഹായമാകുന്നതിന

വ ടണ്േുക്കലിലൂടേ ടെറുകിേ
ബിസിനസ്സിടന പിന്തു

യക്കും
്

സരത കൾക്ക സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ
ഉറൊക്കുന്നു

ട്ജാബട്മക്കർ
്
ഹയറിംഗ ടരക

ിറ്റ

സരത കളുടേ ടതാഴ്നിൽ പങ്കാളിത്തം

16 മുതൽ 35 വയസ്സ വടര രപായമുള്ള യുവ

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും വരുമാന സാധ്യതകൾ

ടതാഴ്നിലട്നവഷകരായ കൂേുതൽ ട്ജാലിക്കാടര

ടമച്ചടെേുത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സവാതരന്തയം

ഏടറ്റേുക്കുന്നതിന ബിസിനസുകൾക്ക

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനുമായി 2020-ടല വുമൺ

ട്രപാത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിടക്കാണ് വ ടണ്േുക്കൽ

ഇക്കട്

സമയത്ത ടതാഴ്നിലവസരങ്ങൾ

അവതരിെിക്കുന്നു. ടതാഴ്നിലവസരങ്ങളും

തവരിതടെേുത്തുന്നതിന ഗവൺടമന്റിടന്റ പുതിയ

മാതാപിതാക്കൾക്ക പിന്തു

ട്ജാബ്ട്മക്കർ ഹയറിംഗ ടരക

സരത കൾക്ക പിന്തു

ിറ്റ സഹായിക്കും.

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ള ഗവൺടമന്റിടന്റ ട്ജാബ
ഹയറിംഗ ടരക

ട്ജാബ്ട്മക്കർ

ിറ്റ.

സയൻസ, ടേകട്നാളജി, എഞ്ചിന യറിംഗ,
മാത്തമാറ്റികസ
് (STEM), ബിസിനസ്സ, പുരുഷ

ിറ്റ ചെറുപ്പക്കോർക്ക്

അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിെിക്കുന്നതിന വനിതാ
ട്നതൃതവടത്തയും വികസനടത്തയും

ോഴിലവസരങ്ങൾ

നൽകുടമന്നും, ഇതിന 2020-21 മുതൽ 2022-23 വടര 4

പിന്തു

ബിലയൺ ട്

ഇതിൽ ഉൾടെേുന്നു.

ക

ാളറിടന്റ

ട്മധ്ാവിതവമുള്ള വയവസായങ്ങൾ എന്നിവിേങ്ങളിൽ

ട്ജാബ്ട്മക്കർ ഹയറിംഗ ടരക
ഏകനേശം 4.50,000 ച

യും ട്ജാലിസ്ഥലടത്ത

യും 240.4 മിലയൺ ട്

പാട്ക്കജ ലഭയമാക്കും.

ഓസ്ട്രേലിയയുടേ സാമ്പത്തിക വ ടണ്േുക്കൽ
ട്മക്കർ പദ്ധതിയുടേ രപധ്ാന ഭാഗമാ

ാമിക്ക ടസക്കയുരിറ്റി ട്സ്റ്ററ്റ്ടമന്റ സർക്കാർ

ാളർ െിലവ വരുടമന്ന

യക്കുന്നതിനുള്ള ടതാഴ്നിൽ പരിപാേികളും

ക്കാക്കടെേുന്നു.

ഉൽൊദനത്തിനും ഗട്വഷ
വിദയാഭയാസം, പനപു

യങ്ങൾ,

വികസനത്തിനും പിന്തു

അരപന്റ സഷിെ എന്നിവയിൽ

വിതര

നിട്ക്ഷപം നേത്തുന്നു
യ വികസനത്തിന ഉയർന്ന മുൻഗ

നൽകുന്നു

ശൃംഖലകളുടേയും വഴ്നക്കമുള്ളതും

ടപാരുത്തടെോവുന്നതും നൂതനവുമായ ഉൽപാദന
ട്ശഷിയുടേ നിർ

ട്ജാബ്ട്മക്കർ പദ്ധതിയുടേ ഭാഗമായി സർക്കാർ
പനപു

ത്തിനും

ായക രപാധ്ാനയടത്തക്കുറിച്ചും

COVID-19 മഹാമാരി രപകാശം ടൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്.

ന

നൽകുന്നു. ആളുകടള ട്ജാലിയിൽ

ഓസ്ട്രേലിയയുടേ സാമ്പത്തിക വ ടണ്േുക്കലിടന

രപട്വശിെിക്കുന്നതിന സഹായിക്കുകയും

പിന്തു

ഭാവിയിടല ട്ജാലികൾക്ക ഓസ്ട്രേലിയക്കാർക്ക

സർക്കാരിടന്റ 1.5 ബിലയൺ ട്

ശരിയായ കഴ്നിവുകൾ ഉടണ്ന്ന ഉറൊക്കുകയും

മാനുഫാകെറിംഗ
്
സരോറ്റജി.

ടെയ്ുന്നതിന ഗവൺടമന്റ രപതിജ്ഞാബദ്ധമാ
•

.

യക്കുന്നതിനുള്ള ദ ർഘകാല പദ്ധതിയാ

റിസർച്ച ആന്റ ട

ാളർ ട്മാട്

വലപടമന്റ
്
ോകസ
്

ട്ജാബടരേയിനർ
്
- ഓസ്ട്രേലിയയിടല

ഇൻസന്റ വിലൂടേ സർക്കാർ 2 ബിലയൺ ട്

ടതാഴ്നിലാളികളുടേ എണ്ണം വർദ്ധിെിക്കുന്നു

കൂേുതലായി നിട്ക്ഷപിക്കുന്നുണ്.
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ൺ

ാളർ

3

ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും വിപ

ി

പരിഷകാരങ്ങളും
്

സഹായിക്കുന്നു. ട്ദശ യ ജല ഇൻരഫാസരേകെർ
്
ട

വലപടമന്റ
്
ഫണ്ിടന്റ ക ഴ്നിൽ പുതിയ

പദ്ധതികൾക്കായി 2 ബിലയൺ ട്

ട്ദശ യതലത്തിൽ, ഗാർഹിക പവദയുതി വില 2018
ിസംബറിന ട്ശഷം 4.7 ശതമാനം കുറഞ്ഞു,
കഴ്നിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടേ പവദയുതിയുടേ
ടമാത്തവില വില കുറയുകയാ

. കുറഞ്ഞ വിലകൾ

നിട്ക്ഷപിക്കുന്നത രഗി

ാളർ

ിലൂടേ അേുത്ത

തലമുറയിടല ജല ഇൻരഫാസരേക്െറിടന
സഹായിക്കും.
മുടറ-

ാർലിംഗ കമ്മയൂ

ിറ്റികളുടേ നിട്ക്ഷപ

നിലനിർത്താൻ, ന ക്കിയിരിെ ഉൽപാദന ട്ശഷി

പാട്ക്കജിൽ സർക്കാർ 270 മിലയൺ ട്

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിന സർക്കാർ സവകാരയ

നിട്ക്ഷപിക്കുന്നു, ഇത രപാട്ദശിക വികസനത്തിന

ദാതാക്കളുമായി സഹകരിച്ച കാരയക്ഷമവും

സഹായകമാകുട്മ്പാൾ തടന്ന ട്ബസിടന്റ ആട്രാഗയം

സംട്യാജിതവുമായ ഒരു സംവിധ്ാനം ഉറൊക്കാൻ

ടമച്ചടെേുത്തുകയും ടെയ്ും.

ട്ദശ യ മരന്തിസഭയും രപവർത്തിക്കും.

അവശയ ട്സവനങ്ങടള പിന്തു

ാളർ

യക്കുന്നതിനായി

വില കുറയക്കുന്നതിനും പുതിയ

വേക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയയക്ക അേിസ്ഥാന

ടതാഴ്നിലവസരങ്ങൾ സൃഷേിക്കുന്നതിനും
്

സൗകരയങ്ങളിൽ നിന്ന തുേർന്നും രപട്യാജനം

രപാട്ദശിക വയവസായങ്ങടള

ട്നോനാകുടമന്ന ഉറൊക്കുന്നതിന, സർക്കാർ 2026

പിന്തു

യക്കുന്നതിനുമായി ഓസ്ട്രേലിയയുടേ

പവദയുതി, ഇന്ധനം, ഗയാസ വിതര
സർക്കാർ സുരക്ഷിതമാക്കുകയാ

ം എന്നിവ
.

ജൂൺ വടര ട്നാർട്ത്തൺ ഓസ്ട്രേലിയ
ഇൻരഫാസരേകെർ
്
ടഫസിലിറ്റി (NAIF) അഞ്ച
വർഷട്ത്തക്ക കൂേി ന ട്ടുകയും വായ്പാ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിപുല കരിക്കുകയും ടെയതു.
്

മഹാമാരിടക്കതിടര
ഊർജ്ജസവലമായി ട്പാരാേുന്ന

നമ്മുടേ പരിസ്ഥിതിടയ

രപവിശയകൾക്ക പിന്തു

സംരക്ഷിക്കുന്നു

ലഭയമാക്കുന്നു

നമ്മുടേ സമുരദങ്ങടള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും

രപളയം, ത , വരൾച്ച, ഇട്ൊൾ COVID-19 എന്നിവ
ട്നരിട്ട രപാട്ദശിക ഓസ്ട്രേലിയയ്ടക്കാെം സർക്കാർ
നിലടകാള്ളുന്നു. 550 മിലയൺ ട്

ാളറിലധ്ികം

വരുന്ന ഒരു രപാട്ദശിക പാട്ക്കജിലൂടേ COVID-19-ടന്റ
ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന കരകയറാൻ സർക്കാർ
ഞങ്ങളുടേ രപട്ദശങ്ങടള പിന്തു
ബിലയൺ ട്

യക്കും. ഇത 1

ാളറിടന്റ COVID-19 റില ഫ ആൻ

റിക്കവറി ഫണ് വഴ്നി നൽകുന്ന പിന്തു
അേിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാ

ടയ

അവയുടേ ആട്രാഗയം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി
സർക്കാർ 47.4 ദശലക്ഷം ട്

ാളർ

നിട്ക്ഷപിക്കുകയും ട്കാമൺടവൽത്ത ഭൂമിയിടല
രാസമാലിനയ സാധ്യത കുറയക്കുന്നതിന 29.1
ദശലക്ഷം ട്

ാളർ ടെലവഴ്നിക്കുകയാ

.

റ പസക്ിംഗ ഇൻരഫാസരേക്െർ
നവ കരിക്കുന്നതിനും മാലിനയങ്ങൾ
കുറയക്കുന്നതിനും ഓസ്ട്രേലിയയക്കുള്ളിൽ
കൂേുതൽ റ പസക്കിൾ ടെയ്ുന്നതിനുമായി

.

സർക്കാർ നാലുവർഷത്തിനിടേ 249.6 മിലയൺ
ട്

കൂേുതൽ സുരക്ഷിതവും
ഊർജ്ജസവലവുമായ ഓസ്ട്രേലിയ
21-ാം നൂറ്റാണ്ിട്ലക്കായി സർക്കാർ ജല സൗകരയങ്ങൾ

ാളർ നിട്ക്ഷപിക്കും.

COVID-19 തേയുന്നതും
കടണ്ത്തുന്നതും െികിത്സിക്കുന്നതും

ഒരുക്കുന്നുണ്. ഇത നമ്മുടേ ജല സുരക്ഷ
വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും രപാട്ദശിക രപതിട്രാധ്ം

ഓസ്ട്രേലിയക്കാർക്ക ഈ മഹാമാരി കാലയളവിൽ

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും ടതാഴ്നിലവസരങ്ങൾ

ആവശയമായ തുേർച്ചയായ പവദയ പരിെര

സൃഷ്േിക്കുന്നതിനും നമ്മുടേ നിർ

പിന്തു

ായക

കാർഷിക ട്മഖലടയ വളർത്തുന്നതിനും

Budget at a Glance | Budget 2020–21 – 09102020 - Malayalam

വും

യും ഉറൊക്കൻ വിവിധ് ആട്രാഗയ

നേപേികൾ സവ കരിക്കാൻ സർക്കാർ 4.9 ബിലയൺ

4

ട്

ാളർ നിട്ക്ഷപം ഈ ബജറ്റിൽ നേത്തുന്നുണ്.

ഭ ഷ

ികൾ വർദ്ധിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുകയാ

. നമ്മൾ

വഴ്നക്കമുള്ളതും വർദ്ധിെിക്കാവുന്നതുമായ

എരതട്ത്താളം ഓൺപലനിൽ സമയം

രപതികര

െിലവഴ്നിക്കുന്നുടണ്ന്നും രപവർത്തിക്കുന്നുടണ്ന്നും

ം മഹാമാരിട്യാേ ഫലരപദമായി

രപതികരിക്കാനും എൊ ഓസ്ട്രേലിയക്കാടരയും

COVID-19 നമുക്ക കാ

സംരക്ഷിക്കാനും ആട്രാഗയ സംവിധ്ാനടത്ത

പസബർ സുരക്ഷാ തരന്തം ലഭയമാക്കാൻ സർക്കാർ

രപാപതമാക്കുന്നു.
്

അധ്ികമായി 201.5 ദശലക്ഷം ട്
കൂേുതൽ സങ്ക ർ

മായ ഭ ഷ

ാളർ നൽകും.
ി ട്നരിേുന്ന

അന്തര ക്ഷത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കാടര

മഹമാരിയുടേ കാലയളവിൽ

സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താനുള്ള ട്ശഷി

ഓസ്ട്രേലിയക്കാർക്ക പിന്തു

ശക്തിടെേുത്തുന്നതിന 300.2 മിലയൺ ട്

ലഭയമാക്കുന്നു

ാളർ AFP-

ക്ക സമർെിച്ച നമ്മടള സുരക്ഷിതമായി
സൂക്ഷിക്കുന്നവടര സർക്കാർ പിന്തു

COVID-19 മഹാമാരിയുടേ കാലയളവിൽ
ഓസ്ട്രേലിയക്കാർക്ക പിന്തു

ിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു. 2020

യക്കുന്നു.

നൽകുന്നതിന

നമ്മുടേ രപവിശയടയ പിന്തു

സർക്കാർ ഇനിെറയുന്നവ ഉൾടെടേയുള്ള
അഭൂതപൂർവമായ സാമ്പത്തിക സഹായം

യക്കൽ

പസഫിക ടസ്റ്റെ-അെിലും മറ്റ സംരംഭങ്ങളിലും

ലഭയമാക്കുന്നു:

രപതിഫലിക്കുന്ന പസഫിക, ടതക്കുകിഴ്നക്കൻ

•

JobKeeper ട്പയ്ടമന്റ

ഏഷയയുടേ സ്ഥിരത, സമൃദ്ധി, രപതിട്രാധ്ം

•

വയക്തികൾക്ക അധ്ിക വരുമാനം

എന്നിവയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയക്ക ആഴ്നത്തിലുള്ളതും

•

ടപൻഷൻകാർക്കും മറ്റ ട്യാഗയതയുള്ള

നിലനിൽക്കുന്നതുമായ താൽെരയമുണ്. സർക്കാർ

സവ കർത്താക്കൾക്കും രണ് അധ്ിക

നമ്മുടേ രപവിശയയിൽ മഹാമരിയിൽ നിന്നുള്ള

സാമ്പത്തിക പിന്തു

തിരിച്ചു വാർവ ഉറെ വരുത്തുന്നു:

•

ട്പയടമന്റുകൾ
്

സൂെർആനുട്വഷനിട്ലക്കുള്ള

•

താൽക്കാലിക രപട്വശനം

പസഫിക, ടതക്കുകിഴ്നക്കൻ ഏഷയൻ
രാജയങ്ങളിടല COVID-19 വാക്സിൻ
ആകസസ
്
, ടഹൽത്ത ടസകയൂരിറ്റി എന്ന

നിങ്ങളുടേ ഭാവി, നിങ്ങളുടേ സൂെർ
വിരമിക്കൽ സമ്പാദയം വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനായി

ട്രപാരഗാമിൽ നിട്ക്ഷപം നേത്തുന്നു.
•

ഇൻരഫാസരേകെർ
്
ഫിനാൻസിംഗ

ഓസ്ട്രേലിയക്കാടര കൂേുതൽ ട്ജാലി ടെയ്ാൻ
ട്രപരിെിക്കാൻ സർക്കാർ രപതിജ്ഞാബദ്ധമാ

.

പസഫിക്കിനായുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ
ടഫസിലിറ്റി

•

COVID-19-ൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ച വരവ -

ഗവൺടമന്റിടന്റ നിങ്ങളുടേ ഭാവി, നിങ്ങളുടേ സൂെർ

പസഫിക, തിട്മാർ-ടലടസ്റ്റ എന്നിവയക്കുള്ള

പരിഷക്കാരങ്ങൾ
്
ഗവൺടമന്റിടന്റ പരിഷ്കര

പിന്തു

അജണ്യുടേ അേുത്ത ഘട്ടമാ

, അേുത്ത

•

ടതക്കുപേിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്കിൽ സുരക്ഷാ

ദശകത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ 17.9 ബിലയൺ

ഇൻരഫാസരേകെർ
്
ട്രപാജക്േുകൾ

ട്

ലഭയമാക്കുന്നു

ാളർ സമ്പാദിക്കും.

ഓസ്ട്രേലിയക്കാടര സുരക്ഷിതമായി
സൂക്ഷിക്കൽ
ഓസ്ട്രേലിയയുടേ പസബർ സുരക്ഷാ കഴ്നിവുകൾ
ശക്തമാ

, പട്ക്ഷ നമ്മൾ ഓൺപലനിൽ ട്നരിേുന്ന
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