ਬਜਟ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ

ਮਿਹਨਤੀ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱ ਟ੍
ਟ੍ੈਕਸ

ਇਸ ਬਜਟ ਵ ਿੱ ਚ, ਆਰਵਿਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ $17.8
ਵਬਲੀਅਨ ਦੀ ਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ

ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ $12.5 ਵਬਲੀਅਨ ਦੀ ਾਧੂ

ਰਾਸ਼ੀ ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ

ਾਲੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 2020-21

ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ

ਵ ਿੱ ਚ $8.1 ਵਬਲੀਅਨ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਪੜਾਅ 2 ਵ ਿੱ ਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਆਉਣ ਅਤੇ

ਨਾਲ ਹੀ 2020-21 ਵ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਅਤੇ ਮਿੱ ਧ-ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ
ਆਫਸੈਿੱਟ ਤੋਂ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਕ ਾਰੀ ਦਾ ਾਧੂ ਲਾਭ
ਪਰਾਪਤ ਹੋ ੇਗਾ।
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ਮਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਿੀ ਨੂੰ ਸਮਹਯੋਗ ਕਿਨਾ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੜਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਭਵ ਿੱ ਖ ਨੂੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਵਿਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ

ਜੋਂ, ਪਵਹਲੇ ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਾਸਤੇ ਵਡਪਾਵਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਦੇ

ਵ ਸਿਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਵਹਲੇ ਘਰ ਦੇ 10,000 ਹੋਰ

ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨ ਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਨ ੇਂ ਘਰ ਜਾਂ ਨ ੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰਨ ਲਈ 2020-21 ਵ ਿੱ ਚ 10,000 ਹੋਰ ਸਿਾਨ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਵਹਲੇ ਘਰ ਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ
ਨ ਾਂ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਨ ੇਂ ਬਣੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 5

ਪਰਤੀਸਤ ਰਗੇ ਘਿੱ ਟ ਜਮਹਾਂ ਰਾਸੀ ਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਆਵਗਆ ਹੋ ੇਗੀ, ਜਦ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 15
ਪਰਤੀਸਤ ਤਿੱ ਕ ਗਰੂੰ ਟੀ ਦੇ ੇਗੀ।
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ਬੁਮਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮਵੱ ਚ ਮਨਵੇਸ਼

ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇ ੇਗੀ,

ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਾਲੇ

ਵਲਜਾਣਾ ਲਿੱਗਭਿੱ ਗ 1 ਵਮਲੀਅਨ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੂੰ ਉਪਲਬਧ

ਵਨ ੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਪਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ

ਹਨ। 2021-22 ਤਿੱ ਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ 2018-19 ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਂ

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ

ਵਜਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਨੂੂੰ ਵਪਛਾਂਹ ਨੂੂੰ

ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵ ਿੱ ਚ $14 ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਾਧੂ

ਹੋ ੇਗਾ ਜੋ 8.8 ਵਮਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਦੂੰ ਦੀਆਂ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ 40,000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ

ਬਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ ਕਮਾਏ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਾਪਸ

ਕਰਨਗੇ।

ਵਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ

ਇਹ ਵਨ ੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਾਰਡ 10-ਸਾਲਾਂ ਦੀ

ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਾਪਸ (ਰੀਫੂੰ ਡ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਨ ੇਸ ਾਸਤੇ ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੀਆਂ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਵ ਸਿਾਰ $110 ਵਬਲੀਅਨ

ਮਿਮ਼ਿਟ੍ਲ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ

ਤਿੱ ਕ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ
ਕੂੰ ਮ ਾਲੀਆਂ ਜਗਹਾ ਾਂ ਉੱਤੇ 100,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ
ਸਵਹਯੋਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।

ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਹਯੋਗ ਕਿਨਾ

2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਡਵਜ਼ਟਲ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਨੂੂੰ ਅਪਨਾਉਣ

ਵ ਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਲਆਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੂੰ ਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਟ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰਘਣ ਦੇ

ਨ ੇਂ ਵਨ ੇਸ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਕਦੀ

ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਿੱਗਭਿੱ ਗ 3.5 ਵਮਲੀਅਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਵਜ਼ਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗਤੀ ਉੱਤੇ

ਪਰ ਾਹ ਨੂੂੰ ਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਸਿਾਈ ਟੈਕਸ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (99 ਪਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ) ਾਸਤੇ

ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਰਿਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਨ ੀਆਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿੱਗਭਿੱ ਗ $200

ਜਾ ਸਕੇ – ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ।

ਖਵਣਿੱ ਜ ਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਘਟਾਏ ਮੁਿੱ ਲ

NBN Co ਵ ਿੱ ਚ $4.5 ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਾਧੂ ਵਨ ੇਸ ਲਿੱਖਾਂ

ਨੂੂੰ ਸਾਮ 7:30 ਜੇ (AEDT) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2022

ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਵਲਆ ੇਗਾ। $29.2 ਵਮਲੀਅਨ ਦੀ ਫੂੰ ਵਡੂੰ ਗ 5ਜੀ

ਉਸ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ੀ ਮੁਿੱ ਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਘਟਾਏ

ਕਾਿੋਬਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਸੌਮਿਆਈ ਮਵੱ ਚ ਸੁਧਾਿ

ਉਪਲਬਧ ਹੋ ੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 11.5 ਵਮਲੀਅਨ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੂੰ
ਵਬਲੀਅਨ ਦੇ ਵਨ ੇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇਗਾ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਗੈਰ-

ਵ ਿੱ ਚ 80 ਪਰਤੀਸਤ ਵਨ ੇਸ ਸਾਮਲ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020
ਤਿੱ ਕ, $5 ਵਬਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ ਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਮੁਿੱ ਲ ਦੀ ਸੂੰ ਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਨੂੂੰ ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਘਟਾਏ ਮੁਿੱ ਲ ਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੂੰ ੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਿੱ ਵਟਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਾਪਸੀ (ਰੀਫੂੰ ਡ) ਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ 5 ਵਬਲੀਅਨ

ਡਾਲਰ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ ਆਮਦਨ ਾਲੀਆਂ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੂੰ ਵਪਛਲੇ
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ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਨੂੂੰ ਧੇਰੇ ਅਪਨਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ

ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਾਸਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਫਾਸਟ
ਨਿੱਟ ਰਕ ਦੇ ਵ ਛਾਉਣ ਨੂੂੰ ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਨਾ

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਾਸਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸਾਹੀ ਨੂੂੰ ਕਿੱ ਟਣਾ, ਸਰਕਾਰ

ਦੀ ਆਰਵਿਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁਿੱ ਖ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਨ ੇਸ ਕਰਨਾ,

ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਗਾਰਾ

ਭਰਨ ਅਤੇ ਮੌਵਕਆਂ ਨੂੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੂੰ ਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ
ਰਹੀ ਹੈ।
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ਇਸ ਬਜਟ ਵ ਿੱ ਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰੇਗੀ:
•
•

ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਕਵਰਆ ਾਂ ਦੀ ਵ ਆਪਕ ਲੜੀ ਨੂੂੰ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਨੂੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਗਤਾਂ
ਰੁਕਾ ਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ
ਕਰਨਾ

ਜੌਬਿੇਕਿ ਹਾਇਮਿੂੰ ਗ ਕਿੈਮਿਟ੍
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨ ਾਂ ਜੌਬਮੇਕਰ ਹਾਇਵਰੂੰ ਗ ਕਰੈਵਡਟ 16 ਤੋਂ 35
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਾਨ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ

ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ
ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧੇ ਨੂੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ
ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੌਬਮੇਕਰ ਹਾਇਵਰੂੰ ਗ ਕਰੈਵਡਟ

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਆਰਵਿਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨੂੂੰ ਧਾਉਣ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੌਬਮੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁਿੱ ਖ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ।

ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਜੌਬਮੇਕਰ ਹਾਇਵਰੂੰ ਗ ਕਰੈਵਡਟ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 450,000 ਨੌਕਿੀਆਂ ਮਵੱ ਚ ਸਮਹਯੋਗ

ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ 2020-21 ਤੋਂ 2022-23 ਤਿੱ ਕ $4 ਵਬਲੀਅਨ
ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ।

ਮਸੱ ਮਿਆ, ਹੁਨਿਾਂ ਅਤੇ ਅਪਿੈਂਮਟ੍ਸਮਸ਼ੱ ਪਾਂ ਮਵੱ ਚ
ਮਨਵੇਸ਼ ਕਿਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬਮੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਜੋਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ
ਵ ਕਾਸ ਨੂੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਲਆਉਣ ਵ ਿੱ ਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ੇਗੀ ਵਕ

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਾਸਤੇ
ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਹੋਣ।
•
•
•

•

ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਡਵਜ਼ਟਲ ਵ ਿੱ ਚ ਵਲਆਉਣਾ

ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵ ਿੱ ਚ
•

•

ਜੌਬਟਰੇਨਰ - ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ
ਾਧਾ ਕਰਨਾ

ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੀਆਂ
ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਿੱ ਪਾਂ

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹ ਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

Budget at a Glance | Budget 2020–21 - 19102020 - Punjabi

ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਤਆਰ ਧੇਰੇ ਗਰੈਜੂਏਟ

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਮੁੜ-ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਚਹੁਨਰ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ

ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਆਿਮਿਕ ਸੁਿੱਮਿਆ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਨੂੂੰ

ਧਾਉਣ, ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਆਰਵਿਕ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ 2020 ਔਰਤਾਂ
ਦੀ ਆਰਵਿਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵਬਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। $240.4
ਵਮਲੀਅਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ, ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੂੰ

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਵ ਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਅਤੇ ਵ ਕਾਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਵ ਵਗਆਨ,

ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਵਰੂੰ ਗ ਅਤੇ ਗਵਣਤ (STEM),

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ-ਪਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਾਸਤੇ
ਮੌਵਕਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।

ਮਨਿਿਾਣ ਤੇ ਿੋਜ ਅਤੇ ਮਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਹਯੋਗ
ਕਿਨਾ

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਲਚਕਦਾਰ, ਅਨੁਕਲ
ੂ ਣਯੋਗ

ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਨਰਮਾਣ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਾਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਅਵਹਮ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ
ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ $1.5 ਵਬਲੀਅਨ ਦੀ ਆਧੁਵਨਕ ਵਨਰਮਾਣ

ਰਣਨੀਤੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਵਿਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ

ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੂੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵ ਕਾਸ ਟੈਕਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ $2
ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਾਧੂ ਵਨ ੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਊਿਜਾ ਸੁਿੱਮਿਆ ਅਤੇ ਬਾ਼ਿਾਿ ਮਵੱ ਚ ਸੁਧਾਿ
ਰਾਸਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ, ਦਸੂੰ ਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ

ਵਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 4.7 ਪਰਤੀਸਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ
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ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਵਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿੋਕ ਵਬਜਲੀ ਦੀਆਂ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਉੱਤਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੂੰ

ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਿਾ

ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ

ਰਾਸਟਰੀ ਕੈਬਵਨਟ ਇਕ ਸੁਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕੀਵਕਰਤ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੂੰ

ਪੂੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਾਸਤੇ, ਜੂਨ 2026 ਤਿੱ ਕ ਧਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਕੀਮਤਾਂ ਘਿੱ ਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘਿੱ ਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੂੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ

ਨੂੂੰ ਧਾਉਣ ਲਈ ਵਨਿੱਜੀ ਪਰਦਾਵਤਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੂੰ ਘਿੱ ਟ ਰਿੱ ਖਣ, ਨ ੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਂ ਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੂੰ
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀਆਂ ਵਬਜਲੀ, ਈਧ
ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਚਕਦਾਿ ਿੇਤਿਾਂ ਦਾ ਸਮਹਯੋਗ ਕਿਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਵਦਹਾਤੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹੀ ਹੈ ਵਜਸਨੇ ਹੜਹ,

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਵਮਲਦਾ ਰਹੇ, ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ
ਉੱਤਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵ ਧਾ (NAIF) ਨੂੂੰ
ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡਾਂ ਦਾ ਵ ਸਿਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਿੇ ਵਾਤਾਵਿਣ ਦੀ ਿੱ ਮਿਆ ਕਿਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ

ਵਸਹਤ ਨੂੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ $47.4 ਵਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਨ ੇਸ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰਮੂੰ ਡਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਸਾਇਵਣਕ

ਦੂਵਸਤਪੁਣੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ $29.1 ਵਮਲੀਅਨ
ਦੀ ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਿੱ ਗ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ, COVID-19 ਨੂੂੰ ਸਵਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੋਬਾਰਾ ਰਤੋਂ (ਰੀਸਾਈਕਵਲੂੰਗ) ਢਾਂਚੇ ਦਾ

ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਡੇ

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਧੇਰੇ ਦੋਬਾਰਾ ਰਤਣ ਲਈ ਚਾਰ

$550 ਵਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਧੇਰੇ ਦੇ ਵਦਹਾਤੀ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ
ਵਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ $1 ਵਬਲੀਅਨ
COVID-19 ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਫੂੰ ਡ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ।

ਇਕ ਵਧੇਿੇ ਸੁਿੱਮਿਅਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਿ
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ

ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਨੂੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ $249.6 ਵਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਨ ੇਸ ਕਰੇਗੀ।

COVID-19 ਦੀ ਿੋਕਿਾਿ ਕਿਨਾ, ਪਛਾਣ
ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿਨਾ

ਇਸ ਬਜਟ ਵ ਿੱ ਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਸਹਤ ਉਪਾ ਾਂ ਾਸਤੇ
$4.9 ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਵਨ ੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ

ਸਰਕਾਰ 21 ੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ

ਖੇਤਰ ਨੂੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਨਾਉਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਧਾਈ ਜਾ

ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਨੂੂੰ ਧਾਉਣ, ਵਦਹਾਤੀ
ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੂੰ ਧਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵ ਕਾਸ
ਫੂੰ ਡ ਅਧੀਨ ਨ ੇਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $2 ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਵਨ ੇਸ
ਗਵਰਿੱ ਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ ਨੂੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ
ਸਕਣ ਾਲੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੂੰ ਹੁੂੰ ਗਾਰਾ ਭਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਾਸੀਆਂ ਦੀ
ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਹਾਂਿਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਸਮਹਯੋਗ ਕਿਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਮਿੱ ਰੇਅ-ਡਾਰਵਲੂੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਨ ੇਸ ਪੈਕੇਜ ਵ ਿੱ ਚ

ਸਰਕਾਰ COVID19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਖੇਤਰ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਵਸਨ ਦੀ ਵਸਹਤ

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

$270 ਵਮਲੀਅਨ ਦਾ ਵਨ ੇਸ ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਦਹਾਤੀ
ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
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ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਬੇਵਮਸਾਲ ਵ ਿੱ ਤੀ
•
•

ਜੌਬਕੀਪਰ ਭੁਗਤਾਨ

ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਾਧੂ ਆਮਦਨ

4

•

ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਾਵਲਆਂ ਾਸਤੇ ਦੋ ਾਧੂ ਆਰਵਿਕ ਸਹਾਇਤਾ

•

ਭੁਗਤਾਨ

ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਤਿੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪਹੁੂੰ ਚ

ਤੁਹਾਿਾ ਭਮਵੱ ਿ, ਤੁਹਾਿੀ ਸੁਪਿ

ਸਰਕਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ
ਬਿੱ ਚਤਾਂ ਨੂੂੰ ਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਦੇ ਪੈਵਸਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿੱ ਧ
ਰਹੇ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਖਤਰੇ ਾਲੇ ਾਤਾ ਰਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਨੂੂੰ
ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ

ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਨੂੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ

ਲਈ AFP ਨੂੂੰ $300.2 ਵਮਲੀਅਨ ਦੀ ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਿੇ ਿੇਤਿ ਨੂੰ ਸਮਹਯੋਗ ਕਿਨਾ

ਦੁਆਰਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ।

ਪਰਸਾਂਤ ਅਤੇ ਦਿੱ ਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸੀਆ ਦੀ ਸਵਿਰਤਾ, ਖੁਸਹਾਲੀ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵ ਿੱ ਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰ

ਵਦਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਾਂਤ ਸਟੈਿੱਪ-ਅਿੱ ਪ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੂੰ ਡੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ
ਦੌਰਾਨ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ $17.9 ਵਬਲੀਅਨ ਦੀ ਬਿੱ ਚਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵ ਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰਤਾ ਵ ਿੱ ਚ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਅਤੇ ਸਿਾਈ
ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ
ਵ ਿੱ ਚ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ:
•

COVID-19 ੈਕਸੀਨ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਵਸਹਤ

ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿੱਮਿਅਤ ਿੱ ਿਣਾ

ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ,

ਪਰ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਖਤਵਰਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੱ ਧ ਰਹੇ ਹਨ। COVID-19 ਨੇ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਨੂੂੰ
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕੂੰ ਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਔਨਲਾਈਨ
ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2020 ਦੀ ਸਾਈਬਰ

ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ $201.5
ਵਮਲੀਅਨ ਾਧੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

Budget at a Glance | Budget 2020–21 - 19102020 - Punjabi

ਪਰਸਾਂਤ ਅਤੇ ਦਿੱ ਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸੀਆਈ ਦੇਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ

•
•
•

ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ੇਸ ਕਰਨਾ।

ਪਰਸਾਂਤ ਲਈ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਅਨ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ
ਫੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸੁਵ ਧਾ

COVID-19 ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ – ਪਰਸਾਂਤ ਅਤੇ ਵਤਮੋਰਲੈ ਸਟੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਦਿੱ ਖਣ-ਪਿੱ ਛਮੀ ਪਰਸਾਂਤ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ
ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
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