ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕਰਨਾ
ਕੋਖਿਡ -19 ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ
(ਖਰਕਿਰੀ) ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਿਾਪਸੀ

ਯੋਜਨਾ

COVID-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਖਦਆਂ, ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ੍ ਲਾਗਾਂ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ), ਹਸਪਤਾਲਾਂ
ਖਿੱਚ ਘੱਟ੍ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟ੍ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿਸ਼ਿ-ਮੋਹਰੀ
ਖਸਹਤ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ꓲ

ਇਹ ਬਜਟ੍ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ (ਖਰਕਿਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਖਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਖਿੱਚ
ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਇਸ ਪਖਹਲੀ ਮੂੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਖਿਕਤਾ ਨੂੰ
ਮਹੱਤਿਪਰਣ ਜੀਿਨ ਰੇਿਾ (ਲਾਈਫਲਾਈਨ) ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ꓲ

ਇਹ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਗਰੂੰਟ੍ੀ ਖਦੂੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਆਰਖਿਕਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਛਲੇ ਬਜਟ੍ ਖਿੱਚ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ
ਿਾਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਖਤਆਰੀ ਖਿਚ ਹੈ, ਖਜਸ ਨਾਲ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ 1990 ਦੀ ਮੂੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪੂੰਜ ਗੁਣਾ
ਤੇਜ਼ ਹੋਿੇਗੀ ꓲ

•

ਖਨੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟ੍ੈਕਸ ਖਿੱਚ ਕਟ੍ੌਤੀਆਂ;

•

ਕਾਰੋਬਾਰ ਟ੍ੈਕਸ ਪਰੋਤਸਾਹਨ (ਇੂੰਸੈਂਖਟ੍ਿਜ਼);

•

ਨਿੀਆਂ ਅਪਰੈਂਖਟ੍ਸਖਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਖਸਿਲਾਈ ਸਿਾਨ;

•

ਿਧੇਰੇ ਬੁਖਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ; ਅਤੇ

ਹਾਲਾਂਖਕ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਨਕਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਭਖਿੱਿ ਖਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਆਰਖਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਸ਼ਿ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਬਹਤਰ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਿੜਹ ੇ ਹਾਂ ꓲ

•

ਸਕਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਿਭਾਲ, ਮਾਨਖਸਕ ਖਸਹਤ ਅਤੇ
NDIS ਲਈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ।

ਇਹ ਬਜਟ੍ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ (ਖਰਕਿਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ꓲ

ਇਹ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ (ਖਰਕਿਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਏਗਾ।

1

ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਖਿਕਤਾ ਦਾ ਪੁਨਰ
ਖਨਰਮਾਣ
•

•

•

ਘੱਟ੍ ਅਤੇ ਦਰਖਮਆਨੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਿਾਖਲਆਂ ਲਈ
ਟ੍ੈਕਸਾਂ ਖਿਚ ਿਾਧ 7.8 ਖਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਛੋਟ੍, ਇਕੱਲੇ
ਜਾਣੇ ਲਈ 1080 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਦਹਰੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ
ਿਾਲੇ ਜੋਖੜਆਂ ਲਈ 2160 ਡਾਲਰ

•

2.3 ਖਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਾਨਖਸਕ ਖਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮ
ਹੱਖਤਆ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਖਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਧਾਉਣ ਲਈ

•

ਸਾਡੇ ਪਰੀਸਕਲਾਂ ਖਿੱਚ ਖਨਿੇਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖਹਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਅਨੁ ਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਾਧ 20.7 ਖਬਲੀਅਨ
ਡਾਲਰ ਦੀ ਟ੍ੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ
'ਤੇ ਪਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਛਲੇ ਘਾਟ੍ੇ ਨੂੰ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਿਧਾਉਣਾ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਖਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ

ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਖਿੱਚ 15.2 ਖਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਿਾਧ ਰਕਮ
ਬੁਖਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨ ਲਈ

•

'ਹੋਮ ਖਬਲਡਰ' ਖਨਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਰੂੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਅਤੇ ਖਨਊ ਹੋਮ ਗਰੂੰਟ੍ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ

•

ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਖਡਜੀਟ੍ਲ ਆਰਖਿਕਤਾ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ
ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੁ ਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਖਿੱਚ ਖਨਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ

•

ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਰਭਾਖਿਤ ਸੈਕਟ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਖਜਸ ਖਿੱਚ 1.2 ਖਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਹਿਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟ੍ਾ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਖਹਯੋਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ

ਜ਼ਰਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਗਰੂੰਟ੍ੀ
•

•

•

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤਕਾਰ, ਸਾਿਧਾਨੀ
ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖਿਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

COVID-19 ਖਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਜਿਾਬੀ ਪਰਤੀਖਿਆ ਨੂੰ ਿਧਾ ਕੇ
ਅਤੇ COVID-19 ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਖਿੱਚ ਹੋਰ ਖਨਿੇਸ਼
ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਖਸਹਤ ਦੀ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਕਰਨੀ
13.2 ਖਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਿਧੀਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ NDIS ਨੂੰ
ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਫੂੰਖਡੂੰਗ ਕਰਕੇ ਅਪਾਖਹਜ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਾ
17.7 ਖਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਜੋਂ
ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਧ ਦੇਿਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਚ ਪੁਨਰਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਕ
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•

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਂ ਖਿਰੁੱਧ ਖਹੂੰਸਾ ਨਾਲ ਖਸੱਝ ਰਹੇ ਹਾਂ

•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਕ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੇ
ਸਿਾਨ ਖਜਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ

•

ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਗੁਣਿੱਤਾ ਖਿੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

•

ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਿਾ ਨੂੰ ਖਕਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਿਨ
ਕਰਖਦਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਖਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ

ਿਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਬਣਾਉਣਾ
•

ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਸਮਰੱਿਾਿਾਂ ਖਿੱਚ ਖਨਿੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣਾ

•

ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਗੇਟ੍ ਆਉਟ੍ਪੁੱਟ੍ ਨੂੰ
100 ਖਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ੀਚੇ ਨੂੰ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਖਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

•

ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਖਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੱਿਣਾ

•

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟ੍ੈਕ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ

•

ਸਾਡੇ ਖਦਹਾਤੀ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਿੋਲਹਣਾ

•

ਕੁ ਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਖਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਾ
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