
 

 

 

 

 

ਬਜਟ 2017: ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਮਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ  

22 ਮਾਰਚ, 2017 ਓਟਾਵਾ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਕਨੇੈਿਾ 
(Department of Finance Canada) 

ਬਜਟ 2017 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਮਿਲ ਕਲਾਸ ਨੂੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੂੰ ਮੀ-ਡਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਡਵੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਨੇੈਿਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਡਲਖੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰੂੰਤੂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 
ਮੂੰ ਗਾਂ ਡਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਡਸੱਡਖਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਡਵੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਡਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਮੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਡਵੱਚ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਡਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ—ਂਇੱਥੇ ਸੁਦਸ਼ੇ ਡਵੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੋਵਾਂ ਡਵੱਚ—
ਡਮਿਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਡਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। 

ਨਵੀਨਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਡਨਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਿਆਨ ਕੇਂਦਡਰਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਬਜਟ 2017 ਸਾਰੇ 
ਕੈਨੇਿਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਡਵੱਖ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਮਹਨਤੀ, ਪਰਡਤਭਾਸ਼ੀਲ 
ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ੁਲਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਡਵਕਡਸਤ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਜਸਦੀ ਲੋੜ੍ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਾਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਫਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਡਵਕਾਸ ਵਾਲੀਆ ਂਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣ ਡਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਮਾਨਡਸਕ 
ਡਸਹਤ, ਘਰ ਡਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਮੂਲ ਡਨਵਾਸੀ ਡਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਡਿਆਨ ਕੇਂਦਡਰਤ ਕਰਕੇ ਕਨੇੈਿਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਡਸਹਤ ਡਵੱਚ 
ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਅੱਜ, ਡਵੱਤ ਮੂੰ ਤਰੀ ਡਬਲ ਮੋਰਨੋ (Finance Minister Bill Morneau) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ—ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਮਿਲ 
ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ—ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜ ੋਡਮਿਲ ਕਲਾਸ ਦ ੇਕੈਨੇਿਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦ ੇਹਰੇਕ ਪੜ੍ਾਅ 
ਡਵੱਚ, ਸਾਿ ੇਆਢਂ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਨੇਿਾ ਵਾਸੀ ਨੂੂੰ  ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ 
ਅਤੇ ਡਨਰਪੱਖ ਮਕੌਾ ਦਣੇ ਡਵੱਚ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

ਬਜਟ 2017 ਇਹ ਕਰੇਗਾ: 

 ਕੈਿੇਡਾ ਦੇ ਕਾਮਮਆਂ ਿੂੂੰ  ਉਹਿਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਿਾਂ ਿਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਮਜਿਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਿਾਂ ਿੂੂੰ  ਬਦਲਦ ੇ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਮਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ। ਬਜਟ 2017 ਨੇ ਕਨੇੈਿਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਰਡਤਭਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਿ 
ਨਵੀਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਡਵੱਚ ਰੱਡਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਡਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਗ 
ਕਾਡਮਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਵੇਂ ਡਸਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਡਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, 
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ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਸਬੂੰ ਿੀ ਅਨੁਭਵ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝ-ਬੁਝ ਨਾਲ 
ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਡਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

 ਕੈਿੇਡਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਪਮਹਲੀ ਜੈਂਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦ ੇਿਾਲ, ਮਲੂੰ ਗ ਸਮਾਿਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰੂਣ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇਗਾ, ਜੋ 
ਉਸ ਭੂਡਮਕਾ ਬਾਰ,ੇ ਜ ੋਡਲੂੰ ਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਵਕਾਸ ਡਵੱਚ ਡਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਨਰੂੰਤਰ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਵਚਾਰ-
ਵਟਾਉਂਡਦਆਂ ਲਈ ਆਿਾਰ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
 

 ਇਹ ਕੈਨੇਿਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੇੈਡਾ ਦ ੇਜਿਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪੈਸਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 
ਯੂਿੀਵਰਸਲ ਮਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਮਸਸਟਮ ਿੂੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2017 ਘਰ ਡਵੱਚ ਡਬਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇ
ਮਾਨਡਸਕ ਡਸਹਤ ਪਡਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਡਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਲੋੜ੍ ਹੈ, 
ਡਵੱਚ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਕ ੇ12 ਸਡੂਬਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇਡਤਹਾਸਕ ਡਸਹਤ ਫੂੰ ਡਿੂੰ ਗ ਇਕਰਾਰਨਾਡਮਆ ਂਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਅਡਜਹੇ ਗਰੀਨ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ) ਬੁਡਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਡਵੱਚ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਡਨਕਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਪਾਣੀ ਡਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਡਵਆਉਣਯੋਗ ਪਾਵਰ ਨੂੂੰ  ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਿ ਗਰੋਥ 
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮਿਰਮਾਣ ਕਰਿ ਲਈ ਕੈਿੇਡਾ ਦ ੇਯਤਿਾਂ ਿੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਬਜਟ 2017 ਡਵੱਚ ਕਲੀਨ ਗਰਥੋ ਅਤੇ 
ਜਲਵਾਯ ੂਸਬੂੰ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤ ੇਸਮੁੱ ਚ-ੇਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਡਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ਕੈਿੇਡਾ ਿੂੂੰ  ਬਦਲਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕੇਂਦਰ ਮਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੇਗਾ; ਅਡਜਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕ ੇਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਡਕ ਕੈਨੇਿਾ ਵਾਸੀ ਭਡਵੱਖੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਜਟ 2017 ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਡਵਸ਼ਵਡਵਆਪੀ ਪੈਮਾਨੇ 
ਤੇ ਜੁੜ੍ਨ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਿੁਡਨਕ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਡਹਯੋਗਾਤਮਕ 
ਡਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

 ਵਿੱ ਧ ਮਜ਼ਬਤੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਵਗੇਾ; ਅਡਜਹਾ ਜਲਦੀ ਡਸਖਲਾਈ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਡਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨੂੂੰ  
ਡਬਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2017 ਡਵੱਚ ਵੱਿ ਸੱਡਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, 
ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਅਤ ੇਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਿਾਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਆੁਡਲਟੀ ਨੂੂੰ  ਡਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਠੋਸ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ। 

 ਮੂਲ ਮਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸੁਲਹਾ ਿੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਏਗਾ; ਅਡਜਹਾ ਬੁਡਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਤ ੇਇਨੂਇਟ ਦੀ 
ਡਸਹਤ ਡਵੱਚ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਲੂ ਡਨਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਡਰਆ ਂਨੂੂੰ  ਮਜ਼ਬਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਕੇ, ਡਸੱਡਖਆ ਅਤੇ ਟਰੇਡਨੂੰ ਗ ਨੂੂੰ  
ਸਡਹਯੋਗ ਦਣੇ ਲਈ ਫੂੰ ਡਿੂੰ ਗ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਤ ੇਸਡਭਆਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਮੜੁ੍ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਮਮਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਸਸਟਮ ਿੂੂੰ  ਵਿੱ ਧ ਮਿਰਪਿੱ ਖ ਬਣਾਵਗੇਾ। ਬਜਟ 2017 ਟੈਕਸ ਸਬੂੰ ਿੀ ਕਮੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, 
ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਡਲਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  
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ਡਬਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਜ ੋਬਕੇਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਜਟ 2017 
ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟਕੈਸ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗੀ, ਜ ੋਬੇਮਲੇਵੇਂ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੂੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕ—ੇਉਹਨਾਂ ਕੂੰ ਮਾਂ ਡਵੱਚ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਡਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਕੈਨੇਿਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਡਵੱਖ ਡਵੱਚ ਸਫਲ 
ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ—ਬਜਟ 2017 ਇੱਕ ਅਡਜਹਾ ਡਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੇਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੈਨੇਿਾ ਵਾਸੀ ਲਈ 
ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਥਿ 

“ਬਜਟ 2017 ਨੌਕਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਿਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਭਡਵੱਖੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਡਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਤਮਾਨ ਡਵੱਚ 
ਡਮਿਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਵਿੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਨੇੈਿਾ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸਾਿੀ ਯਜੋਨਾ ਡਵੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 
ਸਾਿੇ ਬੱਡਚਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤ-ੇਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਡਬਹਤਰ ਭਡਵੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਦੀ ਡਸਹਤ ਨੂੂੰ  ਡਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਡਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਜਸਦੀ ਸਾਨੂੂੰ  ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤ ੇਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ 
ਹੈ।” 

—ਡਬਲ ਮੋਰਨੋ, ਡਵੱਤ ਮੂੰਤਰੀ (Bill Morneau, Minister of Finance) 

ਸਬੂੰ ਮਧਤ ਮਵਸ਼ੇ 

 ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ 
 ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 
 ਤੱਥ ਪੱਤਰ 
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