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ONTARIO BUDGET 2019 ની વિવિષ્ઠતાઓ  

એપ્રિલ ૧૧, ૨૦૧૯   

જવાબદારીપવૂવકન ું સુંત  લલત અંદાજપત્ર  

Ontario’s Government for the People અંદાજપત્રને જવાબદારીપવૂવક સુંત  લલત કરવા કટિબધ્ધ છે - જેનાથી 
િાુંતની નાણાવ્યવસ્થામાું પ્રવશ્વાસ, પારદપ્રશિતા અન ેજવાબદારી પ નસ્થાવપ્રપત થશ.ે અંદાજપત્રને સુંત  લલત કરવાથી 
અત્યુંત મહત્વની - આરોગ્ય સેવા, પ્રશક્ષણ અન ેબીજી કિોકિીય ક્ત જાહરે સેવાઓ - સ રલક્ષત રાખવામાું મદદ થશે 

અન ેએ સ પ્રનપ્રિત થશ ેકે આવનારી પેઢીઓ માિે જનતા પાસ ેતેમને જોઈત ું ભડોળ હોય. આને માિે સરકાર: 

 2018-19 માું 11.7 લબલલયન ડૉલરની ખાધની આગાહી કરે છે, જે ગત સરકાર તરફથી વારસામાું મળેલી 15 

લબલલયન ડૉલરથી 3.3 લબલલયન ડૉલરનો સ ધારો સચૂવે છે.  

 નવી નોકરીઓની તક ઊભી કરીને તથા અત્યુંત મહત્વની - કિોકિીની જાહરે સેવાઓ, જેમાું ઑન્િેટરઑની પ્રવશ્વ-

કક્ષાની આરોગ્ય સવેાઓ અન ેપ્રશક્ષણ વ્યવસ્થા પણ સમાપ્રવષ્ઠ છે - તે સ રલક્ષત કરીને ૨૦૨૩-૨૪ માું સુંત  લલત 

અંદાજપત્ર તરફ પાછા વળવાનો જવાબદારીપવૂવકનો ચીલો ચાતરી રહી છે.  

 દેવાનો ભાર જવાબદારીપવૂવક ઓછો કરવાની વ્યહૂરચના અપનાવી 343,000,000,000 ડૉલરન ું જાહરે દેવ ું હાથ 

ધરી રહી છે જે રાજપ્રવત્તીય સ્વાસ્્ય પ નસ્થાવપ્રપત કરશ,ે કિોકિીની સેવાઓ જાળવી રાખશે તથા ગત સરકાર 

તરફથી વારસામાું મળેલો ઑન્િેટરઑનો ચોકખો દેવા-ને-જીડીપી (ગ્રૉસ ડૉમૅસ્સ્િક િૉડક્િ) રેપ્રશયૉ 2022-23 

સ ધીમાું 40.8 િકા કરતાું નીચો લાવશે. 

 સલૂચત Fiscal Sustainability, Transparency and Accountability Act (FSTAA) રજૂ કરી ઑન્િેટરઑ ની િજાને 
જણાવી રહી છે કે સરકાર ઉત્તરદાપ્રયત્વ પ્રનભાવી રહી છે. સલૂચત FSTAA, બીજાું નવા ઉત્તરદાપ્રયત્વનાું 
પગલાઓમાું મ ખ્યમુંત્રી અને િધાનની Accountability Guarantee આપે છે જે હરેક ચકૂી જવાયલી જાહરે 

આહવેાલ રજૂ કરવાની મ દ્દત માિે તેમને તેમના મ ખ્યમુંત્રી અન ેમુંત્રાલયના પગારના 10 િકા દુંડ ચકૂવવાની 
જરૂર પડશ.ે િધાન ેલોકોન ેજાહરે રીતે એ પણ જણાવવ ું પડશે કે મ દ્દત કેમ ચકૂી જવાઈ હતી અન ેઅહવેાલ ફરી 
ક્યારે િકાપ્રશત થશે.   



 BACKGROUNDER 
 
 

 

સૌથી વધ  મહત્વની બાબતો સ રલક્ષત કરી રહી છે  

ઑન્િેટરઑની સરકાર જાણે છે કે જો પ્રવશ્વ-કક્ષાની આરોગ્ય સેવાઓ અન ેપ્રશક્ષણન ેબચાવવા હશે તો સરકારી 
પ્રનણવય કરતી વખત ેજનતાને હુંમેશાું કેન્રમાું રાખવી પડશ.ે આને માિે સરકાર: 

 Ontario Childcare Access and Relief from Expenses (CARE) પર કર શાખ આપવાની દરખાસ્ત કરે છે. CARE 

ઉપરની આ કર શાખ ઑન્િેટરઑ માું રજૂ થતી સૌથી વધ  પટરવતવનશીલ બાળ સુંભાળ પહલેમાુંની એક હશ.ે 

બાળ સુંભાળના પ્રનણવય કરવાની િટિયામાું માતાપ્રપતાન ેજ કેન્રમાું રાખવાની આ યોજના છે, નહીં કે સરકારન.ે 

આ નવી CARE કર શાખ યોજના એકુંદરે 300,000 ક ટ ુંબોને તેમના બાળ સુંભાળનો ૭૫ િકા ખચવ પરૂો પાડશ,ે 

અન ેક ટ ુંબોને કેન્રો, ઘરો અને કેમ્પ ને આવરી લેતા,વધ  બાળ સુંભાળના પ્રવકલ્પો મેળવી આપશે.   

 વધ  પરવડી શકે તેવી બાળ સુંભાળ શોધવામાું તઓેને મદદ કરી માતાપ્રપતા અન ેક ટ ુંબો માિે જીવન સરળ 

બનાવી શાળાઓમાું 30,000 સ ધી, જેમાું લગભગ 10,000 જગ્યાઓ નવી શાળાઓમાું સમાવતી બાળ સુંભાળની 
નવી જગ્યાઓ ઊભી કરવા બીજાું પાુંચ વર્વમાું 1 લબલલયન ડૉલર સ ધી વચનબધ્ધ છે.  

 વધારાના 384 પ્રમલલયન ડૉલર ન ું હોસ્સ્પિલોમાું અન ેવધારાના 267 પ્રમલલયન ડૉલર ન ું ઘર અન ેસમ દાયની 
સુંભાળ માિે રોકાણ કરી રહી છે. સારવારકક્ષના રસ્ત ે(હોલ વે માું) અપાતી આરોગ્ય સેવાઓનો અંત લાવવા 
અન ેજયાું તેની સૌથી વધ  જરૂર છે તે તરફ આરોગ્ય સેવાઓનો ખચવ વાળવા આ આવશ્યક છે. તે જ રીતે, 

કાળજીનાું સુંિમણોમાું સ ધારો કરવા અન ેસેવાઓ માિે રાહ જોવાનો સમય ઘિાડવા, સ ગ્રપ્રથત આરોગ્ય 

સેવાઓના પ્રવતરણ મોડલ તરફ વળવા સરકાર Ontario Health Teams ન ું પ્રનમાવણ કરી રહી છે.   

 માનપ્રસક આરોગ્ય અન ેવ્યસનમ સ્ક્તની વ્યવસ્થાથી શરૂ કરી, દસ વર્વના ગાળામાું માનપ્રસક આરોગ્ય, 

વ્યસનમ સ્ક્ત અન ેઆવાસ સહાયો પાછળ 3.8 લબલલયન ડૉલરન ું રોકાણ કરી રહી છે.  

  લાભ ન ધરાવતા પ્રનમ્ન આવકવાળા વટરષ્ઠો માિે એક નવો દુંતસારવારનો કાયવિમ દાખલ કરી રહી છે. 

19,300 ડૉલર અથવા તનેાથી ઑછી વાપ્રર્િક આવકવાળા એકલ વરીષ્ઠો, અથવા 32,300 ડૉલર થી ઓછી 
સુંય ક્ત વાપ્રર્િક આવકવાળા વટરષ્ઠ દુંપપ્રતઓ, સમસ્ત િાુંતમાું પબ્લલક આરોગ્ય એકમો, સમ દાય આરોગ્ય કેંરો 
અન ેAboriginal Health Access Centres માું મેળવી શકશ.ે  

 જેમની તબીબી અવસ્થા જટિલ હોય તેવા દદીઓને વધ  યોગ્ય સેવાઓ આપવા આગામી પાુંચ વર્વમાું 
૧૫,૦૦૦ નવાું લાુંબાગાળાની પથારીઓ પ્રનપ્રમિત કરી રહી છે અન ેબીજી ૧૫,૦૦૦ લાુંબાગાળાની પથારીઓન ે

ઉચ્ચકક્ષાની કરવામાું આવશ.ે 

 શાળાકીય વર્વ 2019-20 માું શાળાના નવીનીકરણમાું 1.4 લબલલયન ડૉલરન ું રોકાણ કરી બહતેર અભ્યાસ માિે 

સહાય કરવા અન ેબાળકો તથા પ્રવધ્યાથીઓન ેસલામત રાખવા શાળાઓની સ્સ્થપ્રત સ ધારી રહી છે.  
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 ગલણત અન ેપ્રવજ્ઞાન, તેમ જ ટે્રડ્સ અન ેકોટડિંગ જેવી કાયવક શળતા, તથા નાણાપ્રવર્યક જાણકારી જેવા જીવન 

કૌશલ્ય પર પ્રવશરે્ ભાર આપવા સટહત ઑન્િેટરઑનો શકૈ્ષલણક અભ્યાસિમ દૃઢ કરી રહી છે.  

 દરેક સાવવજપ્રનક નાણાથી ચાલતી કોલેજ અન ેય પ્રનવપ્રસિિીમાું શાળાકીય વર્વ ૨૦૧૯-૨૦ થી શરૂ કરી અન ે

શાળાકીય વર્વ ૨૦૨૦-૨૧ માિે િય શન ફી સ્થલગત કરી પ્રશક્ષણ ફીમાું ૧૦ િકાનો ઘિાડો કરી રહી છે. કોલેજ 

િોગ્રામમાું િવશે મેળવતા પ્રવધ્યાથીઓ સરાસરી પ્રશક્ષણ ફીમાું લગભગ $૩૪૦ નો ઘિાડો, અને આિવસ અન ે

સાયન્સની ટડગ્રી માિે િવેશ મેળવતા અંડરગ્રેજય એિ પ્રવધ્યાથીઓ સરાસરી પ્રશક્ષણ ફીમાું લગભગ $૬૬૦ 

ઘિાડો જોઈ શકશ.ે  

 આવનારા Housing Supply Action Plan દ્વારા લોકોન ેજોઈતો ઘરોનો પ રવઠો વધારવામાું મદદ કરી 
ઘરમાલલકી અન ેભાડા વધ  સરળ કરી રહી છે.  

જનતાન ેિાધાન્ય આપી રહી છે 

સરકાર લોકોના જીવન સરળ બનાવવા અન ેપસુંદગી તેમજ સગવડ વધારવા માિે કટિબધ્ધ છે:  

 વ્યસ્ક્તગત તેમજ કાગળ પર થતાું વ્યવહારો દૂર કરી ટકમતોમાું ઘિાડો કરી રહી છે, અન ેવધ  સેવાઓ 

ઓનલાઇન ઉપલલધ કરવા ટડજજિલ િેક્નોલૉજીને િાધાન્ય આપતી ‘digital first’ ની વ્યહૂરચના અપનાવી 
રહી છે.  

 ગ્રેિર િોરુંિો એટરયા (GTA) માું ક લ અંદાજજત $28.5 લબલલયનના ચાર રેપ્રપડ ટ્રાુંલિિ િોજેકિને મદદ કરવા 
$11.2 લબલલયનન ું રોકાણ કરવા કટિબધ્ધ થઈને નવા સબવે અન ેપ્રવસ્તરણો તૈયાર કરવામાું ભાગીદારી કરી 
ઑન્િેટરઑના ઈપ્રતહાસમાું સૌથી મોટ ું મડૂીરોકાણ કરી રહી છે. આમાું નવી સલૂચત Ontario Line, Richmond Hill 

અન ેMarkham થી Yonge North Subway Extension, Eglinton Crosstown West Extension દ્વારા Etobicoke 

અન ેScarborough Subway Extension ૨૦૨૯-૩૦ સ ધીમાું પણૂવ કરવા જેવા િોજેકિ નો સમાવેશ થાય છે. 

 િપ્રતટદન વધ  ફેરા, માગવ પ્રવસ્તરણ અન ેસમગ્ર GO Transit રેલ નેિવકવમાું પરીવતવનશીલ ખાણીપીણીની 
સેવાઓ અંગ ેપ્રવચાર વગેરે સમાવવા દ્વારા GO Transit સેવામાું પાુંચ વર્વમાું સ ધારા કરી રહી છે.  

 પસુંદગીઓ, જેવી કે કયો વાહનવીમો પોતાની જરૂટરયાત પરૂી કરે છે અન ેિીપ્રમયમદર પસુંદ કરવા પર વધ  
પ્રનયુંત્રણ આપે છે, તે નક્કી કરવાની મોકળાશ આપી ડ્રાઈવરો માિે વાહનવીમો ખરીદવાન ું વધ  સરળ બનાવી 
રહી છે.  
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 મ પ્રનપ્રસપાલલિીઓને જાહરે જગ્યાઓ જેવી કે બાગ, અન ેલાયકાત ધરાવતા ખેલકદૂના િસુંગે ખલેાડીઓન ે

િોત્સાહન આપતા લોકોના સમહૂને દાર  પીવાની અન મપ્રત આપવા પ્રવરે્ પોતાના પ્રનયમો ઘડવાની છૂિ આપ ે

તેવો કાયદો રજૂ કરી પ ખ્તવયનાું ગ્રાહકો માિે પસુંદગી અને સગવડતામાું અન ેધુંધાઓ માિેની તકોમાું સ ધારા 
કરી રહી છે. 

 જયારે તેમને બહ જ જરૂર હોય ત્યારે ક ટ ુંબોને કરરાહત આપવાની દરખાસ્ત મકૂી રહી છે. પોતાના પ્રિયજનન ું 
મતૃ્ય  ક ટ ુંબ માિે ઘણો કપરો સમય હોય છે. જાન્ય આરી ૧, ૨૦૨૦ થી અમલી થતો, $૫૦,૦૦૦થી ઓછી 
ટકમતવાળી કરપાત્ર પ્રમલકતો માિે Estate Administration Tax કાઢી નાખવામાું આવશ ેતથા વધ  મોિી કરપાત્ર 

પ્રમલકતો માિે $૨૫૦ નો ઘિાડો કરાશે.   

વેપારધુંધા માિે ખ લ્લો, નોકરી માિે ખ લ્લો િાુંત 

ત મારશાહી ઓછી કરી, ધુંધાના ખચવમાું ઘિાડો કરી અન ેવધારે લોકોન ેસ્થાપ્રનક નોકરીઓમાું જોતરી, સરકાર 

ઑન્િેટરઑને નોકરીધુંધા માિે ખ લ્લો મકૂી રહી છે. આના માિે સરકાર: 

 Ontario Job Creation Investment Incentive હઠેળ મડૂીરોકાણની િડપી માુંડવાળ દ્વારા િાુંપ્રતય કોપોરેિ આવક 
કરમાું આવતા છ વર્વમાું $૩.૮ લબલલયનની રાહત આપી રહી છે.  

 ૨૦૨૦ સ ધીમાું સરકારી રોકિોક 25 િકા ઓછી કરી રહી છે. આ બદલાવ એકવાર સુંપણૂવપણે અમલી બન્યા 
પછી, પોતાના અન પાલન ખચવ પર ઑન્િેટરઑના વપેારધુંધાઓને $400 પ્રમલલયનથી વધ  બચત થવાની 
અપેક્ષા છે. 

 ઑન્િેટરઑના ઓિોમોટિવ ક્ષતે્રમાું સ્પધાવત્મકતા, નવિયોગ અન ેિપ્રતભાશસ્ક્ત મજબતૂ કરવાની એક, Driving 

Prosperity યોજના અમલમાું લાવી રહી છે.  

 જાન્ય આરી ૧, ૨૦૧૯ થી અમલી થતો, Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) ના સરેરાશ િીપ્રમયમ 

દરોમાું પ્રવમાપાત્ર પગારના દરેક $100 પર $2.35 થી $1.65 ના ઘિાડાને િેકો આપી રહી છે, જે નોકરીદાતાઓન ે

2019માું $1.45 લબલલયનની બચત કરવી આપશે.  

 કૌશલ્યય ક્ત નોકરીઓમાું દાખલ થવા, પનૂ:તાલીમ લેવા અને પ્રવશેર્ કામોનાું ફાયદાથી વાકેફ કરવા 
ઑન્િેટરઑના લોકોન ેિોત્સાહન આપે તેવા કાયવિમો સ્થાપી રહી છે.  

 અપ્રતક શળ ઈપ્રમગ્રન્િ ને નાના જનસમ હમાું લાવવા એક િાયોલગક પહલે શરૂ કરી રહી છે.   
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 નવા કામદારો, નવી કારટકદી શરૂ કરતાું લોકો, બેરોજગારો અન ેઅધવરોજગારો ને િવશેલાયક ગણ ેતેવા એક 

નવા Northern Ontario Internship Program ની રચના કરી રહી છે જે ઇન્િનવશીપ માિેના અરજદારો માિે 
ય પ્રનવપ્રસિિી કે કોલેજના તાજા સ્નાતક હોવાની જરૂટરયાત નાબદૂ કરશ.ે 

 જે ઓિોમોટિવ, ઉત્પાદન, પટરવહન, ખાણઉધ્યોગ અન ેવન-સુંબુંપ્રધત િવપૃ્રત્તઓ, અન ેહજારો નોકરીઓ 

જોખમમાું મ કે છે, તે ફેડરલ સરકારના નોકરીઓ ઘિાડતા કાબવન િેક્સની સામ ેલડત આપી રહી છે. 


