જતન અને તક
લiી આયોજન
ઑ"ટ$ %રઓની *પધા./મકતા િવકસાવવી અને સાર8 નોકર8ઓ ઉભી
કરવી
ઑ"ટ$%રઓ<ુ ં અથ.ત@
ં ઝડપથી બદલાઈ રG ું છે. આ બદલાવો આપણા સમાજમાં આિથLક Mતરોની ખાઈ
પહોળ8 કરતા હોવાથી, એક "યાયી, બહ$તર ઑ"ટ$%રઓ<ુ ં િનમા.ણ કરવાના હSસર
$ ુ
સરકાર$ રાTયમાં દર$ કને
Uગિત કરવા પોતાને જWર8 હોય તેવા અવસરો ઉભા કર8ને મદદ કરવાની યોજના ઘડ8 છે.

સાર8 નોકર8ઓ અને િવકાસની

મફત ટZુશન

યોજના

ઉ\ર8 િવ*તારોમાં ]યવસાયોને
Uો/સાહન

]યવસાયો, િવ^ાથ_ઓ અને

તમામ dમરના 225,000 થી વeુ

ઉ\રમાં નવી રોજગાર8ઓ ઉભી

*નાતકોને ટ$કો આપવા અને સારા

િવ^ાથ_ઓ માટ$ કૉલેજ અને

કરવા અને નવી શોધખોળો

પગારવાળ8, યથાથ. નોકર8ઓ

gુિનવિસLટ8ની ટgશન
ુ
ફ8ની માફ8.

કરવાના Uો/સાહન Wપે આગામી

આકષ.વા @ણ વષa દરbયાન 935

િનbન અને મhયમ આવકવાળા

@ણ વષ.મા ં વધારાના 85

િમcલયન ડોલરના ભંડોળની

પ%રવારોમાંથી આવતા િવ^ાથ_ઓ

િમcલયન ડોલરની ફાળવણી.

ફાળવણી.

માટ$ મફત અથવા ઘટાડ$લી ફ8 ની
જોગવાઈ છે .

લોકો માટ$ વeુ અવસરો અમે ક$વી ર8તે ઉભા કર8 રjા છ8એ

ઑ"ટ$%રઓ Uાત
ં :
•

તમામ dમરના 225,000 થી વeુ િવ^ાથ_ઓ માટ$ કૉલેજ અને gિનવિસL
ુ
ટ8ની ટgશન
ુ
ફ8 માફ કર8 રjો
છે . ઓછ8 અને મhયમ આવકવાળા પ%રવારોમાથી
ં આવતા િવ^ાથ_ઓ માટ$ મફત અથવા ઘટાડ$લી ફ8
ની જોગવાઈ છે ; એટલે kમનો પગાર 90,000 ડોલર lુધીનો છે તેમની ટZુશન ફ8 માફ છે , અને
175,000 lુધીની આવકવાળા પ%રવારમાંથી આવતા િવ^ાથ_ઓ પણ નાણાક8ય મદદને પા@ છે .

•

િવ^ાથ_ઓ અને નોકર8દાતાઓની બદલાતી જW%રયાતોને અ<m
ુ ુ ળ થાય તેવા પો*ટસેક"ડર8 શૈicણક
કાય.oમો િવકસાવવા @ણ વષમા
. ં 132 િમcલયન ડોલર p ૂરા પાડ8ને સાર8 નોકર8ઓ માટ$ િવ^ાથ_ઓ
તૈયાર કર8 રjો છે.

•

િવ^ાથ_ઓને િવિશrટ-કૌશtયની તાલીમ મેળવવાની વeુ તકો p ૂર8 પાડવા @ણ વષa દરbયાન 170
િમcલયન ડોલરના રોકાણથી ઑ"ટ$%રઓ એUે"ટ8સશીપ Uોuામ<ુ ં આeિનક8કરણ
ુ
કર8 રjો છે .

•

ક$ર8અર ર$ ડ8 ફંડમાં વધારાના 12 િમcલયન ડોલરના v ૂડ8રોકાણ wારા િવ^ાથ_ઓને અને તાx *નાતકોને
કામનો xતઅ<ુભવ મેળવવા વe ુ તાલીમ p ૂર8 પાડ8 રjો છે .

•

x"gઆર8
ુ
1, 2018 ના રોજ "gનતમ
ૂ
વેતન કલાકના 14 ડોલર lુધી અને x"gઆર8
ુ
1, 2019 થી
કલાકના 15 ડોલર lુધી વધાર8 સમu ઑ"ટ$%રઓમાં 1.2 િમcલયન લોકો માટ$ લાબા
ં સમયથી રાહ
જોવાતો પગાર વધારો આપી રjો છે .

•

ઑ"ટ$%રઓ cyજ z$િન{ગ Uોuામમા ં @ણ વષa દરbયાન વધારાના 45.6 િમcલયન ડોલર<ુ ં v ૂડ8રોકાણ
કર8ને કૌશtયવાન "g-ુ કમસ. ને રોજગાર શોધવામાં મદદ કર8 રjો છે .

ુ
અમે ]યાવસાિયક *પધા./મકતા કવી
$ ર8તે lધાર8
રjા છ8એ

ઑ"ટ$%રઓ Uાત
ં :
•

*મોલ cબઝનેસ કોપaરટ
$ ઇ"કમ ટ}સના
$
દરમાં 22 ટકાનો કાપ આપી કપનીઓને
ં
*પધા.મા ં ટક8 રહ$વા

મદદ કર8 રjો છે.
•

]યવસાયોને નવી શોધખોળ કરવા Uેર8 તે ઑ"ટ%રઓના
$
અથત@
. ં માટ$ રોકવા Uો/સા%હત કરવાના

હ$Sથી
ુ ર8સચ. એ"ડ ડ$વલપમે"ટ ટ}સ
$
o%ડસ
$
વધારવાનો U*તાવ vક8
ૂ રjો છે .

•

U*તાિવત કાયદાઓથી આમજનતા માટ$ આપેલી નોકર8ની બધી xહરખબરોમાં
$
પગાર દર અથવા

પગાર ધોરણનો સમાવેશ કરવાની આવયકતા લા ુ કર8ને xિતઆધા%રત વતનના
ે
તફાવતોની

સમ*યા હાથ ધર8 અને નોકર8 પર લેવાની િવિધઓમાં પારદિશLતા વધાર8 દરક
$ માટ$ કાય.*થળોને

વધાર$ િનrપi બનાવી રjો છે .
•

આગામી 10 વષa દરbયાન રાTયના "g ૂ ઇકોનોમી ફંડ માટ$ વધારાના 500 િમcલયન ડોલર ફાળવી

કંપનીઓને *પધા./મક રહ$વામા ં મદદ કર8 રGું છે અને તમામ Uદ$શોને ખાનગી iે@મા ં નધપા@

રોકાણ આકષ.વાની તક આપી રjો છે .
•

તરરાrz8ય ]યાપાર વધાર8, ચાવીWપ િનકાસ બxરોમાં ઑ"ટ$%રઓની ઉપ*થિત વધાર8, અને

ુ િનયાભરમાંથી નવી આિથLક અને ]યાવસાિયક ભાગીદાર8ઓ ખોળ8 કાઢ8ને ઑ"ટ%રઓના
$
કામદારો

અને ઉ^ોગો<ુ ં રiણ કર8 રjો છે .
•

આગામી 10 વષa દરbયાન વધારાના 200 િમcલયન ડોલર< ુ ં vડ8રોકાણ
ૂ
કર8 આશર$ 38,000

નોકર8ઓ સવા અને xળવી રાખવા અને *થાિનક રોકાણોમાં 1.6 cબcલયન ડોલરથી વધાર$
આકષ.વા Uાદ$ િશક આિથLક િવકાસને ટકો
$ આપી રjો છે.
•

ઉ\ર8 િવ*તારોના મોટા ઔ^ોcગક એકમોને માટ$ વીજખચ.માં રાહત આપવા વાિષLક 120 િમcલયન

ડોલર રોકવા<ુ ં ચાુ રાખે છે .
•

આગામી @ણ વષમા
. ં 85 િમcલયન ડોલર< ુ ં રોકાણ કર8, 2021 મા ં નોધ.ન. ઑ"ટાર8યો હ$%રટ$જ ફંડ
કોપaર$ શન માટ$ની ફાળવણી 150 િમcલયન ડોલર lુધી વધાર8 તથા નવા કાય.oમો રૂ કર8
િનrપiતા, અવસરો અને ]યાપક િવકાસને Uો/સાહન આપવા<ુ ં ચાુ રાખે છે .

અમે ુિનયાદ8 માળખામા ં ક$વી ર8તે રોકાણ કર8 રjા છ8એ

ઑ"ટ$%રઓ Uાત
ં :
•

હો*પટલો, શાળાઓ, પ%રવહન, pલો
ુ અને ર*તાઓ kવા અuતાoમના Uોk}સ માટ$, 2014-15 થી

શW કર8ને, આગામી 14 વષa lુધી લગભગ 230 cબcલયન ડોલર< ુ ં vડ8રોકાણ
ૂ
કર8ને આeુિનક અને
કાય.iમ આધારમાળું તૈયાર કર8 રjો છે .

•

GO ર8યનલ એ}સUસ
ે ર$ લના અમલીકરણ wારા સમu uેટર ટોરો"ટો અને હિમtટન
$
એ%રયા

(GTHA) ની Mદર પ%રવહન સેવામાં lુધારો કરવા< ુ ં ચાુ રાખી રjો છે - તે 21.3 cબcલયન ડોલર<ુ ં
એક vડ8રોકાણ
ૂ
છે , kનાથી હાલની પ%રવહન ]યવ*થા, ર8યનલ ર$ િપડ zા"ઝટ િસ*ટમ માં

Wપાંત%રત કરાઈ રહ8 છે. સમu િવ*તારમાં Uવાસીઓ અને પ%રવારો માટ$ બંને %દશામાં, આખા

%દવસ દરbયાન દર 15 િમિનટની સેવાઓ સાથ,ે સpણ
ં ૂ . GO રલ
$ નેટવક. ને આવરતી સાતા%હક
સેવાઓ વધીને 2025 lુધીમા ં આશર$ 1500 થી લગભગ 6,000 kટલી થઈ જશે.
•

2013 થી સમu GO નેટવકમાં
દર અઠવા%ડયે લગભગ 800 વeુ zન
$ સેવાઓ ઉમેર8, GO z$ન સેવામાં
.

70 ટકાની ઉપર વધારો કર8 રjો છે .
•

ઝડપી, કાય.iમ અને િવસનીય પ%રવહન pૂંુ પાડવા સમu GTHA માં િવશાળ પાયે ર$િપડ zા"ઝટ

Uોk}ટમાં રોકાણ કર8 રjો છે, kમાં નીચેની લાઈટ ર$ લ zા"ઝીટ (LRT) સેવાઓનો સમાવેશ થાય છ:ે

54 બસ Wસ, @ણ સબવે *ટ$શનો, @ણ GO zા"ઝટ લાઇન અને UP એ}સUેસને જોડતી, 25

*ટ$શનોવાળ8 એલી"ટન oોસટાઉન સવાઓ
ે
; હbબર કોલજન
ે
ે નવા %ફ"ચ વે*ટ ટ8ટ8સી સબવે *ટ$શન
સાથે જોડતી %ફ"ચ વે*ટ સેવાઓ; અને kની સેવાઓ 2022 મા ં શW થઈ જવાની ધારણા છે તે, GO

zા"ઝટને, િમિસસાગા અને yેbટન zા"ઝટ િસ*ટbસ સાથે જોડતી Gુરો"ટર8ઓ
$
એલઆરટ8 સેવાઓ.
•

રોજદ8 આવx કરતા vુસાફરો અને પ%રવારો માટ$ આગામી 10 વષa દરbયાન xહર
$ પ%રવહનમા ં

79 cબcલયન ડોલરના રોકાણ સાથે - ઓટાવા એલઆરટ8, વોટર ૂ I ON ર$ િપડ zા"ઝટ Uોk}ટ અને

લંડન બસ ર$ િપડ zા"ઝટ િસ*ટમને ટ$કો આપવા સ%હત - ગીચતા ઘટાડ8 રGું છે અને vુસાફર8ના
વeુ િવકtપો રુ કર8 રjો છે.

•

GTHA માટ$ zા*ફોમ
ં
શનલ ર8યનલ ફ$ર ઇ"ટ8uેશન ]gહરચનાને
ૂ
ટ$કો આપવાની પહલ
$ અમલમાં

v ૂક8 રjો છે , kમાં PRESTO કાડ. વાપરનારાઓ ક$ kઓ GO zા"ઝટ અથવા gુપી એ}સUસ
ે અને
ટ8ટ8સી વચે વાહન બદલે છે તેઓ માટ$ ભાડામાં રાહત શુ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

•

આગામી @ણ વષa દરbયાન 500 િમcલયન ડોલર ઉપરાતના
ં
વધારાના રોકાણથી uામીણ અને ઉ\ર8ય

વ*તીઓ માટ$ yોડબે"ડ ઇ"ટરનેટ કને}ટિવટ8 િવ*Sત
ૃ કર8 રjો છે.

