
સમાચાર પ્રકાશન 
 

નવેમ્બર 5, 2020 

 

 

ઑન્ટેરિયોનો એક્શન પ્લાન: સુિક્ષા, સહાય, પુનરુત્થાન 

(Ontario’s Action Plan: Protect, Support, Recover) 

અગ્રહિોળની આિોગ્ય સેવા મજબૂત કિવા, લોકોને અને રનયોક્તાઓને 

મદદ કિવા અને ઑન્ટેરિયોના પુનરુત્થાનને આધાિ આપવા 2020 

Budget (2020નુું બજટે )વધુ સુંસાધનો પૂિા પાડે છે  

આજ,ે નાણાાં પ્રધાન રોડ ફિફિપ્સે ઑન્ટેફરયોનો એક્શન પ્િાન રજૂ કયો: સુરક્ષા, સહાય, પુનરુત્થાન-COVID-19 ના 

ગાંભીર સ્વાસ્્ય અને આફથિક પ્રભાવોને પ્રફિસાદ આપવા સવિગ્રાહી કાયિયોજનાનો આગિો િબક્કો. િોકોને બચાવવાનુાં 

ચાિુ રાખવા માટે જરૂરી આરોગ્ય સાંસાધનો ઉપિબ્ધ કરાવવા, વાયરસથી અસરગ્રસ્િ વ્યફિઓ, પફરવારો િથા 

રોજગાર ફનમાિિાઓને મદદ કરવા માટે જફટિ કાયિક્રમો અને વેરાના ઉપાયો પહોાંચાડવા િેમજ પ્રાાંિ માટે િાાંબાગાળાના 

મજબૂિ આફથિક પુનરુત્થાનનો પાયો નાખવા ઑન્ટેફરયોનો એક્શન પ્િાન હવે ત્રણ વર્િમાાં કુિ 45 ફબફિયન ડૉિર 

િાળવે છે. 

સુિક્ષા 

એકાંદર,ે ઑન્ટેફરયોનો COVID-19 સામે આરોગ્ય પ્રફિસાદ જ હવે અાંદાફજિ 15.2 ફબફિયન ડૉિર છે. વૈફિક મહામારી 

સામેની િડિ માટે ઊભી થનારી આવશ્યકિાઓને પ્રાાંિ સિિપણે પહોાંચી શકે િે સુફનફિિ કરવા 2021-22માાં સરકાર 

4 ફબફિયન ડૉિર અને 2022-23માાં 2 ફબફિયન ડૉિર ઉપિબ્ધ કરાવી રહી છે. આરોગ્ય, િાાંબાગાળાની સ્વાસ્્યસેવા 

અને ફશક્ષણ પરત્વે પ્રાાંિની ફશયાળુ િત્પરિા યોજના (Province’s Fall Preparedness Plan for Health, Long-Term 

Care and Education) જ-ે COVID-19 ના બીજા ઉછાળાને પહોાંચી વળવા દેશની સૌથી વ્યાપક અને મજબૂિ યોજના છે 

િેને ટેકો આપવા 2020-21 ના ખચિમાાં 2.8 ફબફિયન ડૉિરનો સમાવેશ થાય છે. િેમાાં હોફસ્પટિની પથારીઓ પુરી 

પાડવા, બાકી રહેિી સજિરીઓનો ભરાવો ઘટાડવા અને વધારાની ઈન્િલ્યુએન્ઝા રસી ખરીદવામાાં સહાયરૂપ થવા 

વધારાના ભાંડોળનો પણ સમાવેશ છે.  

ઑન્ટેફરયોની હોફસ્પટિોમાાં પરીક્ષણ, મૂલ્યાાંકન કેન્રો, પ્રયોગશાળા િથા િબીબી ઉપકરણો અને પી.પી.ઈ. જવેા‑ 

COVID-19 ના વધારાના ખચાિઓને પહોાંચી વળવા પણ સરકાર વધારાના 572 ફમફિયન ડૉિરનુાં રોકાણ કરી રહી છે. િે 

હોફસ્પટિો માટે ગયા વરે્ જટેિુાં ભાંડોળ િાળવાયુ હિુાં એનાથી પણ ઉપર અને અિગ 2.5 ફબફિયન ડૉિરનુાં કુિ ભાંડોળ 

િઈ આવે છે. નવુાં અને ફવસ્િૃિ હોફસ્પટિ માળખુાં ઊભુાં કરવા અને િાત્કાફિક સુધારાઓ હાથ પર િેવા, સમારકામ અને 

જાળવણી સફહિ સમગ્ર ઑન્ટેફરયોમાાં હોફસ્પટિોનુાં આધુફનકીકરણ કરવામાાં સહાય કરવા પ્રાાંિ 10 વર્િના ગાળામાાં 18 

ફબફિયન ડૉિરથી વધુનુાં મૂડી અનુદાનમાાં રોકાણ કરી રહ્યો છે. 



 

 

િાાંબાગાળાની સારવાર િેિાાં ફપ્રયજનોને COVID-19 ના બીજા ઊથિાથી બચાવવા, િથા િાાંબા સમયથી ચાિી આવિા 

વ્યવસ્થાગિ પ્રશ્નો હાથ પર િેવા, ચેપ ફનવારણ અને િેના પર ફનયાંત્રણ વધુ સારી રીિે કરવા, વધુ વ્યફિગિ રક્ષણાત્મક 

ઉપકરણો (personal protective equipment - PPE) ની ખરીદીની માંજૂરી આપવા, િથા મજબૂિ આરોગ્યસેવા માટે 

કમિચારીઓનુાં સાંખ્યાબળ વધારવા જરૂરી નવીનીકરણ અને પગિાાંઓ િાગુ કરવા ઑન્ટેફરયો પ્રાાંિ અડધા ફબફિયન 

ડૉિરથી વધુ પૂરા પાડી રહ્યો છે. ઑન્ટેફરયોનુાં િાાંબાગાળાની સેવા COVID-19 આયોગ (Long-Term Care COVID-19 

Commission) િેની સમીક્ષા હજુ પૂરી કરી રહુ્યાં છે, ત્યાર ેસરકાર ઑન્ટેફરયોના સૌથી ફનબિળ િોકોની સુરક્ષા માટે િત્કાળ 

કાયિવાહી કરી રહી છે. નસિ અથવા વ્યફિગિ સહાયિા કમિચારી (personal support worker-PSW) ની િાાંબાગાળાની 

સારવાર િેિાાં ફનવાસીઓની સરરેાશ સીધી દૈફનક સારવાર, ફદવસમાાં ચાર કિાક સુધી વધારવાની યોજના પ્રાાંિ બનાવે 

છે. આ વધારાની સેવા આગામી ચાર વર્ોમાાં િબક્કાવાર શરૂ કરાશે અને કેનેડાના પ્રાાંિોમાાં ઑન્ટેફરયોને અગે્રસર 

બનાવશે. હજારો નવા કમિચારીઓની ભરિી અને િાિીમ સફહિ, આ મહત્વાકાાંક્ષી યોજના માટે િાાંબાગાળાની 

સારવારના ક્ષેત્ર ેનોાંધપાત્ર િેરિારોની જરૂર પડશે.  

"વૈફિક મહામારીના પ્રથમ ફદવસથી જ િોકોનુાં રક્ષણ કરવુાં એ અમારી સરકારની સૌથી પહેિી અગ્રિા રહી છે,” 

પ્રધાનશ્રી ફિિીપ્સે જણાવ્યુાં હિુાં. “COVID-19 ના આરોગ્યિક્ષી જોખમો અત્યાંિ ગાંભીર રહ્યા છે. બીજા ઉછાળા અને ત્યાર 

પછીના સમય દરફમયાન િાાંબાગાળાની સારવાર િેિાાં આપણા ફપ્રયજનો અને આપણાાં અગ્રહરોળના સ્વાસ્્યસેવા 

વીરો સફહિ, િોકોને સુરફક્ષિ રાખવા અમે દરકે જરૂરી સાંસાધનો ઉપિબ્ધ કરાવી રહ્યા છીએ." 

સહાયતા 

ઑન્ટેફરયોના એક્શન પ્િાનના ભાગ રૂપે િોકો િથા રોજગાર ફનમાિિાઓ માટે સરકાર હવે અાંદાજ ે13.5 ફબફિયન 

ડૉિરની સાંપૂણિ સહાય પૂરી પાડી રહી છે. આ વધારાની રાહિ કોફવડ-19 ના બીજા  ઊથિા િથા િે પછીના સમયમાાં 

પફરવારો, વરીષ્ઠો, વ્યવસાયો અને કામદારોને સહાય મળી રહે િે સુફનફિિ કરશે.    

COVID-19 સબાંધી થોડા વધારાના ખચાિઓ સરભર કરવામાાં મદદરૂપ થવા, વાિીઓ િરી એકવાર 12 વર્િની નીચેના 

પ્રત્યેક બાળક દીઠ 200 ડૉિર િથા 21 વર્િ અને િેથી ઓછી ઉાંમરના સાંિાનો અને ફવશેર્ જરૂફરયાિવાળા યુવાનો માટે 

250 ડૉિર મેળવશે. આનો અથિ એ થાય છે કે ત્રણ નાના સાંિાનો, જમેાાંથી એક ખાસ જરૂફરયાિોવાળુાં છે, િેવો એક 

પફરવાર 2020 માાં 1,300 ડૉિર મેળવશે. 

વફરષ્ઠોને સુરફક્ષિ રાખવા િથા િેઓ વધુ િાાંબો સમય પોિાના ઘરોમાાં જ રહી શકે િે માટે સરકાર નોાંધપાત્ર પગિા િઈ 

રહી છે. પ્રાાંિ 2021 ના કર વર્િ માટે નવા Seniors’ Home Safety Tax Credit (વરીષ્ઠોની ગૃહ સિામિી માટે કરવેરાની 

જમા રકમ) નો પ્રસ્િાવ રજૂ કર ેછે, જ ે10,000 ડૉિર સુધીના યોગ્ય જીણોદ્ધાર પર 25 ટકા જમા રકમ પૂરી પાડશે. િેમની 

આવક અને 2021 માટેના બાકી આવકવેરાના દેવાને ધ્યાનમાાં રાખ્યા વગર વરીષ્ઠો સુપાત્ર રહેશે. જમેની સાથે વફરષ્ઠ 

રહેિા હોય િેવા કુટુાંબના સભ્યો પણ સુપાત્ર થઈ શકશે.  

ઑન્ટેફરયો સરકાર આ અભૂિપૂવિ સમય દરફમયાન રોજગાર સજિકોને મદદ કરવા પ્રફિબદ્ધ રહે છે. જ્ાાં પ્રાાંિ નક્કી કરશે 

કે સુધારિેા િબક્કા 2 ના જાહેર આરોગ્ય પ્રફિબાંધો અહીાં જરૂરી છે ત્યાાં, અથવા આગળ જિાાં, કાંટર ોિ અથવા િોકડાઉન 

િરીકે વગીકૃિ થયેિ ફવસ્િારોમાાં સરકાર સુપાત્ર વ્યવસાયો માટે 300 ફમફિયન ડૉિરની રાહિ ઉપિબ્ધ કરાવી આપશે. 

ફમિકિ વેરા અને ઉજાિ ફબિો જવેા ફનયિ ખચિને આવરી િેવામાાં એ મદદ કરશે. ઉભરિી જરૂફરયાિો પ્રત્યે પ્રફિભાવ 

આપિા રહેવા અને ઑન્ટેફરયોના િોકોને સહાયિા આપવાનુાં ચાિુ રાખવા આગામી બે વર્િ દરફમયાન Support for 

People and Jobs Fund (િોકો અને રોજગારોની મદદ માટેના ભાંડોળ)માાં સરકાર વધારાના 1.8 ફબફિયન ડૉિરની 

સહાય પણ પૂરી પાડી રહી છે.  



 

 

“કોફવડ -19 ફવિભરમાાં માંદી િાવ્યુાં છે અને ઑન્ટેફરયો પ્રાાંિ પણ એનાથી અછૂિો નથી રહ્યો," પ્રધાનશ્રી ફિફિપ્સે કહુ્યાં 

હિુાં. “એક એવી વ્યફિ કે જણેે પોિાની નોકરી ગુમાવી છે િેનુાં, એક ફચાંિાિુર નાના વ્યવસાયના માફિકનુાં અથવા બ ે

છેડાઓ ભેગા કરવા માટે સાંઘર્િ કરી રહેિા એક કુટુાંબનુાં પ્રફિફનફધત્વ દરકે નકારાત્મક આફથિક આાંકડા કર ેછે. વાિીઓ, 

વરીષ્ઠો અને નાના વ્યવસાયના માફિકો સફહિ, જઓે સૌથી વધુ અસરગ્રસ્િ થયા છે િેમને, અગાઉ જ ેપૂરુાં  પાડવામાાં 

આવ્યુાં છે િેને વધુ મજબૂિ કરવા અમે આજ ેનવો ટેકો આપી રહ્યા છીએ.” 

પુનરુત્થાન 

જ્ાર ેCOVID-19 નજીકના ભફવષ્યમાાં ઑન્ટેફરયો અને સમગ્ર ફવિને અસર કરશે, ત્યાર ે 2020 Budget વૃફદ્ધના બળ વડે 

મજબૂિ આફથિક પુનરુત્થાનનો પાયો નાખવાનુાં  શરૂ કર ેછે. જ ેપણ મજબૂિ પુનરુત્થાનથી COVID-19 ને િીધે 

ઑન્ટેફરયોને પાછળ રાખી શકે િે અાંિરાયો દૂર કરિાાં, એમાાં પહેિ કરવા માટે સરકાર 4.8 ફબફિયન ડૉિરનુાં રોકાણ 

કરવાની યોજના બનાવી રહી છે જ ેહવે રોજગારીમાાં મદદ કરશે. સરકાર દ્વારા પ્રસ્િાફવિ પ્રમુખ પહેિ પૈકી નોકરી નષ્ટ 

કરિા વીજળીના ભાવોમાાં ઘટાડો, નોકરીઓ પરના વેરાઓમાાં છૂટ, ઐફિહાફસક રોકાણ દ્વારા બ્રોડબેન્ડ ઇન્રાસ્ટરક્ચર 

જોડે સેવાફવહીન અને અપૂરિી સેવા મેળવિા સમુદાયોનો મેળ, અને કામદારો - જમેાાં રોગચાળાથી અસરગ્રસ્િો જવેાાં કે 

પયિટન અને આફિ્ય માટેના કાયિકરોનો સમાવેશ થાય છે - િેમને જમેાાં ઊાં ચી માાંગવળી કુશળિાની જરૂર હોય િેવી 

નોકરી સાથે જોડવામાાં મદદ કરવા કૌશલ્ય િાિીમ પૂરી પાડવી વગેર ેછે.  

રોજગાર સજિકો માટે કર ઘટાડવા અને સમાન સ્િરનુાં ક્ષેત્ર આપવા ઊાં ચા પ્રાાંફિય વ્યવસાફયક ફમિકિ વેરાના દરને 

200,000 થી વધુ ફમિકિો - અથવા પ્રાાંિમાાંની બધી વ્યવસાફયક ફમિકિોના 94 ટકા માટે 0.88 ટકાના દર ેઘટાડીને 

સરકાર િાત્કાફિક કાયિવાહી પણ કરી રહી છે. આનાથી 2021 માાં વાફર્િક બચિ 450 ફમફિયન ડૉિર થઈ શકે, જ ેઘણા 

રોજગાર દાિાઓ માટે 30 ટકા જટેિો ઘટાડો દશાિવે છે.  

COVID-19 દ્વારા સૌથી વધુ અસરગ્રસ્િ ફનયોિાઓ માટે વધારાની સહાયિા મેળવી આપવા ઑન્ટેફરયો પ્રાાંિ એક 

ડગિુાં આગળ આવી રહ્યો છે. સરકાર ેકેટિીક નગરપાફિકાઓ પાસેથી સાાંભળયુાં છે કે પોિાના સમુદાયમાાં રોજગાર 

સજિકોને વધુ િફક્ષિ કર રાહિ પૂરી પાડવા માટે િેઓને વધારાના સાધનો મળે. નગરપાફિકાઓને નાના ઉદ્યોગો માટે 

ફમિકિ વેરો ઘટાડવાની ક્ષમિા પૂરી પાડવાનો અને આ ઘટાડા જટેિા સમાન ફહસ્સાનુાં ફવચારવાની પ્રાાંિીય 

પ્રફિબદ્ધિાનો પ્રસ્િાવ રજૂ કરીને ઑન્ટેફરયો સ્થાફનક સરકારોની ફવનાંિીઓને પ્રફિસાદ આપે છે. િે નગરપાફિકાઓના 

દત્તકગ્રહણના આધાર,ે 2022–23 સુધીમાાં નાના ઉદ્યોગોને વધુમાાં વધુ 385 ફમફિયન ડૉિર જટેિી કુિ મ્યુફનફસપિ અને 

પ્રાાંિીય ફમિકિ વેરામાાં રાહિ પૂરી પાડશે. 

Employer Health Tax (EHT-ફનયોિા સ્વાસ્્ય કર) મુફિ 490,000 ડૉિરથી વધારીને 1 ફમફિયન ડૉિર જટેિી કાયમી 

કરવાનો પ્રસ્િાવ મૂકીને પ્રાાંિ વધારાના 30,000 ફનયોિાઓ માટે નોકરીઓ પરનો ટેક્સ પણ સમાપ્ત કરી રહ્યો છે. 

આનાથી ખાનગી-ક્ષેત્રના ફનયોિાઓને 2021-22માાં 360 ફમફિયન ડૉિરની બચિ થશે જ ેનોકરીઓ અને ફવકાસમાાં 

પુનફનિવેશ કરી શકાશે. આ વધારાની રાહિથી િગભગ 90 ટકા ફનયોિાઓ કઈાં  પણ EHT ચૂકવશે નહી ાં. 



 

 

જ્ાર ેફનયોિાઓ ઑન્ટેફરયો પ્રાાંિને વ્યવસાય કરવા માટેના સ્થળ િરીકે જોઈ રહ્યા છે, ત્યાર ેએ િો સ્પષ્ટ છે કે પ્રાાંિના 

વ્યાપારી અને ઔદ્યોફગક વીજળીના ઊાં ચા ભાવો રોકાણ કરવામાાં અવરોધરૂપ છે જનેા કારણે િેમાાંના કેટિાક અન્ય 

સ્થળોએ જિા રહે છે. નોન-હાઇડર ો ફરન્યુએબિ એનજી ઉત્પાદકો સાથેના ઑન્ટેફરયોના ઊાં ચા ખચિના કરારવાળા 

ફનયોિાઓ પરનો ભાર ઘટાડવા, 2020 Budget એક યોજનાની રૂપરખેા આપે છે, જ ેએકવાર અને બધા માટે સમેટી 

િેવામાાં આવશે. 1 જાન્યુઆરી, 2021 થી શરૂ કરીને, આ કરારોની પડિર ફકાંમિનો એક ભાગ, જ ેઅગાઉની સરકાર 

હેઠળ દાખિ થયો હિો, િેને માટે પ્રાાંિ ભાંડોળ પૂરુાં  પાડશે, નહી ાં કે દર ચૂકવનારાઓ. વીજળી ખચિમાાં મળિી આ રાહિ 

નાણાાં મુિ કરશે જનેો રોજગાર ફનમાિણ-ખચિ માટે સદુપયોગ કરી શકાશે. મધ્યમ કદના અને ફવશાળ ઔદ્યોફગક અને 

વ્યાપારી એકમ ધરાવિા ફનયોિાઓ 2021 માાં શરૂ થિાાં િેમના બીિ પર, સરરેાશ, અનુક્રમે 14 અને 16 ટકા બચિ 

કરી શકશે. આનો અથિ એ છે કે ઑન્ટેફરયો વીજળીના કેટિાક ઓછા સ્પધાિત્મક ભાવો િરિથી એવા ભાવો િરિ જશે જ ે

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સરરેાશ કરિા પણ વધાર ેસ્પધાિત્મક હશે. 

"ઑન્ટેફરયોમાાં આપણે બધાાં COVID-19 થી ઊગરી જવા પર કેફન્રિ છીએ," પ્રધાનશ્રી ફિિીપ્સે કહુ્યાં હિુાં. “વૈફિક 

રોગચાળા સામે હજુ િો પગિાાં િઈ રહ્યા હોઈએ ત્યાર ેભફવષ્ય ફવશે ફવચારવુાં મુશ્કેિ હોઈ શકે છે, પરાંિુ જો આપણે બધા 

જ પોિપોિાનો ભાગ ભજવીએ, િો આખર ેCOVID-19 આપણી પાછળ રહી જશે. રોજગાર સજિન માટે જરૂરી વૃફદ્ધની 

આડે આવિા અવરોધોને દૂર કરવાની અમારી સરકારની એક જવાબદારી છે. જ્ાર ેબાકીની દુફનયા પુનરુત્થાન કરી 

રહી હોય ત્યાર ેજો ઑન્ટેફરયો પાછળ રહી જાય િો િેની ભોગવવી પડિી ફકમ્મિમાત્ર ખૂબ ઊાં ચી છે. આપણને રાહ 

જોવાનુાં પાિવે નહી ાં.”  

છેલ્િામાાં છેલ્િી આફથિક સાંભાવનાઓના આધાર ેપફરવિિનક્ષમ મધ્યમ-ગાળાની નાણાકીય યોજનાની રૂપરખેા આપી, 

2020 Budget અફનફિિિાની દુફનયા વચ્ચે પારદફશિિા પૂરી પાડે છે. િે આફથિક પુનરુત્થાનની ગફિને આધાર ેપ્રાાંિનો 

રાજકોર્ીય દૃફષ્ટકોણ કેવી રીિે બદિાઈ શકે છે િેનુાં ફનદશિન કરી વૈકફલ્પક દૃશ્યો પણ રજૂ કર ેછે. સરકાર 2020–21 માટે 

38.5 ફબફિયન ડૉિરની ખાધ અાંદાજ ેછે, જ ે2020–21 First Quarter Finances (2020–21 ના પહેિા ત્રણ મફહનાની 

જોગવાઈ) વખિે થયેિ ખાધની આગાહીથી યથાવિ છે અને COVID-19 સામેની િડિ માટે જરૂરી િાકીદના ખચિને 

પ્રફિફબાંફબિ કર ેછે. મધ્યમ ગાળા દરફમયાન, સરકાર 2021–22 માાં 33.1 ફબફિયન ડૉિર અને 2022–23માાં 28.2 

ફબફિયન ડૉિરની સિિ ઘટિી જિી ખાધની આગાહી કરી રહી છે. વૈફિક રોગચાળાની સિિ અફનફિિિાને 

સ્વીકારિા, સરકાર 2021 Budget (2021 નુાં બજટે) માચિ 31, 2021 સુધીમાાં સાંિુફિિ કરવાના માગિ સફહિની બહુ-વર્ીય 

યોજના રજૂ કરવાની યોજના કર ેછે. 

ઑન્ટેરિયોના એક્શન પ્લાનની રવરશષ્ટતાઓ: સુિક્ષા, સહાય, પુનરુત્થાન:  

સુિક્ષા-COVID-19 સામે સરકારના િાકીદના પ્રફિસાદ માટે, 7.5 ફબફિયન ડૉિર સફહિના નવા ભાંડોળ સફહિ, 15.2 

ફબફિયન ડૉિર. નવુાં ભાંડોળ નીચેની ફવફશષ્ટિાઓ ધરાવે છે: 

• ચાર વર્િના ગાળા દરફમયાન નસિ અથવા પસિનિ સપોટિ  વકિર (PSW) પાસેથી િાાંબાગાળાની સરરેાશ સીધી દૈફનક 

સારવાર મેળવિા ફનવાસી દીઠ ફદવસમાાં ચાર કિાક સુધી વધારો કરી, આપણા વરીષ્ઠોની સુરક્ષા કરવામાાં 

ઑન્ટેફરયોને કેનેફડયન પ્રાાંિોમાાં અગે્રસર બનાવે છે.  

• િોકોના સ્વાસ્્યને સુરફક્ષિ રાખવાની સમફપિિ સહાય આપવામાાં અને COVID-19 રોગચાળા સામેની િડિને સમથિન 

આપવા 2021–22 માાં 4 ફબફિયન ડૉિર અને 2022–23 માાં વધુ 2 ફબફિયન ડૉિર ઉપિબ્ધ કરાવે છે. 

• નવા ઈમરજન્સી રૂમ, અત્યાધુફનક ડાયગ્નોફસ્ટક ઇમેફજાંગ અને ઓપરફેટાંગ રૂમ સાથે નવી Cortellucci Vaughan 

Hospital site ખોિે છે. 30 વર્િની અાંદર ઑન્ટેફરયોમાાં નવફનફમિિ હોફસ્પટિ ખુિવામાાં આ પહેિી છે જ ેઆરોગ્ય 

વ્યવસ્થામાાં િદ્દન નવા અવકાશનો ઉમેરો કર ેછે. 



 

 

સહાયતા-જમેાાં િોકો અને નોકરીઓને વધારાની સહાય માટે 2.4 ફબફિયન ડૉિરનો સમાવેશ થાય છે િેવી, 13.5 

ફબફિયન ડૉિર જટેિી. નવુાં ભાંડોળ નીચેની ફવફશષ્ટિાઓ ધરાવે છે: 

• ભણનારાઓ માટે મદદની પહેિ (Support for Learners initiative) દ્વારા, માચિમાાં 378 ફમફિયન ડૉિરના ભાંડોળને 

અનુિક્ષી 12 વર્િ સુધીના બાળક દીઠ 200 ડૉિર િેમજ 21 વર્િ સુધીના સાંિાનો િથા ખાસ જરૂફરયાિવાળા યુવાનો 

માટે 250 ડૉિરના, ચુકવણીના આ બીજા એક અનુક્રમ દ્વારા વાિીઓને 380 ફમફિયન ડૉિર પ્રદાન કર ેછે. COVID-19 

ને કારણે થનારા વધારાના ખચાિઓ, જમે કે ઓનિાઇન ભણવાની ટેક્નોિૉજીમાાં એ મદદ કરશે. આનો અથિ એ થાય 

છે કે ત્રણ નાના સાંિાનો, જમેાાંથી એકને ખાસ જરૂફરયાિો હોય, િેવો એક પફરવાર શૈક્ષફણક સાધનો અને ટેક્નોિૉજી 

સાંબાંફધિ ખચાિઓમાાં મદદરૂપ થવા 2020 માાં 1,300 ડૉિર મેળવશે.   

• વફરષ્ઠોના ઘરોને વધુ સુરફક્ષિ અને વધુ સુિભ બનાવી પોિાના ઘરોમાાં જ વધુ િાાંબો સમય રહેવામાાં મદદ કરવા-

10,000 ડૉિર સુધીના યોગ્ય જીણોદ્ધાર પર 25 ટકા જમા રકમ આપવા-2021 ના કર વર્િ માટે નવા Seniors’ Home 

Safety Tax Credit નો પ્રસ્િાવ રજૂ કર ેછે. િેમની આવક અને 2021 માટેના બાકી આવકવેરાના દેવાને ધ્યાનમાાં 

રાખ્યા વગર વરીષ્ઠો સુપાત્ર રહેશે. િેમની સાથે રહેિા અને િેમને મદદ કરનારા કુટુાંબના સભ્યો પણ યોગ્યિા ધરાવે છે. 

• વિિમાન પ્રોગ્રામને ફવસ્િૃિ કરવા અને નવો આફથિક સશફિકરણ પ્રવાહ ફનફમિિ કરવા બ્િેક યુવાનો માટેના એક્શન 

પ્િાન (Black Youth Action Plan) માાં, 2020–21 થી શરૂ થિાાં ત્રણ વર્િના ગાળામાાં િેના પાયારૂપ ભાંડોળને બમણુાં 

કરિુાં વધારાનુાં 60 ફમફિયન ડોિરનુાં રોકાણ કર ેછે જ ેબ્િેક યવુાનોને સામાફજક અને આફથિક સિળિા પ્રાપ્ત કરવામાાં 

સહાય કરશે. 

• રોગચાળાને કારણે નોાંધપાત્ર નાણાકીય િાણ અનુભવી રહેિાાં સમુદાય-પયિટન, સાાંસ્કૃફિક અને રમિગમિના 

સાંગઠનોને સમથિન આપવા Community Building Fund (સમુદાય ફનમાિણ ભાંડોળ) માટે બ ેવર્િના ગાળામાાં 100 

ફમફિયન ડૉિરનુાં રોકાણ કર ેછે. 

• COVID-19 ના પફરણામે થિા ઓપરફેટાંગ નુકસાનને પહોાંચી વળવા ઑન્ટેફરયોની કળા સાંસ્થાઓ માટે 25 ફમફિયન 

ડૉિરનુાં એકવારનુાં કટોકટી ભાંડોળ પૂરુાં  પાડે છે. 

• ઉભરિી જિી આવશ્યકિાઓ પ્રત્યે પ્રફિભાવ આપિા રહેવા અને ઑન્ટેફરયોના િોકોને સહાયિા આપવાનુાં ચાિુ 

રાખવા આગામી બે વર્િ, 2021–22 અને 2022–23, દરફમયાન Support for People and Jobs Fund માાં વધારાના 1.8 

ફબફિયન ડૉિરની જોગવાઈ કર ેછે. 

પુનરુત્થાન-આફથિક વૃફદ્ધના બળ વડે મજબૂિ પુનરુત્થાન માટે પાયો િૈયાર કરવા 4.8 ફબફિયન ડૉિરની નવી સહાય. 

નીચેની ફવફશષ્ઠિાઓનો ધરાવે છે: 

• સમગ્ર પ્રાાંિના સમુદાયો જોડાયેિા રહે િે સુફનફિિ કરવા બ્રોડબેન્ડ ઈન્રાસ્ટરક્ચરમાાં આવિા ચાર વર્િના ગાળામાાં 

680 ફમફિયન ડૉિરથી વધુના વધારાના રોકાણો કર ેછે જ,ે િેની અગાઉની પ્રફિબદ્ધિાઓ સાથે જોડિા, 

ઑન્ટેફરયોના રોકાણમાાં ઐફિહાફસક િગભગ 1 ફબફિયન ડૉિર સુધીનો વધારો કર ેછે.  

• નોકરી નષ્ટ કરિા વીજળીના ઊાં ચા ભાવો સુધારવાની સવિગ્રાહી યોજનાથી મધ્યમ કદના અને િેથી મોટા ઔદ્યોફગક 

અને વ્યાપારી ફનયોિાઓને િેમના વીજળી બીિો પર (ત્રણ વર્િના ગાળામાાં 1.3 ફબફિયન ડૉિરના વધારાના ખચે), 

સરરેાશ, અનુક્રમે િગભગ 14 અને 16 ટકાની બચિ કરાવી, ઑન્ટેફરયોમાાં વધુ રોજગારો િઈ આવે છે.       

• 200,000 થી વધુ ફનયોિાઓ, અથવા ઑન્ટેફરયોમાાં આવેિી બધી વ્યાવસાફયક ફમિકિોના 94 ટકા માટે, Business 

Education Tax (BET-વ્યવસાય ફશક્ષણ કર) ના દરો, 0.88 ટકા પર નીચે િાવી રોજગાર સજિકો પર ફમિકિ વેરો ઘટાડે 

છે અને િેમના ક્ષેત્રને સમાન સ્િર ેિાવે છે. એ િાત્કાફિક વાફર્િક બચિમાાં 450 ફમફિયન ડૉિરનુાં ફનમાિણ કર ેછે અને 

ઘણાાં વ્યવસાયો જ ેહાિમાાં પ્રાાંિમાાં સૌથી વધુ BET દરને આફધન છે િેમને માટે 30 ટકાનો ઘટાડો દશાિવે છે. 



 

 

• નગરપાફિકાઓને નાના ઉદ્યોગો માટે ફમિકિ વેરો ઘટાડવાની ક્ષમિા પૂરી પાડવાનો અને આ ઘટાડા જટેિા સમાન 

ફહસ્સાનુાં ફવચારવાની પ્રાાંિીય પ્રફિબદ્ધિાનો પ્રસ્િાવ રજૂ કરીને સ્થાફનક સરકારોની ફવનાંિીઓને પ્રફિસાદ આપે છે. 

નગરપાફિકાના દત્તકગ્રહણના આધાર,ે આ 2022–23 સુધીમાાં નાના ઉદ્યોગોને વધુમાાં વધુ 385 ફમફિયન ડૉિર જટેિી 

કુિ મ્યુફનફસપિ અને પ્રાાંિીય ફમિકિ વેરા રાહિ પૂરી પાડશે. 

• Employer Health Tax (EHT) મુફિ 490,000 ડૉિર થી વધારીને 1 ફમફિયન ડૉિર કાયમી કરવાનો પ્રસ્િાવ મૂકીને 

વધારાના 30,000 ફનયોિાઓ માટે નોકરીઓ પરનો ટેક્સ સમાપ્ત કરી રહ્યો છે. આશર ે90 ટકા ફનયોિાઓ આ 

વધારાની રાહિથી કઈાં  પણ EHT ચૂકવશે નહી ાં, િેથી િેઓને વર્િ 2021–22 માાં 360 ફમફિયન ડૉિરની બચિ કરાવશે 

જ ેનોકરીઓ અને ફવકાસમાાં પુનફનિવેશ કરી શકાશે. 

• 2021, Ontario staycation (ઑન્ટેફરયો સ્ટેકેશન વર્િ, 2021) માાં ઑન્ટેફરયોનુાં સિામિ રીિે અન્વેર્ણ કરવા માટે 

પ્રોત્સાહન આપવા સુપાત્ર ઑન્ટેફરયો પયિટન ખચિમાાં ઑન્ટેફરયોના રહેવાસીઓને 20 ટકા સુધીનો ટેકો પૂરો પાડવા 

પ્રફિબદ્ધ છે.  

• 3 વર્િમાાં 180.5 ફમફિયન ડૉિરના કૌશલ્યયુિ રોજગાર વ્યહૂરચનાનો સમાવેશ કરિા રોકાણથી, કૌશલ્ય િાિીમ 

માટે Employment Ontario દ્વારા િરીથી ધડાયિેા બીજી કારફકદીના કાયિક્રમ (Second Career program) માટે 

વધારાના 100 ફમફિયન ડૉિરના સમફપિિ રોકાણોથી, અને વધુ-માાંગ ધરાવિા કૌશલ્યો પ્રાપ્ત કરવા 59.5 ફમફિયન 

ડૉિરના રોકાણથી પયિટન અને આફિ્યક્ષેત્રના ક્ષેત્રમાાં કામ કરિા કામદારો અને અન્યો જ ેરોગચાળાથી સૌથી વધુ 

અસરગ્રસ્િ છે િેમનો િાિીમ અને નોકરીઓ સાથે મેળ કરી આપે છે.    

• Ontario Onwards Acceleration Fund (ઑન્ટેફરયો આગેકૂચ પ્રવેગ ભાંડોળ) દ્વારા સરકારી સેવાઓ વધુ ફવિસનીય, 

અનુકૂળ અને સુિભ બનાવવા ચાર વર્િના ગાળામાાં 500 ફમફિયન ડૉિર પૂરા પાડે છે. 



 

 

હકીકતોનો સાિાુંશ 

• જૂન મફહનાથી, ઑન્ટેફરયોમાાં રોજગાર 838,000 કુિ નોકરીઓ સુધી વધ્યા છે અને, સપ્ટેમ્બરમાાં, િેબ્રુઆરી 2020ના 

સ્િરના 95.8 ટકાએ રોજગાર પહોાંચ્યા હિા.  

• ઑન્ટેફરયોનો વાસ્િફવક જીડીપી 2020 માાં 6.5 ટકા સુધી નીચો જશે અને 2021 માાં 4.9 ટકા સુધી ઉપર આવવાનો 

અાંદાજ છે. 2023 માાં 2.0 ટકાની વૃફદ્ધએ મધ્યસ્થ કરિા પહેિા 2022 માાં વાસ્િફવક જીડીપીમાાં 3.5 ટકાનો વધારો 

થવાની સાંભાવના સાથે, ઑન્ટેફરયોની આફથિક વૃફદ્ધ 2021 પછી ચાિુ રહેવાની ધારણા છે.  

• The Fiscal Sustainability, Transparency and Accountability Act, 2019 (FSTAA) અનુસાર જો બહુ-વર્ીય 

નાણાકીય યોજનાના અાંફિમ વર્િમાાં સાંિુફિિ બજટેની સાંભાવના ન હોય િેવા સાંજોગોમાાં સરકાર ેપુનરુત્થાન યોજના 

પ્રકાફશિ કરવી જરૂરી છે. આ કાયદો સુગમિા માટેની આવશ્યકિાને પણ માન્ય રાખે છે અને બદિાિા સાંજોગો 

પ્રમાણે પ્રફિસાદ આપવાની ક્ષમિા પૂરી પાડે છે. COVID-19 ના રોગચાળા સાથે સાંકળાયેિ સિિ અને અભૂિપૂવિ 

અફનફિિિા િેમજ જોખમોને ધ્યાનમાાં િઈ, 2020 ના બજટેમાાં પુનરુત્થાન યોજના સામેિ કરવાની જરૂફરયાિને 

સ્થફગિ કરવા સરકાર FSTAA માાં સુધારાની દરખાસ્િ કરી રહી છે. 

• ઑન્ટેફરયો પ્રાાંિ રાજકોર્ીય દૃશ્ય જાહેર કરવામાાં કેનેડાની અાંદર પ્રથમ અફધકારક્ષેત્ર હિુાં જણેે પોિાના 25 માચિ, 2020 

ના ઑન્ટેફરયોના એક્શન પ્િાનમાાં COVID-19 કટોકટીના પ્રભાવોને પ્રફિફબાંફબિ કયાિ હિા: COVID-19 ને પ્રફિસાદ 

આપવો. 

વધાિાના સુંસાધનો 

ઓન્ટાફરયોનો એક્શન પ્િાન: સુરક્ષા, સહાય, પુનરુત્થાન 

માફહિી િેખ સુરક્ષા-િાકીદનો COVID-19 પ્રફિસાદ 

માફહિી િેખસહાયિા-િોકો અને નોકરીઓને સહાય 

માફહિી િેખપુનરુત્થાન-વૃફદ્ધ માટે સાંજોગો ઊભા કરવા 

માફહિી િેખઑન્ટેફરયોની નાણાકીય બાબિોનુાં જવાબદારીપૂવિક અને પારદશિક સાંચાિન 

માફહિી િેખઑન્ટેફરયોના એક્શન પ્િાન ની ફવફશષ્ટિાઓ:સુરક્ષા, સહાય, પુનરુત્થાન 

ઑન્ટેફરયો ઇકોનોફમક એકાઉન્ટ્સ - 2020 નુાં બીજુાં  ક્વાટિર 

ઑન્ટેફરયોનો એક્શન પ્િાન: COVID-19ને પ્રફિસાદ આપવો 
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