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ઑન્ટે રરયોની કાયચ યોજના: જનતાના સ્વાસ્્ય અને આપણા
રાષ્ટ્રના અર્ચતત્ર
ં ને બચાવે
2021 Budget (2021 ન ં અંદાજપત્ર) COVID-19 સામેના પ્રાંતના પ્રતતસાદને
51 અબજ ડૉલર સધી લઇ આવે છે
ુ શ્રી પીટર બેથલેનફાલ્વી એ ઑન્ટે રરયોની કાયડ
ટોરોન્ટો-આજે, નાણાાં પ્રધાન અને ટ્રેઝરી બોર્ડ ના પ્રમખ
યોજના: જનતાના સ્વાસ્્ય અને આપણા રાષ્ટ્ટ્રના અથડતત્ર
ાં ને બચાવે (Ontario’s Action Plan: Protecting
People’s Health and Our Economy) રજૂ કરી. આ 2021 Budget ઑન્ટેરરયોના COVID-19 સામે પ્રતતરિયાનો

આગલો તબક્કો છે અને મહામારી દરતમયાન સરકારે આપેલ ં બીજ ંબજેટ છે .
"તંદરસ્ત જનતા વગર આપણે તગડં અર્ચતત્ર
ં ધરાવી શકીએ નહીં," પ્રધાનશ્રી બેર્લેનફાલ્વી એ કહ્.ં
“તવતેલા વર્ચર્ી, અમે COVID-19 ર્ી લોકોને બચાવવા પર જ ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરતાં રહ્યા છીએ. આગળ હજ
ઘણા પડકારો રહેલા છે . પરં ત પ્રાંતના ખ ૂણે ખ ૂણે રસીઓ તવતરીત ર્ઈ રહી છે , જેર્ી ક્ષિતતજ પર આશાના
રકરણો વતાચય છે . એક વર્ચ પહેલાં શરૂ કરે લ ં કામ પ ૂરં કરવા અમે તત્પર છીએ. ”
2021 Budget વૈતિક મહામારી સામેના પ્રતતસાદરૂપે સરકારના તવિમી રોકાણો પર આધારીત છે , જે

જનતાના સ્વાસ્્યને સરક્ષિત રાખવા 16.3 અબજ ડૉલર સધીન ં અને રાષ્ટ્રના અર્ચતત્ર
ં ને બચાવવા 23.3
અબજ ડૉલર સધીન ં કલ રોકાણ લઈ આવે છે . ઑન્ટેરરયોની કોતવડ -19 કાયચ યોજનાનો આધાર હવે કલ્લે 51
અબજ ડૉલર ર્ાય છે .
“આખરે તો આ મહામારી આપણાર્ી ઘણી પાછળ રહી જશે. તે માટે વર્ોની નહીં, બલ્કે ર્ોડા મરહનાઓની
જ વાર છે .,” પ્રધાનશ્રી બેર્લેનફાલ્વી એ કહ્.ં “Team Ontario (ટીમ ઑન્ટે રરયો) ની આકરી મહેનત અને
ત્યાગ દ્વારા આપણે તેવા રદવસો સધી પહોંચીશ.ં જનતાની તંદરસ્તી અને રોજગારોને રિણ આપવાની
અમારી પ્રતતબદ્ધતા અડગ રાખવા આપણી સરકાર એ રસ્તા પર ડગલે ને પગલે સાર્ે રહેવાની છે . અંતે આ
પ્રકરણ તો બંધ ર્ઇ જશે, ત્યારે મને ખાતરી છે કે ઑન્ટે રરયોની જનતાને આતર્િક તવકાસ માટે છૂટો દોર
મળવાનો છે જે રોજગાર તનમાચણ, સમ ૃદ્ધદ્ધ અને મજબ ૂત પ્રાંત માટે જરૂરી છે .”
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જનતાના સ્વાસ્્યન ાં ુ રક્ષણ કરવ ાં ુ એ 2021 Budgetના પ્રર્મ આધારસ્તંભ સમાન છે . તેમાં COVID-19 ને
પરાજજત કરવાના, લાંબા ગાળાની સારવાર સધારવાના અને જનતાને તબીબી સેવાઓ આપવાના પગલાં
શામેલ છે .
રસીઓ અંધારા બોગદાના છે ડે કોઈ પ્રકાશ સમાન છે , તેર્ી પ્રાંતમાં આવી પહોંચતાં જ લશ્કરી પગલાંના
ધોરણે રસીઓ ખભે ખભે લગાવાઇ રહી છે ," પ્રધાન બેર્લેનફાલ્વીએ જણાવ્ ં. "હાલ તો અમે આપણી
આરોગ્ય સંભાળ વયવસ્ર્ામાં મ ૂડીરોકાણ કરવાન ં ચાલ રાખીશ ં અને લાંબા ગાળા સધી, હોસ્સ્પટલોમાં
પર્ારીઓ વધારવા, સધારાઓ તર્ા બાંધકામો કરવા, પરીિણો વધારવા, તેમ જ લાંબા ગાળાની
સારવારમાં સધારો કરવા માટે મહામારીની શરૂઆતર્ી કરે લા તવિમી મ ૂડીરોકાણોમાં ઉમેરો કરતાં રહીશ.ં "
COVID-19 ને હરાવવા ઑન્ટે રરયોની યોજનાની વવશેષતાઓ:


જે વયસ્તત પ્રાંતમાં રસીકરણ કરાવવા માગતા હોય તે દરે કને રસી આપવા, ઑન્ટે રરયોએ પ્રાંતવયાપી
રસીકરણ યોજના માટે 1 અબજ ડૉલર કરતા વધ રકમ ઉપલબ્ધ કરાવી છે . પરીિણ અને કોંટે તટ રે તસિંગ
માટે ફાળવેલા 2.3 અબજ ડૉલર વડે ઑન્ટે રરયો કાયચસ્ર્ળો, વયવસાયો અને સમદાયો સાર્ે ફરીર્ી
જોડાવાન ં વધ સરક્ષિત બનાવશે.



અગ્રહરોળ પર કાયચરત શ ૂરવીરો અને િતતશીલ લોકોની સરિા માટે, 315 તમક્ષલયનર્ી વધ માસ્ક અને 1.2
અબજ કરતા વધ ગ્લવસ સરહતના વયસ્તતગત રિણાત્મક ઉપકરણો (personal protective equipmentPPE) માટે ઑન્ટે રરયોએ 1.4 અબજ ડૉલર ઉપલબ્ધ કરાવયા છે .



મહામારીની સૌર્ી ખરાબ પરરસ્સ્ર્તતમાં પણ, જેમને હોસ્સ્પટલમાં સારવારની જરૂર હોય તેવી દરે ક વયસ્તત
પર્ારી મેળવી શકે તે સતનતિત કરવા, 3,100 ર્ી પણ વધ વધારાની પર્ારીઓની િમતા પ ૂરી પાડીને,
મહામારી શરૂ ર્ઇ ત્યારર્ી હોસ્સ્પટલોને મદદ કરવા માટે સરકાર વધારાના 5.1 અબજ ડોલર ફાળવી રહી
છે . આની અંદર COVID-19 ના દદીઓને સારવાર આપવાન ં ચાલ રાખવા, લાંબા સમયર્ી બાકી પડેલી
સર્જરીઓને પહોંચી વળવા તર્ા દદીની જરૂરરયાતો સાર્ે તાલમેલ સાધવા 2021-22 માટે ફાળવેલા 1.8
અબજ ડૉલરનો સમાવેશ ર્ાય છે .
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ુ ારવાની યોજનાની વવશેષતાઓ:
ઑન્ટે રરયોની દીર્ડકાલીન સારવાર સધ


દાયકાઓ જની ઉપેિા ધ્યાનમાં લઈ લાંબા ગાળાની સારવાર લેવા રાહ જોઈ રહેલાઓને મદદ કરવા
માટે, દીઘચકાલીન સારવારને લગતી 30,000 નવી પર્ારીઓ પ ૂરી પાડવામાં મદદરૂપ ર્વા ઑન્ટે રરયો
પ્રાંત, ચાર વર્ચમાં વધારાના 933 તમક્ષલયન ડૉલર ફાળવી, કલ 2.6 અબજ ડૉલર ફાળવે છે . ઘરમાં રહેતા
તનવાસીઓ માટે ઘરોમાં એર કન્ડીશનીંગ સતવધા સતનતિત કરવા સરહત, હાલના ઘરોમાં રહેવાની સ્સ્ર્તત
સધારવા, ઑન્ટે રરયોએ આગામી ચાર વર્ચ માટે 246 તમક્ષલયન ડૉલર પણ ફાળવયા છે , જેર્ી તપ્રયજનો
આરામર્ી તર્ા સલામતી, ગૌરવ અને સન્માન સરહત જીવી શકે.



દીઘચકાલીન સારવાર કેન્િોમાં રહેતાં તપ્રયજનોને જીવલેણ COVID-19 ના વાયરસર્ી બચાવવા,
મહામારીની શરૂઆતર્ી રોકાણ કરે લા કલ સંસાધનો 2 અબજર્ી વધ લાવી આ અત્યંત અિમ
વયસ્તતઓના રિણ કાજે ઑન્ટે રરયો વર્ચ 2021-22 માટે વધારાના 650 તમક્ષલયન ડૉલર ફાળવે છે .



કેનેડામાં તપ્રયજનો શ્રેષ્ટ્ઠ ગણવત્તાવાળી સેવા મેળવે તે સતનતિત કરવા, દીઘચકાલીન સારવાર કેન્િોમાં
સરે રાશ સીધી દૈ તનક સેવા રદવસના ચાર કલાક સધી વધારવા તર્ા વયસ્તતગત સેવા કમીઓ (personal
support workers-PSWs) અને નતસિંગ સેવા કમચચારીઓ સરહત, 27,000 ર્ી વધને નવી જગ્યાઓ માટે
તન્તત કરવા, ઑન્ટે રરયો ચાર વર્ોમાં 4.9 અબજ ડોલર ફાળવે છે .

જનતાની તબીબી સેવાઓ માટે ઑન્ટે રરયોની યોજનાની વવશેષતાઓ:


વધ આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓની જરૂરરયાતને ધ્યાનમાં લેતાં, William Osler Health System ના Peel
Memorial ની એક નવી ઇનપેશન્ટ શાખા, તર્ા Windsor-Essex માં નવી પ્રાદે તશક હોસ્સ્પટલની અમલમાં
રહેલી ચાલ યોજના સરહત, હોસ્સ્પટલ તવસ્તરણ અને બાંધકામના ઐતતહાતસક આયોજનોને ટેકો આપવા
ઑન્ટેરરયો પ્રાંત રોકાણ કરી રહ્યો છે .



માનતસક સ્વાસ્્ય અને વયસનોની સમસ્યાઓર્ી પીડાઈ રહેલા હજારો લોકોને મદદ કરવા માટે ના,
આગામી 10 વર્ોના ગાળામાં 3.8 અબજ ડૉલરના ઐતતહાતસક રોકાણના ભાગ રૂપે, જેઓને જરૂર છે
તેવાઓને વધ અને બહેતર સારવાર પ ૂરી પાડવા, ઑન્ટે રરયો 2021-22 ના વર્ચમાં 175 તમક્ષલયન ડૉલરન ં
વધારાન ં ભંડોળ ફાળવે છે .

જનતાના સ્વાસ્્યને સરક્ષિત રાખવા ઑન્ટે રરયોની યોજના તવશે વધ જાણો.
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આપણી અથડવ્યવસ્થાન ાંુ રક્ષણ કરવ ં એ 2021 Budget ના દ્ધદ્વતીય આધારસ્તંભ સમાન છે . તે પરરવારો,
કામદારો અને નોકરીદાતાઓને મદદ કરવાની ઑન્ટે રરયોની યોજનાની રૂપરે ખા આપે છે .
“કામદારો, પરરવારો અને વયવસાય માક્ષલકોના ભોગે અત્યંત જરૂરી સાવચજતનક સ્વાસ્્ય માટે પગલાં લઈ
શકાયા છે , પરં ત એ તનતવિવાદ છે કે તેઓએ પણ જજિંદગીઓ બચાવી છે ," મંત્રીશ્રી બેર્લેનફાલ્વીએ કહ્.ં
“જેટલાં પણ ભોગ આપવામાં આવયા છે તેને અમે માન્યતા આપીએ છીએ. અમે માતાતપતાને ત્રીજા ફેરાની
સીધી ચકવણી કરવા, ઑન્ટે રરયોન ં લઘ વયવસાય સહાય અનદાન (Ontario Small Business Support
Grant) બમણ ં કરવા, તર્ા કામદારોને પોતાના તાલીમ ખચચમાં મદદ કરવા સરહત, મહામારીર્ી સૌર્ી વધ
અસરગ્રસ્ત લોકોને વધારાની રાહત અને સહાય આપવા માટે આગળના પગલાં લઈ રહ્યા છીએ.”
કામદારો અને પરરવારોને મદદ આપવા ઑન્ટેરરયોની યોજનાની વવશેષતા:


કામદારોને પોતાના તાલીમ ખચચમાં મદદ કરવા, સરકાર 2021 માટે એક નવી ઑન્ટે રરયો રોજગાર
તાલીમ કર રાહત (Ontario Jobs Training Tax Credit) નો પ્રસ્તાવ રજૂ કરી રહી છે . તે 2021 માં આશરે
230,000 લોકોની સહાયમાં કલ અંદાજજત 260 તમક્ષલયન ડૉલર જેટલી, સપાત્ર ખચચના 50 ટકા માટે
પ્રાપ્તકતાચ દીઠ 2,000 ડૉલર સધીની રકમ પ ૂરી પાડશે.



પરરવારોને - જેમણે રોગચાળાને લીધે નવા દબાણો અને ખચાચઓનો સામનો કરવો પડયો છે - તેમના
ક્ષખસ્સામાં વધ પૈસા રાખવા, ઑન્ટે રરયો COVID-19 ચાઇલ્ડ બેતનરફટ (Ontario COVID-19 Child Benefit)
દ્વારા સરકાર માતાતપતાને સહાય કરવા ત્રીજા ફેરાની ચ ૂકવણી કરી રહી છે , જે ગયા માચચર્ી કલ 1.8 અબજ
ડૉલરની ર્ાય છે . આ રાઉન્ડ માટે બાળક દીઠ 400 ડૉલર અને તવશેર્ જરૂરરયાતોવાળા દરે ક બાળક દીઠ
500 ડૉલરની બમણી ચકવણી કરવામાં આવશે, જેનો અર્ચ એ ર્ાય છે કે ચકવણીના ત્રીજા રાઉન્ડ પછી,
ત્રણ નાના બાળકોવાળં કટંબ, જે પૈકી એકને ખાસ જરૂરરયાતો છે , તે કલ 2,600 ડૉલર મેળવશે.



બાળકની સંભાળના ખચચમાં માતાતપતાને ટેકો આપવા અને તેમને કામના સ્ર્ળે પાછા જવામાં મદદ
કરવા, સરકાર CARE કર રાહત (CARE tax credit) માં 2021 માટે 20 ટકાનો વધારો કરવાની દરખાસ્ત રજૂ
કરી રહી છે . 300,000 ર્ી વધ પરરવારોના બાળકના સંભાળ ખચચ માટે વધારાની સહાયતામાં લગભગ 75
તમક્ષલયન ડૉલર પ ૂરા પાડીને આ મદદ, 1,250 ડૉલરર્ી વધીને, સરે રાશ, 1,500 ડૉલરની ર્શે.
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રોજગાર સહાય માટે ઑન્ટેરરયોની યોજનાની વવશેષતાઓ:


COVID-19 ર્ી લોકોને બચાવવાના જરૂરી પ્રતતબંધોર્ી જે સૌર્ી વધ અસરગ્રસ્ત છે તેવા લઘ વયવસાયોને
મદદ કરવા, ઑન્ટે રરયો સપાત્ર પ્રાપ્તકતાચઓ માટે Ontario Small Business Support Grant ના બીજા
ફેરાની ચ ૂકવણી કરે છે . આ અનદાન દ્વારા અપાયેલી અંદાજજત કલ સહાય 3.4 અબજ ડૉલર સધી
પહોંચાડતાં-સહાયના આ બીજા રાઉન્ડ દ્વારા ઓછામાં ઓછા 10,000 ડૉલરના અને 20,000 ડૉલર સધીના
અનદાન રૂપે આશરે 120,000 લઘ વયવસાયોને વધારાના 1.7 અબજ ડૉલરની રાહતર્ી આપમેળે લાભ
મળશે.



ઑન્ટેરરયોના પયચટન, આતત્ય અને સંસ્કૃતતના ઉદ્યોગોને જે COVID-19 ની મહામારી દ્વારા સૌર્ી ખરાબ
રીતે અસરગ્રસ્ત ર્યેલાઓમાં રહ્યા છે , તેમને ટેકો આપવાની નવી પહેલરૂપે આગામી ત્રણ વર્ો દરતમયાન
ઑન્ટેરરયો આ િેત્રોને મદદ કરવા એક વધારાના 400 તમક્ષલયન ડૉલરન ં રોકાણ કરી રહ્ ં છે . મહામારી શરૂ
ર્ઈ ત્યારર્ી કલ 625 તમક્ષલયન ડોલરર્ી પણ વધ રકમ પર પહોંચાડીને, એ અગાઉ જાહેર કરે લા 225
તમક્ષલયન ડૉલરના મ ૂડીરોકાણ ઉપરાંત ફાળવે છે .



ઘરો, વયવસાયો અને સમદાયોને બ્રોડબેન્ડ-COVID-19 એ દે ખાડ્ ં છે તેમ બ્રોડબેન્ડ જરૂરી છે , મોજશોખની
સગવડ નર્ી-ર્ી જોડવા ઑન્ટે રરયો 2.8 અબજ ડૉલર ફાળવે છે જેનાર્ી પ્રાંતન ં કલ રોકાણ 2019-20ર્ી
શરૂ કરી છ વર્ો માટે લગભગ 4 અબજ ડૉલર નજીકન ં ર્ઇ ગ્ ં છે .

ુ ાયોની સહાય માટે ઑન્ટે રરયોની યોજનાની વવશેષતાઓ:
સમદ


ધાતમિક અને સાંસ્કૃતતક સંગઠનો જે COVID-19 ને લીધે ર્તા વધારાના ખચચને લીધે સંઘર્ચ કરી રહ્યાં છે ,
તેમને સહાય કરવા ઑન્ટે રરયો સપાત્ર સંગઠનોને અનદાનરૂપે 50 તમક્ષલયન ડૉલર સધી ઉપલબ્ધ કરવી
આપશે.



COVID-19 સામેની લડતમાં પ્રાંતની મખ્ય ભાગીદાર, ઑન્ટે રરયોની 444 નગરપાક્ષલકાઓને ટેકો આપવા,
2021 માં સરકાર લગભગ 1 અબજ ડૉલરની વધારાની આતર્િક રાહત, મહત્વપ ૂણચ જાહેર સેવાઓ જાળવી
રાખવા અને આતર્િક પન:પ્રાપ્પ્તમાં મદદ કરવા માટે આપી રહી છે .

આપણા અર્ચતત્ર
ં ને સરક્ષિત રાખવા ઑન્ટે રરયોની યોજના તવશે વધ જાણો.
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હકીકતોનો સારાંશ


સમગ્ર તવિની અર્ચવયવસ્ર્ાઓની જેમ, ઑન્ટે રરયોને પણ COVID-19 રોગચાળા દ્વારા નોંધપાત્ર અસર ર્ઈ
છે . 2020 માં પ્રાંતન ં વાસ્તતવક કલ સ્ર્ાતનક ઉત્પાદન (gross domestic product-GDP) 5.7 ટકા ઘટ્ ં
હોવાનો અંદાજ છે . જેમ જેમ અર્ચતત્ર
ં સધરત ં જશે, તેમ તેમ ઑન્ટે રરયોની વાસ્તતવક જીડીપી અને
રોજગાર બંને 2022 ની શરૂઆતમાં પોતાના મહામારી પહેલાના જે સ્તરો હતા તેને વટાવી જવાની
આગાહી છે .



ઑન્ટેરરયો 2020-21માં 38.5 અબજ ડોલરની ખાધન ં અનમાન કરે છે . મધ્યમ ગાળા દરતમયાન, સરકાર
2021-22 માં 33.1 અબજ ડૉલર, 2022-23 માં 27.7 અબજ ડૉલર અને 2023-24 માં 20.2 અબજ ડોલરની
સતત ઘટતી જતી ખાધન ં અનમાન કરે છે .



આતર્િક અતનતિતતાના ઉચ્ચ પરરમાણોના ક્ષચતાર તવશે પારદતશિતા આપવા 2021 Budgetમાં અર્ચતત્ર
ં ની
આવતા કેટલાક વર્ોમાં જે હોઇ શકે તેવી ઝડપી વ ૃદ્ધદ્ધ અને ધીમી વ ૃદ્ધદ્ધની પરરસ્સ્ર્તતઓ શામેલ છે અને તે
ઑન્ટેરરયોના નાણાકીય રોકાણો પરની સંભતવત અસરો દશાચવે છે .

વધારાના સંસાધનો


2021 Budget — Ontario’s Action Plan: (2021ન ં અંદાજપત્ર-ઑન્ટે રરયોની કાયચ
યોજના:)Protecting People’s Health and Our Economy (જનતાના સ્વાસ્્ય અને આપણા રાષ્ટ્રના
અર્ચતત્ર
ં ને બચાવે)



Read highlights of Ontario’s Action Plan: Protecting People’s Health and Our Economy
ઑન્ટેરરયોના એતશન પ્લાન: (જનતાના સ્વાસ્્ય અને આપણા રાષ્ટ્રના અર્ચતત્ર
ં ને બચાવે) ની
તવતશષ્ટ્ટતાઓ વાંચો



Protecting People’s Health (જનતાના સ્વા્યન ં રિણ)



Protecting Our Economy (આપણા અર્ચતત્ર
ં ન ં રિણ)



Economic and Fiscal Overview (નાણાકીય અને રાજકોર્ીય તવહંગાવલોકન)



Read the Minister’s statement to the Legislature(તવધાનસભામાં પ્રધાનના તનવેદન વાંચો)
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2020 Ontario Budget — Ontario’s Action Plan: (2020ન ં અંદાજપત્ર-ઑન્ટે રરયોની કાયચ
યોજના:)Protect, Support, Recover (સરિા, સહાય, પનરત્ર્ાન)
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