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સમાચાર પ્રકાશન 

નવમ્બર 4, 2021 

ઑન્ટરરયોન સર્જન કર છે 

પ્રાત શરદ કાલીન આર્થિક ર્નવદેન જાહર કર છે 

TORONTO — આજે, નાણા મત્રી પીટર બેથલેનફાલ્વીએ ઑન્ટરરયોની આર્થક રૂપરખા અન ેરાજકોષીય સમીક્ષા - 
2021: ઑન્ટરરયોન સર્જન કર છે જાહર કરી. ઑન્ટેરરયોન ું સર્જન કરે છે. અર્ત મહત્વના માળખા માટ પાયાના પથ્થર 

મકી, વધારાન રોકાણ લાવી, અન ેઓટો મેન્યફક્ચરરિંગ અન ેઅન્ય ઉદ્યોગોમા નેતત્વ પનર્સથાર્પત કરીને સરકાર કવી 
રીતે ઑન્ટરરયોની પનઃપ્રાપ્તત અને સમદ્ધિ નો પાયો તૈયાર કરશે તે આ યોજના દશાવે છે. આ યોજના કોર્વડ-19 

રોગચાળા સામ ેઑન્ટરરયોની પ્રગર્ત પણ સરક્ષક્ષત કર છે. 

મત્રી બેથલેનફાલ્વીએ જણાવય હત કે, “રોગચાળા સામે મહામહનતે જીતેલી પ્રગર્તન રક્ષણ કરવાન અમે ચાલ 

રાખીએ છીએ, તે સાથે અમારી સરકારની નજર ઑન્ટરરયોમા પરરવારો, કામદારો અન ેવયવસાયો માટ વધ સાર અને 
ઉજ્જવળ ભર્વષ્ય બનાવવાની અમારી યોજના પર છે. “ઉત્તરમા ર્નણાયક ખર્નજોની ખાણ ખોલી, આપણી ઉત્પાદન 

ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરી અન ેર્નણાયક ઇન્રાર્સરક્ચરન ર્નમાણ કરી, અમારી યોજના આપણી આર્થિક પનઃપ્રાપ્તત અને 
સમદ્ધિ માટ આપણા પ્રાતના દરક ક્ષેત્રન દોરી જશ.ે” 
પ્રગર્તન રક્ષણ કરવા: -સરકાર પાસે એક આરોગ્ય અને લાબા ગાળાની સભાળ પ્રણાલી બનાવવાની યોજના છે જે 

એવી ગણવત્તાસભર સભાળ પરી પાડે છે કે તેન માટ આપણા ર્પ્રયજનો લાયક છે. 

સમાર્વષ્ટ ર્વશેષતાઓ: 

• આરોગ્ય અને લાબા ગાળાની સભાળ માટન કાયાદળ મજબત કરવા, 5,000 થી વધ નવા અને ઉચ્ચ કૌશલ્યપ્રાતત 

નોંધાયેલ નસા કમાચારીઓ તથા રજજર્સટડ પ્રેક્ક્ટકલ નસો તેમજ 8,000 વયક્ક્તગત સહાયક કાયાકરોને ઉમેરવા માટ, 

2021-22 થી શરૂ કરીન,ે ઑન્ટરરયો 342 ર્મક્ષલયન ડૉલરન રોકાણ કરી રહ્ છે. વધમા, ઑન્ટરરયો લાબા ગાળાની 
સભાળ ક્ષેત્ર ે225 નસા પ્રેક્ક્ટશનરોની ર્નમણક કરવા માટ, 2022-23 થી શરૂ કરીને, 57.6 ર્મક્ષલયન ડૉલરન રોકાણ 

કરી રહ્ છે. 

• હોક્ર્સપટલમા દાખલ થયલા દદીઓને, જયા તેઓન સૌથી વધ આરામ મળી રહ ત્યા, ઘર તેમની પનઃપ્રાપ્તત અને 
પનવસન ચાલ રાખવામા મદદ કરવા, પ્રાત ત્રણ વષાના ગાળામા ઘર અન ેસામદાર્યક સભાળને ર્વર્સતત કરવા 
માટ વધારાના 548.5 ર્મક્ષલયન ડૉલરન રોકાણ કરી રહ્ છે. આ ભડોળ દર વષ ે28,000 પોર્સટ-એક્યટ સજર્જકલ 

દદીઓ અન ે21,000 જરટલ આરોગ્ય ક્ર્સથર્તવાળા દદીઓને સહાય કરશ. 

• સમગ્ર પ્રાતમા આરોગ્ય અને લાબા ગાળાની સારવાર આપતા કમાચારીઓના માનર્સક ર્સવાર્સથ્ય અન ેસખાકારીન 

સહાય કરવા, હાલના અને ર્વર્સતત માનર્સક ર્સવાર્સથ્ય અન ેવયસનો માટ ઝડપી સહાય મેળવવાન રાખવા માટ 

સરકાર 2021-22 થી શરૂ થતા બે વષામા 12.4 ર્મક્ષલયન ડૉલરન રોકાણ કરી રહી છે. 

• લાબા ગાળાની સભાળ માટના ર્નવાસીઓની સલામતી સર્નર્િત કરવા, 2022-23 સધીમા સમગ્ર પ્રાતમા 
ર્નરીક્ષકોની સખ્યા બમણી કરવા સરહત અમલીકરણ ક્ષમતા વધારવા માટ ત્રણ વષામા સરકાર વધારાન 72.3 

ર્મક્ષલયન ડૉલરન પ્રાવધાન કરી રહી છે. આને લીધે ઑન્ટરરયોના ર્નરીક્ષક અન ેલાબા ગાળાના સુંભાળ આવાસો 
વચ્ચેનો ગણોત્તર કનેડામા સૌથી વધ થશે. 
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ઑન્ટરરયોન સર્જન કરવા: હાઈવ,ે હોક્ર્સપટલ, હાઉર્સિંગ અન ેહાઈ-ર્સપીડ ઇન્ટરનેટ માટ ર્શલાન્યાસ કરી ઑન્ટરરયોન 

ભર્વષ્ય બનાવવાની સરકારની યોજના છે. આ રોકાણો સરહત, સરકાર આપણી આરોગ્ય સભાળની ક્ષમતા ર્વર્સતત 

કરશે, ઑન્ટરરયોના ઉત્તરમા મહત્વપણ ખર્નજ સસાધનો મળવી આપશે અને વાહનચાલકોનો રારફકજામમા બગડતો 
સમય ઘટાડશે જેથી તેઓ ર્મત્રો અન ેપરરવાર સાથે વધ સમય પસાર કરી શક. 

સમાર્વષ્ટ ર્વશેષતાઓ: 

• ઑન્ટરરયોના હાઈવે અન ેપલોના ર્નમાણ, ર્વર્સતરણ અન ેસમારકામ કરવા, નોકરીઓન સર્જન કરવા અન ેઆર્થિક 

વદ્ધિન વેગ આપવા, સરકાર ઑન્ટારરયો હાઈવઝ પ્રોગ્રામ (Ontario Highways Program) ના સમથાનમા 2021-22 

માટ અંદાજે 2.6 ક્ષબક્ષલયન ડૉલરન રોકાણ કય છે, જેમા 580 થી વધ બાધકામ, ર્વર્સતરણ અન ેપનવસન ની 
પરરયોજનાઓ છે. આ હાઈવેઝ પ્રોગ્રામના એક ભાગરૂપ, Bradford બાયપાસ અન ેહાઇવે 413 બનાવવા અને 
આગળ ધપાવવા માટન ભડોળ પર પાડવા સરકાર પ્રર્તબિતા આપી દીધી છે. 

• નોકરીઓન સર્જન કરવા, ર્નણાયક ખર્નજોની ખાણ ખોલવા કરવા અન ેઑન્ટરરયોની ઉત્તરમા આર્થિક સમદ્ધિ 

લાવવા માટ ઉત્તરીય અને ફર્સટ નેશન સમદાયો સાથે ભાગીદારીમા કામ કરીન,ે પ્રાત ેસવાઋત રોડ નેટવકના 
આયોજન અને ર્નમાણ તેમજ અન્ય પરરયોજનાઓને ટકો આપવા લગભગ 1 ક્ષબક્ષલયન ડૉલરની પ્રર્તબિતા 
દશાવી છે, જે દરસદર ઉત્તરમા દરર્સથ આરદવાસીઓ (First Nations) માટ સમદ્ધિ લાવવા કોરરડોર પ્રદાન કરશ. 

કનેડા સરકાર  એક પગલ આગળ વધીને આ ર્નણાયક પરરયોજનામા ઑન્ટરરયોની પ્રર્તબિતાઓ સરખેસરખી 
વહચવી જોઈએ. 

• ઓન્ટરરયો સમદાય માળખાકીય ભડોળ કાયાક્રમ (Ontario Community Infrastructure Fund program) મા પોતાના 
વાર્ષિક રોકાણ બમણા કરીને મહાનગરપાક્ષલકાઓ દ્વારા વયક્ત કરવામા આવતી જરૂરરયાતને ઓન્ટરરયો પ્રર્તસાદ 

આપી રહ્ છે. 424 નાના, ગ્રામીણ અન ેઉત્તરીય સમદાયોન ર્નર્િતતા અન ેઅનમાન પ્રદાન કરવા 1 ક્ષબક્ષલયન 

ડૉલરન આ વધારાન બહ-વષીય રોકાણ 2021-22મા શરૂ થતા આગામી પાચ વષામા કલ રોકાણને લગભગ $2 

ક્ષબક્ષલયન પર લાવશે, જેથી તેઓ રર્સતાઓન ર્નમાણ અન ેસમારકામ અન ેપલ, અને પાણી અને મલીન જળન 

માળખ તૈયાર કરી શક. 

• 2025 ના અંત સધીમા ઑન્ટરરયોના તમામ પ્રદશોને સર્સત, ર્વશ્વસનીય હાઇ-ર્સપીડ ઇન્ટરનેટ મેળવી આપવા માટ, 

પ્રાત ેછ વષામા લગભગ 4 ક્ષબક્ષલયન ડૉલરની ઐર્તહાર્સક પ્રર્તબિતા આપી છે. 

• દાયકાઓની અવગણના દર કરવા અને લાબા ગાળાની સભાળ મેળવવાની રાહ જોઈ રહલા લોકોને મદદ કરવા, 
લાબા -ગાળાની સભાળ માટ વધારાની 10,000 તદ્દન નવી પથારીઓ બનાવવા અને હાલની 12,000 પથારીઓ 

આધર્નક રડઝાઇન ધોરણો પ્રમાણે ઉચ્ચકક્ષાની કરવા માટ, 2024-25થી શરૂ કરીન,ે ઑન્ટરરયો વધારાના 3.7 

ક્ષબક્ષલયન ડૉલરના રોકાણની યોજના કર છે. આનાથી 2019 ના વસતથી લઈન ેકલ રોકાણ 6.4 ક્ષબક્ષલયન ડૉલર થઈ 

જશે - એક ઐર્તહાર્સક રોકાણ જે 2028 સધીમા સમગ્ર પ્રાતમા 30,000 થી વધ તદ્દન નવી પથારીઓ અને લગભગ 

28,000 ઉચ્ચકક્ષાની લાબા ગાળાની સભાળ પથારીઓના લક્ષ્ય તરફ દોરી જશ.ે 

• ર્સવાર્સથ્ય સભાળ વયવર્સથા પર વધતી જતી માગને પહોંચી વળવા, ઑન્ટારરયો આગામી 10 વષોમા હોક્ર્સપટલોના 
ર્નમાણ, ર્વર્સતરણ અને વદ્ધિ માટ 30.2 ક્ષબક્ષલયન ડૉલરન રોકાણ કરી રહ્ છે, જે લોકોન ેપોતાના સમદાયમા જોઈતી 
સભાળ મળી શક તે સર્નર્િત કરવા માટની એક ઐર્તહાર્સક પ્રર્તબિતા છે. 
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કામદારો માટ કામ કરવા: સરકાર કામદારોને હરીફાઈમા ટોચ પર રાખવા ઇચ્છ છે, નહીં કે ર્સપધાના તક્ષળય. આ જ 

કારણે ન્યનતમ વેતન વધારવાની દરખાર્સત કરીન,ે કામદારો નવા કૌશલ્યો શીખી શક તે માટ ભડોળ પર પાડીન,ે અને 
સારા પગારવાળી નોકરીઓન સર્જન કરવા માટ મહત્વપણ ખર્નજો, ઓટોમોરટવ ઉત્પાદન અન ેઅન્ય ઉદ્યોગોમા 
રોકાણ લાવીને ઑન્ટરરયોના કામદારોને પગભર કરવાની યોજના સરકાર પાસે છે. 
સમાર્વષ્ટ ર્વશેષતાઓ: 
• કામદારોને સહાય કરવા જાન્યઆરી 1, 2022 થી અમલી થતા, સામાન્ય લઘત્તમ વેતનન 15 ડૉલર પ્રર્ત કલાક 

સધી વધારવા અને લીકર સવાર માટના ર્વશેષ લઘત્તમ વેતન દરન ેનાબદ કરવા તેન ેસામાન્ય લઘત્તમ વેતન 

સધી વધારવાની સરકાર  દરખાર્સત કરી રહી છે. 

• જવાબદારીપવાક મેળવેલા અર્તમહત્વપણ ખર્નજો માટના ઉત્તર અમેરરકાના મખ્ય પ્રધાનોના અર્ધકારક્ષેત્રોમાના 
એક તરીક ઑન્ટરરયોની ક્ર્સથર્તન મજબત કરવા માટ, પ્રાતે તેની અર્તમહત્વપણ ખર્નજો માટ ની પ્રથમ વયહરચના 
(Critical Minerals Strategy) ર્વકસાવવાની યોજના જાહર કરી છે. પ્રાતમા અર્તમહત્વપણ ખર્નજોની ર્વપલતા 
નવી ર્વદ્યત વાહન ટક્નોલૉજી જેવામા  રોકાણો સરક્ષક્ષત કરવામા અને ઑન્ટરરયોના કામદારો માટ નવી તકો ઊભી 
કરવામા મદદ કરશ. 

• ઓટોમોરટવ ક્ષેત્રમા નોકરીઓન રક્ષણ કરવા અન ેસર્જન કરવા, પ્રાતે ર્વદ્યત વાહન પરવઠા શખલાની ક્ષમતા માટ 

મોટા ઓટો ઉત્પાદકો પાસથી 5.6 ક્ષબક્ષલયન ડૉલરના રોકાણની પ્રર્તબિતાઓ હર્સતગત છે. 

• રોકાણ અન ેપરવઠા શખલાના પડકારો માટ વધતી જતી ર્સપધાને નાથવા, ઑન્ટરરયો બે વષા માટ એક નવા 
પ્રાતવયાપી 40 ર્મક્ષલયન ડૉલરના અત્યાધર્નક ઉત્પાદન અને નવીનીકરણ માટની ર્સપધાત્મકતા (Advanced 

Manufacturing and Innovation Competitiveness) ના પ્રવાહન  ર્નમાણ કરી રહ્ છે, જે પ્રાદર્શક ર્વકાસ કાયક્રમ 

(Regional Development Program) નો જ એક ભાગ છે. 

• કામદારોને સારી નોકરી મેળવવામા મદદ કરવા, 2021-22થી શરૂ થતા ત્રણ વષામા કૌશલ્યસભર રોજગારીની 
વયહરચના (Skilled Trades Strategy) મા ઑન્ટરરયો વધારાના 90.3 ર્મક્ષલયન ડૉલરન રોકાણ કરી રહ્ છે. 

કૌશલ્યયકત રોજગારીની કારરકદી માટનો એક મેળો કરવા સરહત ઑન્ટરરયો યવા તાલીમાથી કાયાક્રમ (Ontario 

Youth Apprenticeship Program)  અન ેપવ-તાલીમ પ્રર્શક્ષણ કાયક્રમ Pre-Apprenticeship Training Program) 

ને સઘન કરવાનો મખ્ય નવી પહલોમા સમાવેશ થાય છે. 

• કામદારો માટ વધ પ્રર્શક્ષણની તકો પરી પાડવા, સરકાર ઑન્ટરરયો Ontario Jobs Training Tax Credit (રોજગારી 
પ્રર્શક્ષણના જમા કરાતા કર) ને 2022 સધી લબાવવાની દરખાર્સત કરી રહી છે. અંદાજે 275 ર્મક્ષલયન ડૉલરની 
સહાય આશર 240,000 લોકોન,ે અથવા સરરાશ 1,150 ડૉલર, આ 2022 સધી લબાવલ જમા થતી કરરાર્શ આપશે. 

• નોકરી મેળવવા માટ તાલીમની જરૂર હોય તેવા કામદારોની સહાયમા,  બીજી કારરકદી કાયક્રમ (Second Career 

program) ને ર્વર્સતત કરવા માટ પ્રાત 2021-22મા વધારાના 5 ર્મક્ષલયન ડૉલરન રોકાણ કરી રહ્ છે. 

• પ્રવાસન અને અર્તર્થસવાના ક્ષેત્રોન ેપોતાના પનરત્થાનમા મદદ કરવા અન ેઑન્ટરરયોના પરરવારોને પ્રાતમા 
નવી જગ્યાઓ ખોળવા માટ પ્રોત્સાહન આપવા, સરકાર 2022 માટ નવી હગામી ઑન્ટરરયો Ontario Staycation Tax 

Credit (ર્સટકશન ટક્સ ક્રરડટ) ની દરખાર્સત કરી રહી છે. ઑન્ટરરયો પ્રાતમા નવી જગ્યાઓની શોધ વધારવા માટ 

દોઢ ર્મક્ષલયન પરરવારોને સહાય કરવા આ ક્રરડટ અંદાજે 270 ર્મક્ષલયન ડૉલર પ્રદાન કરશે. 
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• ઑન્ટરરયોના કામદારોન ેશોષણ અને મજરોની હરફરથી બચાવવા માટ, કામચલાઉ નોકરી આપતી એજન્સીઓ 

અન ેર્સથળાતરરત કામદારોની ભરતી કરનારાઓની ધ્યાનલક્ષી તપાસ હાથ ધરવા અર્ધકારીઓની એક સમર્પિત 

ટીમને સમથાન આપવા સરકાર 2021-22મા 1.1 ર્મક્ષલયન ડૉલરન રોકાણ કરી રહી છે. આ પવાગામી કાયાક્રમ 

કટલાક અત્યત સવેદનશીલ અન ેહાર્સયામા ધકલાઈ ગયેલા કામદારોને સરક્ષક્ષત કરવામા મદદ કરશ. 

“જે ગણો આપણા રાજયએ રોગચાળાના સૌથી ખરાબ રદવસો દરર્મયાન જોયા છે તે - ઑન્ટારરયોના લોકોનો જર્સસો- 
આપણને વધ ઉજ્જવળ, વધ સમિ ભર્વષ્ય દશાવશે.” મત્રી બેથલેનફાલ્વીએ જણાવય ,“અમારી સરકાર પાસે એક 

જવાબદાર અન ેસમજદાર યોજના છે જે વદ્ધિ દ્વારા સચાક્ષલત આર્થિક અન ેરાજકોષીય પનઃપ્રાપ્તતના સજોગો તૈયાર કર 

છે. આપણે જે પ્રગર્ત કરી છે તેન રક્ષણ કરવા, ભર્વષ્યન ર્નમાણ કરવા અન ેજેઓ આ બધ કરી શક છે તેવા કામદારો 
માટ કામ કરવાની આ યોજના છે.” 

હકીકતોનો સારાશાં   
• ઑન્ટેરરયોની આર્થિક રૂપરેખા અન ેરાજકોષીય સમીક્ષા - 2021: ક્ષબલ્ડ ઑન્ટેરરયો એ રોગચાળો શરૂ થયો ત્યારથી 
સરકારની સાતમી સૌથી છલ્લી નાણાકીય યોજના છે, જે આ અર્નર્િત આર્થક સમયગાળા દરર્મયાન પણ, 

ઑન્ટરરયોની સૌથી છલ્લી નાણાકીય બાબતો ર્નયર્મત પ્રદાન કરતા રહવાની સરકારની પ્રર્તબિતા દશાવે છે  

તે આર્થિક વદ્ધિ દ્વારા સચાક્ષલત પનઃપ્રાપ્તત માટની સરકારી યોજનાનો એક ભાગ છે. 

• ઓન્ટારરયોની અથાવયવર્સથાન COVID-19 રોગચાળાની અસરોમાથી પનરત્થાન થઈ રહ્ છે અને તે વદ્ધિ ચાલ 

રાખવા માટ તૈયાર છે. 2021-22 માટ, સરકાર 21.5 ક્ષબક્ષલયન ડૉલરની ખાધનો વતારો કરી રહી છે, જે 2021 ના 
બજેટ મા પ્રકાર્શત અંદાજ કરતા 11.6 ક્ષબક્ષલયન ડૉલર ઓછી છે. આ સધારો મજબત આર્થિક વદ્ધિની રૂપરખા 
પ્રર્તક્ષબિંક્ષબત કર છે, તેમજ પ્રાતના નાણાકીય હાલત ઉપર કોર્વડ-19 ની અસર ર્વશની વતમાન મારહતી પર વધ 

પ્રકાશ પાડે છે. 

• મધ્યમ સમયગાળા દરર્મયાન, સરકાર 2022-23મા 19.6 ક્ષબક્ષલયન ડૉલર અને 2023-24મા 12.9 ક્ષબક્ષલયન 

ડૉલરની સતત ઘટતી જતી ખાધનો વતારો કર છે, જે બજેટ 2021મા રજ થયલા અંદાજની તલનામા અનક્રમ 8.1 

ક્ષબક્ષલયન ડૉલર અન ે7.2 ક્ષબક્ષલયન ડૉલરનો સધારો સચવ છે. 

• કોર્વડ-19 રોગચાળા સાથે સકળાયેલી અર્નર્િતતા જોતા, જયા તેની સૌથી વધ જરૂર હોય ત્યા જ સસાધનોને 
રોકવાની સગમતા જાળવવાન પ્રાત ચાલ રાખ ેછે અન ેકોર્વડ-19 માટ મયારદત સમયના ભડોળ (COVID-19 

Time-Limited Funding) દ્વારા વધ પનઃપ્રાપ્તતની પહલને સમથાન આપે છે. 

વધારાના સસાં ાધનો 

• આપણી પ્રગર્તન રક્ષણ કર છે  

• ઑન્ટરરયોન સર્જન કર છે  

• કામદારો માટ કામ કર છે  

• નાણાકીય અન ેરાજકોષીય રૂપરખા 

• મત્રીન ર્નવેદન વાચો

https://budget.ontario.ca/2021/statement.html
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