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૨૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૨ 

ઓન્ટારરયોન નનમાણ કરવાની યોજના (Ontario’s Plan to Build)  ું ા
૨૦૨૨ન બજેટ વધ સારી નોકરીઓ અન મોટા પગારના ચેક, હાઇવ બનાવવા, પરરવહન અન હોસ્પપટલો 
બનાવવા અને પરરવારો માટ ઓછા ખચચની યોજનાન સમર્ચન આપે છે.  

 ું  ે ે ે
ે ે

TORONTO - આજે નાણા પ્રધાન પીટર બેથલેનફાલ્વીએ ૨૦૨૨ન બજેટ રજ કર્. ઓન્ટરરયોન નનમાણ કરવાની 
યોજના મા પાચ સ્તભો છે: 

ું  ું ૂ  ું ે  ું ા
ું ું ું

1. ઓન્ટરરયોની અથાવ્યવસ્થાન પનઃનનમાણ 

2. કામદારો માટ કામ 

3. હાઈવે અન ેમખ્ય ઈન્રાસ્રક્ચરન નનમાણ 

4. ખચા ઓછો રાખવો 

5. ખલ્લા રહવાની યોજના  

ે  ું  ા

ે

  ું ા

 ે

સરકારની યોજના રિરટકલ નમનરલ્સ, બેટરી અને ઈલેક્ટ્ક્રક અન ેહાઈબ્રિડ વ્હીકલ મન્ર્ફક્ચરરિંગમા તકોનો લાભ 

ઉઠાવશ,ે કામદારો માટ સારી નોકરીઓ અન ેમોટા પગારના ચેકો પહોંચાડવામા મદદ કરશે, પરરવારો માટ ખચા ઓછો 
રાખવામા મદદ કરશ અન ેહાઈવે, રાન્ન્િટ, હોસ્સ્પટલો અન ેઅન્ય મખ્ય ઈન્રાસ્રક્ચર માટનો નવસ્તાર ભરવામા મદદ 

કરશે. ખલ્લા રહવાની યોજના દ્વારા સમનથિત, સરકાર ઑન્ટરરયોન નનમાણ કરી રહી છે.  
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મત્રી બેથલેનફાલ્વીએ કહ્, "ઓન્ટારરયોના લોકો એવી સરકારને લાયક છે ક જેન નનમાણ કરવાની વાસ્તનવક યોજના 
છે." "અમારી સરકારન બજેટ પ્રીનમયર ફોડન નવિન છે અન ેઅમારી યોજના બહાનાન દર કરવાની છે અન ે

ઑન્ટરરયોના લોકોની પ્રાથનમકતાઓ પર તરત જ કાયા કરવાની છે."  
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૨૦૨૨ન બજેટ સરકારના મજબત નાણાકીય વ્યવસ્થાપનના રક રકોડન ચાલ રાખે છે. આ યોજનામા આગામી ત્રણ 

વર્મા લગભગ પાચ ટકાના સરરાશ વાનર્િક દર બેિ પ્રોગ્રામ ખચામા વધારાનો સમાવશ થાય છે. બજેટ રરકવરી 
પ્લાન પણ રજ કર છે જે ૨૦૨૧ના બજેટના અંદાજ કરતા બે વર્ા વહલા ઑન્ટારરયોની ખટતી રકમન દર કરશે.  
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"અમારી સરકાર પાસે એક યોજના છે, અન ેતે યોજના કામ કરી રહી છે," મત્રી બેથલેનફાલ્વીએ કહ્. “પણ કાય પર 

થર્ નથી, અને કામ પર થર્ નથી. અમે ઑન્ટરરયોના લોકો માટ તે પર કરાવવા તૈયાર છીએ.”  
ું  ું ા ૂ  ું
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ઓન્ટરિયોની અર્થવ્યવસ્ર્ાન પનઃનનર્ાણ એ સરકારની યોજનાનો પ્રથમ આધારસ્તભ છે. ઑન્ટારરયોએ ૨૦૦૪ અન ે

૨૦૧૮ ની વચ્ચે ઉત્પાદન ક્ષેત્રની ૩૦૦,૦૦૦ નોકરીઓ ગમાવી હતી, હવે સરકાર પાસે નોકરીઓન સર્જન કરવામા 
અન ેદરક જગ્યાએ સમદ્ધિન નનમાણ કરવામા મદદ કરવાની યોજના છે.  
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હાઇલાઇટ્સમા શામલ છે:  ું ે



• ઑન્ટારરયોની મહત્ત્વપણા ખનનજોની તકો મેળવવાની શરૂઆત ઉત્તરમા થાય છે. નનણાયક ખનનજો સ્વચ્છ સ્ટીલ, 

બેટરી અને હાઇબ્રિડ અન ેઇલેક્ટ્ક્રક વાહનોના ભનવષ્યનો ભાગ બનશે કારણ ક ઑટોમોબાઇલની આગામી પેઢી 
ઓન્ટરરયોમા ઓન્ટરરયોના કામદારો દ્વારા બનાવવામા આવી છે અને ઉત્તર અમેરરકા અને સમગ્ર નવશ્વમા વેચાય 

છે. સરકારની યોજનામા લેગસી ઈન્રાસ્રક્ચર માટ $1 બ્રબબ્રલયન સધીનો સમાવેશ થાય છે, જેમ ક Ring of Fire 

સધીના તમામ-ઋત રસ્તાઓ, સમદ્ધિ માટ કોરરડોરન નનમાણ. રિરટકલ નમનરલ્સ ઇનોવેશન ફડ (Critical 

Minerals Innovation Fund) બનાવવા માટ આ યોજનાને રિરટકલ નમનરલ્સ સ્રટજી (Critical Minerals Strategy) 

અન ે૨૦૨૨-૨૩મા $2 નમબ્રલયન અન ે૨૦૨3-૨૪મા $3 નમબ્રલયન દ્વારા પણ સમથન આપવામા આવ્ર્ છે. 
• ઓન્ટારરયો ભનવષ્યના વાહનોના નનમાણમા ઉત્તર અમેરરકાન અગ્રસર બની જવાથી સારી ઉત્પાદન નોકરીઓ 

બનાવવામા મદદ કર છે. એનપ્રલ ૨૦૨૨ ની શરૂઆતમા, ઑન્ટારરયોએ છલ્લા 18 મરહનામા વાહન ઉત્પાદન 

આદશો અન ેબેટરી ઉત્પાદન માટ $12 બ્રબબ્રલયન કરતા વધ નવા રોકાણો જોયા છે. ઑન્ટારરયો પ્રાતમા 
ઓટોમોબાઈલ બનાવવા માટ પ્રાતન નવશ્વમા અગ્રણી સ્વચ્છ, ઓછા ઉત્સર્જનવાળા સ્ટીલના ઉત્પાદક 

બનાવવામા મદદ કરવા માટ રોકાણને પણ સમથાન આપી રહ્ છે.  
• આનથક નવકાસને વેગ આપવા માટ સમગ્ર ઑન્ટરરયોમા સમદાયોમા પ્રાતીય એજન્સીઓમા નોકરીઓ લાવવા 

માટ કામ કરવ. આની શરૂઆત Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) ના હડક્વાટરન London મા 
સ્થાનાતરરત કરવા, એજન્સી અન ેઅન્ય ભાગીદારો સાથ ગાઢ ભાગીદારીમા કામ કરવા અને મખ્ય શેરી 
સમદાયોન નવી સરકારી એજન્સીઓના હડક્વાટરમા ઓળખવાથી શરૂ થાય છે.   

• પ્રાતન નનણાયક તકનીકો નવકસાવવા અન ેતેની માબ્રલકીની વૈનશ્વક સ્પધામા અનધકારક્ષેત્રો સાથે સ્પધા કરવામા 
મદદ કરવા માટ આગામી ત્રણ વર્ામા લગભગ $107 નમબ્રલયનન રોકાણ. 

• ૨૦૨૫ ના અંત સધીમા ઑન્ટારરયોમા દરક સમદાયન હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસન ેસમથાન આપવા માટ 

લગભગ $4 બ્રબબ્રલયન. 

કાર્દાિો ર્ાટ કાર્ કિવ એ સરકારની યોજનાનો બીજો આધારસ્તભ છે. ઑન્ટરરયોના કામદારો એવી મહનત 

સરકારન લાયક છે જેવી મહનત તેઓ ઑન્ટરરયો માટ  કર છે. તેથી જ સરકાર પાસે સારી નોકરીઓ અને મોટા 
પગારધોરણોને સમથાન આપવાની યોજના છે.    

હાઇલાઇટ્સમા શામલ છે:  

• ૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૨ના રોજ સામાન્ય લઘત્તમ વેતનન $15.50 પ્રનત કલાક સધી વધારીને, રડજજટલ પ્લેટફોમા 
કામદારોને સામાન્ય લઘત્તમ વેતન અન ેનવા, પ્રથમ-ઇન-કનડા સરક્ષાની બાયધરી આપે છે. 

• રોજગાર અને તાલીમ કાયાિમોમા વાનર્િક $1 બ્રબબ્રલયનન રોકાણ કરીને લોકોન ેતેમની કશળતા પનઃપ્રનશબ્રક્ષત 

કરવામા અને અપગ્રડ કરવામા મદદ કરવી જેથી પ્રાતના કામદારો માટ વધ સારી નોકરીઓ અને તકોને સમથાન 

આપવાન ચાલ રહ.   
• કશળ વેપાર સાથે સકળાયલા કલકને તોડવા અન ેનસસ્ટમને સરળ બનાવવા માટ ત્રણ વર્ામા વધારાના $114.4 

નમબ્રલયનના રોકાણની સ્કીલ્ડ રડ્સ સ્રટજી (Skilled Trades Strategy).  
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• લાગ કરલ ક્ષેત્રોમા નોકરી માટ તૈયાર સ્નાતકોની હારમાળા બનાવવામા મદદ કરવા અન ેનવદ્યાથીઓને 
કાયાબળમા િડપથી પ્રવેશવા માટ નશક્ષણ, અનભવ અન ેકૌશલ્યો મેળવવાની મજરી આપવા માટ કૉલેજ રડગ્રી 
ગ્રાક્ટ્ન્ટિંગનો નવસ્તાર કરવો.  

• રોગચાળાની પનઃપ્રાન્પ્ત પહલ સરહત સરકારના કૌશલ્ય પ્રનશક્ષણ અને રોજગાર કાયિમોને મજબત કરવા 
Employment Ontario દ્વારા વધારાના ભડોળમા ત્રણ વર્મા $ 268.5 નમબ્રલયન પ્રદાન કરવ.   

• છલ્લા ત્રણ વર્ામા રોકાણ કરાયેલ લગભગ $200 નમબ્રલયન ઉપરાત, ૨૦૨૨-૨૩મા નવા ભડોળમા $5 નમબ્રલયન 

સાથે ઑન્ટારરયોના કામદારોની નવશાળ, વધ વૈનવધ્યસભર શ્રેણીને ટકો આપવા માટ બેટર જોબ્સ ઓન્ટારરયો 
(Better Jobs Ontario) તરીક બીજા કારરકદી કાયિમ (Second Career Program) ને ફરીથી શરૂ કરી રહ્યા છીએ. 

બેટર જોબ્સ ઓન્ટારરયો છૂટાછવાયા બેરોજગાર કામદારોન ેમાગમા, સારા પગારવાળી નોકરીઓ માટ લાયક 

બનવા માટ જરૂરી તાલીમ મેળવવામા મદદ કર છે અને સ્થાનનક એમ્પપ્લોયરોને તેઓને જરૂરી ઉચ્ચ-કશળ 

કામદારો સાથ જોડ છે.  
• ઑન્ટરરયો ઇનમગ્રન્ટ નોનમની પ્રોગ્રામ (Ontario Immigrant Nominee Program - OINP) મા ત્રણ વર્મા 

વધારાના $15.1 નમબ્રલયનનો સમાવેશ કરતી યોજના સાથ ેનવા આવનારાઓન આકનર્િત કરવા, જે ઑન્ટરરયોના 
શ્રમ બજારની જરૂરરયાતોને અનરૂપ કશળતા અને અનભવ ધરાવતા અરજદારોને કાયમી નનવાસ માટ નામારકત 

કર છે.  

હાઈવ અન કી ઈન્રાસ્રક્ચિન નનર્ાણ એ સરકારની યોજનાનો ત્રીજો આધારસ્તભ છે. ઘણા લાબા સમયથી, 
ઑન્ટારરયોના લોકો ગ્રીડલોકમા અટવાયેલા છે, હજારો કલાકો ભરલી રનોમા વેડફાય છે, અથવા બમ્પપર-ટ-બમ્પપર 

રારફકમા વ્હીલ પાછળ વેડફાય છે, જેનાથી પ્રાતના અથાતત્રન અબજોનો ખચા થાય છે. આ બદલવ પડશ. સરકાર 

બ્રગ્રડલોક સામે લડવા, અથાતત્રન વેગ આપવા અને નોકરીઓન સર્જન કરવા માટ હાઈવે, રાન્ન્િટ અન ેઅન્ય 

ઈન્રાસ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ બનાવવા માટ મેદાનમા ઉતરી રહી છે.   

હાઇલાઇટ્સમા શામેલ છ:  
• પ્રાતના ઈનતહાસની સૌથી મહત્વાકાક્ષી મડી યોજનાઓ પૈકીની એકન આયોજન, આગામી ૧૦ વર્ામા કલ $158.8 

બ્રબબ્રલયનના રોકાણ સાથે, જેમા ૨૦૨૨-૨૩મા $20 બ્રબબ્રલયનનો સમાવેશ થાય છે. 
• સમગ્ર પ્રાતમા હાઇવે પ્રોજેક્ટના આયોજન અન ેનનમાણને સમથન આપવા માટ આગામી ૧૦ વર્મા $25.1 

બ્રબબ્રલયનન રોકાણ કરવ, જેમા નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:  
• Highway 413ન નનમાણ 
• Bradford Bypassન નનમાણ  
• Highway 401ના ભાનવ નવસ્તરણને સક્ષમ કરવા માટના પ્રથમ પગલા 
• QEW Garden City Skywayમા સધારો  

• Kitchener અન ેGuelph વચ્ચેના નવા Highway 7 માટ બાધકામનો આગળનો તબક્કો ચાલ રાખવો 
• Highway 101ન પનઃનનમાણ, Timmins Connecting Link 
• જાહર પરરવહન માટ ૧૦ વર્ામા $61.6 બ્રબબ્રલયનન રોકાણ, જેમા નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:  
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• ઑન્ટારરયો લાઇન પર િેરકિંગ ગ્રાઉન્ડ 
• Sheppard Subway Extension માટ આયોજન કાયાને આગળ વધારવ  
• Toronto Pearson International Airport સધી Eglinton Crosstown West એક્સટન્શન  માટ આયોજન અન ે

રડિાઇન કાયા 
• Bowmanville GO Rail એક્સટન્શન  
• London અને Torontoમા Union Station વચ્ચ ેઅઠવારડયાના રદવસની GO Rail સફર  
• Northeastern Ontario માટ પેસેન્જર રલ સેવા. 
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આગામી ૧૦ વર્મા શાળાઓ અને બાળ સભાળની જગ્યાઓન નનમાણ અને નવીકરણ કરવા માટ લગભગ $14 

બ્રબબ્રલયન મડી અનદાનમા રોકાણ કરવ. 
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જઓ ઑન્ટારરયોના પ્રનમાણ માટ મડી યોજના ( A Capital Plan for Building Ontario  )વધ નવગતો માટ.   ચ ે ૂ  ે
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ખચન નીચો િાખવો એ સરકારની યોજનાનો ચોથો આધારસ્તભ છે. જ્યાર ખચા વધે છે, ત્યાર તેની સીધી અસર 

પરરવારો, વરરષ્ઠો, કામદારો અન ેઅથાતત્ર પર પડ છે. તેથી જ સરકાર પાસે હાઉનસિંગ સપ્લાય વધારીને, વાહન 

ચલાવવાન ક પરરવહન કરવાન ઓછ ખચાળ બનાવીન ેઅને બાળ સભાળથી લઈન ેકર સધીની દરક બાબતોમા 
રાહત આપીને ખચા ઘટાડવામા મદદ કરવાની યોજના છે.  ું

હાઇલાઇટ્સમા શામલ છે:  ું ે

• હાઉનસિંગ એફોડબ્રબબ્રલટી ટાસ્ક ફોસા (Housing Affordability Task Force) ની ભલામણો દ્વારા જાણ કરાયેલ હાઉનસિંગ 

કટોકટીને દર કરવા માટ લાબા ગાળાની યોજનાનો અમલ કરવો. આમા મજરીઓન િડપી બનાવીન ેતમામ 

પ્રકારના આવાસના નનમાણને સમથાન આપવ, નવદશી સટોરડયાઓ પર ઑન્ટારરયોના ઘર ખરીદનારાઓને 
પ્રાથનમકતા આપીન,ે અનૈનતક નવકાસકતાઓ પર કડક કાયાવાહી કરીને, અન ેઆગામી ચાર વર્ા માટ દર વરે્ 

હાઉનસિંગ સપ્લાય એક્શન પ્લાન રજ કરવા માટ પ્રનતબિતાનો સમાવેશ થાય છે.  
• પેસેન્જર વાહનો, લાઇટ-ડયટી રક, મોટરસાઇકલ અન ેમોપેડ માટ લાયસન્સ પ્લેટ રરન્ર્અલ ફી નાબદ કરીન અન ે

રરફડ કરીને, ૧ જલાઈ, ૨૦૨૨ થી શરૂ થતા છ મરહના માટ ગસ ટક્સમા પ્રનત બ્રલટર 5.7 સેન્ટનો ઘટાડો કરીને અને 
Highway 418 અન ે412 પરના ટોલને દર કરીને વાહન ચલાવવાન ઓછ ખચાળ બનાવવ.  

• Low-income Individuals (ઓછી આવક ધરાવતા વ્યસ્ક્તઓ) અન ેFamilies Tax Credit (પરરવારોની ટક્સ િરડટ) 

મા વધારો કરીને સરરાશ લગભગ ૧.૧ નમબ્રલયન કરદાતાઓને Personal Income Tax (PIT - વ્યસ્ક્તગત 

આવકવેરા) રાહતમા વધારાના $300 પ્રદાન કરવાની દરખાસ્ત.  
• સપ્ટમ્પબર ૨૦૨૫ સધીમા સરરાશ $10-રદવસની બાળ સભાળ હાસલ કરવા તરફના મહત્વપણા પગલામા ફડરલ 

સરકાર સાથે $13.2 બ્રબબ્રલયનના કરાર પર હસ્તાક્ષર કરીને માતાનપતા માટ બાળ સભાળ ફીમા ઘટાડો અન ે

ઑન્ટારરયો માટ વાજબી સોદો મેળવવો.  

ે
ૂ ે ું ું ું ૂ ે

ા  ું ે
ા ે

ૂ ે
 ે  ૂ ે

ું  ે ે ે ું
ૂ  ું ું ા  ું

ે ે
ું ે

ું
ે  ું ે ું ું ૂ ું ે

ે ું ું
ે

https://budget.ontario.ca/2022/capital-plan.html


 ે ું ું ે   ું
ું   ું ૂ

ું   ું  ું ું ૂ ું ે
ું   ું ે ે ે ે  

ે ું

ું ે
ું

 ું ે ે
ું ે ું

ું  ું ે
 ે ે ું

 ું ે ું ું ા િં ા
ું

ું ે ું ા ા ું
ે ું  ું

ૂ ે  ે  
ે ું  ું

ા  ું િ
ે ે ે ે

 ું  ે ું  
ે

 ે ે ે  
ે ું ે

ું ા ું  ું ૂ  ું
ા ું ે ે ું  ે

  ું  ું ા  ું
ે

ું ું
ું   
 ે  ે ું ું

 ે  ે ું
 ું

એ પ્લાન ટ સ્ટ ઓપન એ સરકારની યોજનાનો પાચમો આધારસ્તભ છ. ૩૨ પ્રમલલયનર્ી વધ રસીના ડોઝન 

સચાલન અને ૧૨ વર્ચર્ી વધ વયના ૯૦ ટકાર્ી વધ લોકો અન ેસપણચ રસીકરણ સાર્ે, ઓન્ટારરયોએ કોનવડ-૧૯ 

રોગચાળા દરપ્રમયાન ઘણા અપ્રિકારક્ષેત્રો કરતા વધ સાર િદર્ચન કર્ છે. પ્રાતે સાવચેતીપવાક પ્રનતબધો હટાવ્યા છ, 

અન ેઅર્ચતત્ર પનઃિાપ્ત ર્ઈ રહ્ છ. આગળ આવી શક તવા પડકારોને પહોંચી વળવા માટ, સરકાર ખલ્લા 
રહવાની તેની યોજનામા નોંિપાત્ર રોકાણ કરી રહી છે.   

હાઇલાઇટ્સમા શામેલ છ:  
• ઑન્ટારરયોના આરોગ્ય સભાળ કાયાબળનો આના દ્વારા નવસ્તરણ: 
• ૨,૫૦૦ સધી લાયક પોસ્ટસેકડરી નવદ્યાથીઓ માટ નવી Learn and Stay Grant (લના એન્ડ સ્ટ ગ્રાન્ટ) શરૂ કરી રહ્યા 

છીએ જેઓ નનસિંગ જેવા અગ્રતા કાયાિમોમા નોંધણી કરાવે છે અન ેજે પ્રદશમા તેઓએ સ્નાતક થયા પછી અભ્યાસ 

કયો છે ત્યાના ઓછી સેવા ધરાવતા સમદાયોમા કામ કર છે. 
• ઑન્ટારરયોની નસોન ેવ્યસ્ક્ત દીઠ $5,000 સધીના રીટન્શન ઇન્સેક્ટ્ન્ટવ પ્રદાન કરવા માટ બે વર્ામા $764 

નમબ્રલયનન રોકાણ કરીન સમગ્ર આરોગ્ય ક્ષેત્રમા નસોન ેજાળવી રાખવામા અન ેવતમાન નનસગ વકફોસાને સ્સ્થર 

કરવામા મદદ કરવી.  
• માચા ૨૦૨૦ થી નસસ્ટમમા ઉમરાયેલા ૮,૬૦૦ આરોગ્ય સભાળ કાયકરો પર નનમાણ, આરોગ્ય સભાળ ક્ષમતા 

વધારવા માટ ૨૦૨૨-૨૩ મા $230 નમબ્રલયનન રોકાણ.  
• Brampton અન ેScarboroughની નવી મેરડકલ સ્કલો સરહત ૧૬૦ અંડરગ્રજ્ર્એટ અને ૨૯૫ પોસ્ટ-ગ્રજ્ર્એટ 

હોદ્દાઓના નવસ્તરણને સમથાન આપવા માટ ૨૦૨૩-૨૪થી શરૂ થતા બે વર્ામા $42.5 નમબ્રલયનન રોકાણ.  
• નનણાયક પરવઠાના સ્થાનનક ઉત્પાદનમા વધારો કરવો અન ેઑન્ટારરયો દ્વારા નનનમત વ્યસ્ક્તગત રક્ષણાત્મક 

સાધનો (PPE) ના ઉત્પાદનન ટકો આપવા માટ લગભગ $230 નમબ્રલયનના રોકાણનો લાભ લેવા માટ એનપ્રલ 

૨૦૨૨ સધીમા, Ontario Together Fund (ઑન્ટારરયો ટગધર ફડ) ના $77 નમબ્રલયનથી વધની પ્રનતબિતા કરીને 
ભનવષ્યની કટોકટી માટ ઑન્ટારરયો તૈયાર છે તેની ખાતરી કરવી.  

• બાયોમેન્ર્ફક્ચરરિંગ અને લાઇફ સાયન્સ માટ વૈનશ્વક હબ બનવાની તકનો સ્વીકાર કરવો અને થરાપ્ર્રટક્સ અન ે

મેરડકલ અને રડજજટલ ટક્નોલોજીની વ્યાપારી સભાવના નવકસાવવા અન ેવધારવા માટ નવા લાઇફ સાયન્સ 

ઇનોવેશન પ્રોગ્રામ (Life Sciences Innovation Program) મા ત્રણ વર્મા $15 નમબ્રલયનન વ્ર્હાત્મક રોકાણ કરવ.  
• આગામી ૧૦ વર્મા હોસ્સ્પટલ અન ેહલ્થ કર ઇન્રાસ્રક્ચરમા ૫૦ થી વધ મોટા હોસ્સ્પટલ પ્રોજેક્ટ્સને ટકો આપતા 

$40 બ્રબબ્રલયનથી વધન રોકાણ કરીને હોસ્સ્પટલોન નનમાણ અન ેસધારણા કરવી, જે ૧૦ વર્ામા ૩,૦૦૦ નવા બેડ 

ઉમરશે.  
• ૨૦૨૨-૨૩મા વધારાના $3.3 બ્રબબ્રલયન સાથે હોસ્સ્પટલોમા ઐનતહાનસક રોકાણો કરીને, ૨૦૧૮-૧૯થી 

હોસ્સ્પટલોમા કલ વધારાના રોકાણોને $8.8 બ્રબબ્રલયન સધી પહોંચાડયા. સરકાર રોગચાળા દરનમયાન હોસ્સ્પટલના 
૩,૦૦૦ થી વધ પથારીઓન ચાલ રાખવા માટ ત્રણ વર્ામા $3.5 બ્રબબ્રલયન અન ેકોનવડ-૧૯ દરનમયાન ઉમેરવામા 
આવેલા સેંકડો નવા પખ્ત, બાળરોગ અને નનયોનેટલ રિરટકલ કર બેડને ચાલ રાખવા માટ ત્રણ વર્ામા $1.1 

બ્રબબ્રલયનન રોકાણ પણ કરી રહી છે.   



• આગામી ત્રણ વર્મા વધારાના $1 બ્રબબ્રલયન સધીન રોકાણ કરવાની યોજના બનાવીન ેઘરની સભાળમા 
વધારાન રોકાણ કરવ. સરકાર ૭૦ વર્ા અન ેતેથી વધ વયના વરરષ્ઠોને યોગ્ય હોમ કર તબીબી ખચા સાથે લોકોન ે

તેમના ઘરમા લાબા સમય સધી રહવામા મદદ કરવા માટ નવી, રરફડપાત્ર Ontario Seniors Care at Home Tax 

Credit (ઑન્ટારરયો નસનનયસા કર એટ હોમ ટક્સ િરડટ) ની પણ દરખાસ્ત કરી રહી છે.   
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ઝડપી હકીકતો 
• ૨૦૨૧મા ઑન્ટરરયોન વાસ્તનવક ગ્રોસ ડોમેક્ટ્સ્ટક પ્રોડક્ટ (GDP) ૪.૩ ટકા વધ્ર્ અન ે૨૦૨૧મા રોજગારમા 

૩૪૪,૮૦૦ ચોખ્ખી નોકરીઓ અથવા ૪.૯ ટકાનો વધારો થયો, જે રકોડ પર નોકરીની વદ્ધિની સૌથી મજબત 

વાનર્િક ગનત છે.  
• ઑન્ટારરયો ૨૦૨૭-૨૮ સધીમા સરપ્લસ પોબ્રિશન પર પાછા ફરવાનો અંદાજ છે, જે ૨૦૨૧ના બજેટના અનમાન 

કરતા બે વર્ા વહલ છે. મધ્યમ ગાળામા, સરકાર ૨૦૨૨-૨૩મા $19.9 બ્રબબ્રલયન, ૨૦૨૩-૨૪મા $12.3 બ્રબબ્રલયન 

અન ે૨૦૨૪-૨૫મા $7.6 બ્રબબ્રલયનની સતત ઘટતી ખોટનો અંદાજ લગાવી રહી છે, જે ૨૦૨૧ના બજેટ પછીના 
નોંધપાત્ર સધારાન પ્રનતનનનધત્વ કર છે.  

• નેટ દવ-થી-જીડીપી ગણોત્તર ૨૦૨૧-૨૨મા ૪૦.૭ ટકા રહવાનો અંદાજ છે, જે ૨૦૨૧ બજેટમા રજ કરાયેલા ૪૮.૮ 

ટકા અનમાન કરતા ૮.૧ ટકા ઓછો છે. મધ્યમ-ગાળાના દક્ટ્ષ્ટકોણમા, ઑન્ટારરયોનો ચોખ્ખો દવ-થી-જીડીપી 
ગણોત્તર હવ ે૨૦૨૨-૨૩ અન ે૨૦૨૩-૨૪મા ૪૧.૪ ટકા રહવાની અને ૨૦૨૪-૨૫મા ઘટીને ૪૧.૩ ટકા રહવાની 
આગાહી છે.  

• ઓન્ટારરયોન નનમાણ કરવાની યોજનાના ભાગ રૂપ ેપ્રસ્તાનવત કાયદાકીય સધારા, જો પસાર કરવામા આવે તો, 
ટોરોન્ટો મ્પર્નનનસપલ બાઉન્રીઓમા સીમલેસ રાન્ન્િટ સેવાઓ બનાવવા, ઓટો વીમા છતરનપિંડી પર કાયવાહી 
કરવામા અને ટોરોન્ટોમા સ્સ્થત WSIB હડ ઓરફસની જરૂરરયાતન ેદર કરવામા મદદ કરશે.  
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