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નવેમ્બર 14, 2022 

સમાચાર પ્રકાશન 

ઓન્ટેરિયો પ્રગતિ અહવેાલ આપે છે અને પોિાની તનર્ાાણ યોજના 
આગળ વધાિે છે 

આતથિક અતનતિિિા અન ેવૈતિક ફુગાવાના સર્યર્ાાં ઓન્ટેરિયોન ાં 2022 પાનખિ આતથિક 

કથન (ફૉલ ઇકોનોતર્ક સ્ટેટર્ેન્ટ) 

ટોિોન્ટો — આજે, તર્તનસ્ટિ ઑફ ફાઇનાન્સ Peter Bethlenfalvy (પીટિ બેથલેનફાલ્વી)એ 2022 ઓન્ટેરિયો ઇકોનોતર્ક 

આઉટલકૂ અને િાજકોશીય સર્ીક્ષા – ઓન્ટેરિયોની તનર્ાાણ યોજના: એક પ્રગતિ અપડટે િેર્ાાં ઓન્ટેરિયોર્ાાં તનર્ાાણ 

કિવા સિકાિની પોિાની યોજના પિ પહલેી વાિ પ્રગતિ અહવેાલ સર્ાવાયો છે, િેર્જ નવા લક્ષયાાંરકિ ઉપાયો જે 

અથાિાંત્ર સદ્ધિ બનાવવા પોિાની યોજનાને આગળ ધપાવે છે, પ્રોતવન્સર્ાાં કાર્દાિોની અછિને સાંબોધે છે અન ેક ટ ાંબો 
અન ેધાંધાઓને ખર્ાાઓ નીર્ે િાખવાર્ાાં ર્દદ કિે છે. 

સિકાિ ઓન્ટરિયોના આતથિક અને િાજકોશીય દષ્ટટબબિંદ (આઉટલક) પિ અદ્યિન ર્ારહિી પણ પિી પાડી િહી છે, 

પોિાની લર્ીલી અન ેજવાબદાિ યોજનાથી અતનતિિિા અને જોખર્ન કાબર્ા િાખવા કવી િીિે િૈયાિ િહવ િેની 
ઝાખી પ્રોતવન્સને કિાવીને કાિણ ક દતનયા ઉચ્ર્ ફુગાવો અન ેઉભિિા આતથક પડકાિોનો સાર્નો કિી િહ્ છે. 

“સાથે ર્ળીને, આપણે ઘણ હાસલ કર્ છે,” તર્તનસ્ટિ Bethlenfalvy (બેથલેનફાલ્વી)એ જણાવર્. “િોકાણો અને સાિી 
નોકિીઓ આકર્ાવાથી ર્ાડીને,  હજાિો કાયા કશળ કાર્દાિોને િાલીર્ આપવી અન ેકટબીજનો ર્ાટ ખર્ાઓ નીર્ા 
િાખવાર્ા ર્દદ કિવા સધી, આપણે નોંધપાત્ર પ્રગતિ કિી છે. આપણે આ અતનતિિ આતથિક સર્યર્ાથી પસાિ થઈ 

િહ્ા છીએ ત્યાિ, આપણી સિકાિ નવા લક્ષયારકિ ઉપાયો વડ પોિાની યોજના વધાિી િહી છે જે કટબો, વડીલો અન ે

નાના ધધાઓને સહાયરૂપ બન.ે” 

સિકાિની યોજનાને આગળ ધપાવિા લક્ષયારકિ ઉપાયોની ઝાખીઓર્ા સાર્લ છે: 

• સ્વૈચ્ચ્છક સ્વચ્છ ઊજા (વોલ્યન્ટિી ક્લીન એનજી) ક્રરડટ િજીસ્રી શરૂ કિીને સ્પધાત્ર્કિા વધાિવી, નોકિીઓ 

આકર્ાવી અને ધધાઓ જે િીિે પોિાના પયાવિણલક્ષી અન ેકાયર્ી લક્ષયો હાથર્ા લે છે િેર્ા િેઓને વધ પસદગી 
પિી પાડવી, જે દિખાસ્િ હઠળના કાયદાથી સક્ષર્ હોય. 

• આગાર્ી ત્રણ વર્ો સધી ઓન્ટરિયોના નાના ધધાઓને આવકવેિાર્ા $185 તર્બલયન જેટલી િાહિ પિી પાડવી, 
જેનાથી નાના ધધાના વેિા દિના િબક્કાવાિ દિખાસ્િ હઠળના તવસ્િિણ ર્ાિફિે આશિ 5,500 જેટલા નાના 
ધધાઓને લાભ ર્ળ.  

• નાના ધધાના તર્લકિ પેટાવગને અપનાવિી બધી મ્ર્તનતસપાબલટીઓર્ા નાના ધધાઓ ર્ાટ તર્લકિ વેિાર્ા 
ઘટાડાન ેસ્વર્ાબલિ િીિે સરે્ળર્ક્િ બનાવવો. 

https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/index.html
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• ODSP પિની અશક્િ વયક્ક્િ ર્ાટ ર્ાતસક આવકર્ા છૂટન ે$200 થી વધાિીને દિ ર્રહન $1,000 જેટલી કિીન 

િેઓન પોિે કર્ાયેલા નાણા વધાિન વધાિ િાખવા દ િેવા ફિફાિો કિવા. આનાથી હાલર્ા (વકફોસાર્ા) કાયાિિ 

લગભગ 25,000 વયક્ક્િઓ પોિાની વધાિ આવક િાખી શકશ અન ેિે 25,000 વધ વયક્ક્િઓને વકફોસાર્ા 
સહભાગી થવા પ્રોત્સારહિ કિી શક છે. 

• વાતર્િક ધોિણે ગભીિપણે અશક્િ બાળકો ર્ાટ સહાયિા (Assistance for Children with Severe Disabilities) 

કાયાક્રર્ ર્ાટ ર્હત્તર્ ર્ાતસક િકર્ને ફુગાવા સાથે સર્ાયોજજિ કિવાન આયોજન જલાઇ 2023 થી શરૂ કિવાન છે. 

• ઓન્ટરિયો રડસેબબબલટી સપોટ પ્રોગ્રાર્ (Ontario Disability Support Program - ODSP) હઠળના મખ્ય ભથ્થાઓને 
જલાઈ-2023 થી શરૂ કિીને, ફુગાવાને વાતર્િક ધોિણે સર્ાયોજજિ કિવાન આયોજન કિીને ઓછી આવક ધિાવિા 
લોકો ર્ાટ વધિા ખર્ાને કાબર્ા િાખવાર્ા ર્દદ કિવી.  

• સ્કીલ્સ ડવલપરે્ન્ટ ફડ (Skills Development Fund) ર્ા ભડોળના અદ્યિન િાઉન્ડ ર્ાટ કલ $145 તર્બલયન ર્ાટ, 

2022-23 ર્ા વધાિ $40 તર્બલયનન િોકાણ કિીને, જેના થકી 393,000 ઉપિાિ લોકોન ેપહલેથી ઇન-રડર્ાન્ડ 

ઇન્ડસ્રીઝર્ા િેઓની કાિરકદીર્ા આગળન પગલ ભિવાર્ા ર્દદ કિી છે. 

• ડયઅલ ક્રરડટ (Dual Credit) પ્રોગ્રાર્ તવસ્િાિવા, 2023-24 ર્ા શરૂ કિીને, બે વર્ર્ા વધાિ $4.8 તર્બલયનન િોકાણ 

કિીન,ે વધાિ ર્ાધ્યતર્ક શાળાના તવદ્યાથીઓને કશળ વેપાિર્ા ક પ્રાિબભક બાળપણના તશક્ષણર્ા કાિરકદીર્ા 
પ્રવશવા પ્રોત્સારહિ કિ છે. 

• ગસ વેિો અને ઇંધણ વેિાના દિોર્ા કપાિ લબાવવાની દિખાસ્િથી ગસોબલન અન ેઇંધણ (ડીઝલ) પિ વેિાનો દિ 

31 રડસેમ્બિ, 2023 સધી લીટિ દીઠ 9 સેન્ટ િહશ.  

• જાન્ર્આિી 2023 થી શરૂ કિીને 12 ર્રહના સધી િર્ાર્ લાભાથીઓ ર્ાટ Guaranteed Annual Income System 
(બાહધિીકિ વાતર્િક આવક તસસ્ટર્) ચકવણી બર્ણી કિવાની દિખાસ્િ મકીન ઓન્ટરિયોના સૌથી ઓછી આવક 

ધિાવિા આશિ 200,000 વડીલો ર્ાટ ખર્ાઓને કાબર્ા િાખવાર્ા ર્દદ કિવી, જે 2023 ર્ા વયક્ક્િ દીઠ લગભગ 

$1,000 નો ર્હત્તર્ વધાિો થશ.ે 

• સ્થાતનક અને તવદશી રફલ્ર્ અન ેટબલતવઝન પ્રોડક્શનન પ્રોતવન્સર્ા આકર્ાવાર્ા ર્દદ કિવા અને સર્ગ્ર 

ઓન્ટરિયોના સમદાયોર્ા વધાિ સ્થળો પિ રફલ્ર્ાકનને પ્રોત્સારહિ કિવા લોકશન ફી સર્ાવવા Ontario 

Production Services Tax Credit (ઓન્ટરિયો પ્રોડક્શન સતવસીસ ટક્સ ક્રરડટ) ર્ાટ પાત્ર ખર્ાઓને તવસ્િાિવાની 
દિખાસ્િ મકવી.  

"આપણે એબલવેટડ (બહ વધેલા) ફુગાવાના સર્યર્ાથી પસાિ થઈ િહ્ા છીએ જે િોજજિંદા ર્ાલસાર્ાન અને સેવાઓની 
રકર્િોર્ા વધાિો કિીને ઘિના બજેટન િાણર્ા લાવી િહ્ છે," ર્ત્રી Bethlenfalvy (બેથલેનફાલ્વી)એ કહ્. "પિત ર્ને 
ઓન્ટરિયોના અથાિત્ર, િેના કાર્દાિો અને િેના લોકોની ક્સ્થતિસ્થાપકિાર્ા તવિાસ છે. અન ેર્ન ેઆપણ િાજકોશીય 

લર્ીલાપણ જાળવવાર્ા અર્ાિી સિકાિની યોજનાર્ા તવિાસ છે, જેથી અર્ે ભતવટય ર્ાટ તનર્ાણ કિિી વખિ ેલોકો 
અન ેધધાઓ ર્ાટની લક્ષયારકિ સહાયિા આજે કિી શકીએ છીએ."  

સિકાિના સૌથી પહલા બબષ્લ્ડિંગ ઓન્ટરિયો પ્રોગ્રસ રિપોટ (Building Ontario Progress Report) ની ઝાખીઓ: 

• છલ્લા બે ઉપિાિ વર્ોર્ા ઇલેષ્ક્રક વાહનની બેટિીઓ અન ેબેટિી સાર્ગ્રીઓના વૈતિક ઓટોર્ેકસા અને સપ્લાયસ 

દ્વાિા ઓન્ટરિયોર્ા પરિવિાનશીલ ઓટોર્ોરટવ િોકાણોર્ા $16 બબબલયન આકટયા છે. 
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• ગયા વર્ાર્ા $2.5 બબબલયનના િોકાણો આકટયા જે સ્ટીલ ક્ષેત્રર્ા પરિવિાનને ટકો આપશે અન ેપ્રોતવન્સન લો-કાબન 

સ્ટીલના દતનયાભિર્ા અગ્રણી ઉત્પાદક બનાવવાર્ા ર્દદ કિશ. 

• પગાિોનો ખર્ા ઘટાડવો અને વીજળીના દિોર્ા િાહિ આપવા જેવા કાયો દ્વાિા, 2022 ર્ા અંદાજજિ $8.7 બબબલયન 

ખર્ાઓર્ા બર્િો અન ેઓન્ટરિયોના ધધાઓને ટકો આપિા, જેર્ા $4.0 બબબલયન નાના ધધાઓ ર્ાટ િાખવા. 

• ઓન્ટરિયોની સૌથી પહલી ખનીજોની તનણાયક વર્હિર્ના (Critical Minerals Strategy) અન ેબધી ઋતઓ રિિંગ 

ઑફ ફાયિના ર્ાગ દોિી જાય જેવી જરટલ વાિસાની ર્ાળખાગિ સગવડોને ટકો આપવા ર્ાટ લગભગ $1 

બબબલયનની કરટબદ્ધિા સાથ, રિિંગ ઑફ ફાયિર્ા િહલા ખનીજો સરહિના ખનીજોની આતથક સભાવનાને મક્િ 

કિવી. 

• 2018 અને 2020 વચ્ર્ેના વર્ોર્ા ઓન્ટરિયોએ એપ્રેષ્ન્ટસતશપ પ્રોગ્રામ્સર્ા 71,700 થી વધાિ નવી નોંધણીઓ 

કિીન,ે 25,000 થી વધાિ એપ્રેષ્ન્ટસતશપના પ્રર્ાણપત્રો (Certificates of Apprenticeship) અને 5,600 લાયકાિના 
પ્રર્ાણપત્રો (Certificates of Qualification) આપવાની સાથે, કશળ વેપાિોને સહાયિા કિવાન ર્ાલ િાખ્ર્ છે. 

• 2020 થી નસો અન ેપસાનલ સપોટ વકસા સરહિ 11,700 ઉપિાિ હલ્થકિ વકસા ઉર્િીને; િેર્જ 800 ઉપિાિ 

આંિિિાટરીય સ્િિ તશબક્ષિ નસો જેઓ સિકાિી ભડોળના કાયાક્રર્ો દ્વાિા ઓન્ટરિયોર્ા લાઇસન્સધાિક નસો બની 
છે. 

• હાઇવે 413 (Highway 413) અન ેબ્રેડફોડ બાયપાસ (Bradford Bypass) બનાવવા અન ેહાઇવે 401 (Highway 401) ને 

તવસ્િાિવા સરહિ, સમદાયોન જોડવા, ગ્રીડલોક સાર્ે લડવા અન ેસર્ગ્ર પ્રોતવન્સર્ા ર્ાલસાર્ાનની હિફિ અને 
લોકોની અવિજવિ ર્ાલ િાખવા આગાર્ી 10 વર્ોર્ા હાઇવે તવસ્િિણ અન ેપનવાસનર્ા અંદાજે $25.1 બબબલયન. 

હકીકિો પિ ઝડપી નજિ 

• સિકાિના તનયત્રણ બહાિના તવતવધ પરિબળોથી ર્બલિ, વૈતિક આતથિક ક્સ્થતિઓ અતનતિિ િહિી હોવાથી, સિકાિ 

ઝડપી વદ્ધદ્ધ અન ેધીર્ી વદ્ધદ્ધના પરિપ્રેક્ષયો તવકસાવયા છે ક જેન ેઅથાિત્ર આગાર્ી કટલાક વર્ોર્ા વૈકચ્લ્પક આતથિક 

પરિપ્રેક્ષયો ઓન્ટરિયોન કવી િીિે અસિ કિી શક છે િે તવશે વધ પાિદશાકિા પિી પાડવા લઈ શક છે. 

• સિકાિ પ્રવિાર્ાન આતથિક અતનતિિિા અન ેિાજકોશીય પડકાિોને ધ્યાનર્ા િાખીને પ્રોતવન્સની ર્ાળખાગિ 

ખાધને દિ કિવા કરટબદ્ધ છે, અન ેઓન્ટરિયોના નાણાને સતબલિ કિવા પોિાના પ્રયત્નોને ફિીથી બર્ણા કિી િહી 
છે. 

• સિકાિ હવે 2022-23ર્ા $12.9 બબબલયનની ખાધનો અંદાજ લગાવી િહી છે, જે 2022 નાાં બજેટર્ા પ્રકાતશિ અંદાજ 

કિિા લગભગ $7 બબબલયન ઓછી છે. 

• ર્ધ્યર્ ગાળાર્ા, સિકાિ 2023-24 ર્ા $8.1 બબબલયન અન ે2024-25 ર્ા $0.7 બબબલયન જેટલી ખાધ ઘટવાનો 
અંદાજ િાખે છે. 2022–23 ને સર્ાવિા, આ ખાધના અંદાજર્ા $18.1 બબબલયનના સબર્િ સધાિાન દશાવે છે અને 
2022 નાાં બજેટની સિખાર્ણીર્ા ઉધાિીર્ા સબર્િ $26.1 બબબલયનનો ઘટાડો દશાવે છે. 

વધારાના સસાધનો 

2022 ઓન્ટેરિયો ઇકોનોતર્ક આઉટલકૂ અન ેિાજકોશીય સર્ીક્ષા – ઓન્ટેરિયોની તનર્ાાણ યોજના: એક પ્રગતિ અપડટે  

https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/index.html
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વાર્ો પિાદભ:ૂ નાણાકીય અન ેિાજકોર્ીય તવહગાં ાવલોકન (Economic and Fiscal Overview)  

ઝાખી વાર્ો, ઓન્ટેરિયોની તનર્ાાણની યોજનાની: એક પ્રગતિ અપડેટ  

ખર્ાઓ ઘટાડવા અને સિકાિ િાહિ આપી િહી છે ત્યાિ સિકાિની યોજના તવશ વધ વાર્ો 

વાર્ો 2022 ન ાં બજેટ:ઓન્ટારિયોન ાં તનર્ાાણ કિવાની યોજના  
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