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સમાચાર પ્રકાશન  

એક સમર્થ ઓન્ટરરયો બનાવવ 

માર્ 23, 2023 

2023 બજેટ આજ અને ભવવષ્ય માટ મજબત અર્તત્રન આયોજન કર છે 

ટોરોન્ટો — આજે, નાણા પ્રધાન Peter Bethlenfalvy એ જાહર કર્ ઓન્ટરરયોન 2023 બજેટ:એક સમર્થ ઓન્ટેરરયો 
બનાવવ ું. આ યોજના ભાવવ પેઢીઓ માટ મજબત નાણાકીય પાયો નાખતી વખતે લોકો અને ધધાઓને આજે મદદરૂપ 

ર્વા એક જવાબદાર, લક્ષયારકત અભભગમ સાર્ે પ્રવતથમાન વૈવિક આવર્િક અવનવિતતામાર્ી બહાર નીકળવાનો માગ 

બનાવે છે. 

મત્રી Bethlenfalvy એ કહ્, “ઓન્ટરરયોન અર્થતત્ર મજબત છે, પણ આગળનો માગથ અચોક્કસ હોવાન ચાલ છે”. 

“આપણી સરકાર આ પડકારોને પહોંચી વળવા યોગ્ય યોજના બનાવી છે. આપણે ઓન્ટરરયોન વનમાણ કરી રહ્ા છીએ 

જેર્ી આપણી પાસે સમગ્ર પ્રોવવન્સમા વદ્ધિન ટકો આપવા ભવવષ્ય માટ મજબત અર્થતત્ર અન ેજરૂરી માળખાગત 

સગવડ હોઈ શક.” 

સરકારની યોજના ખચથ ઘટાડીને, મખ્ય ઈન્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્્સન ઝડપર્ી વનમાણ કરીને અન,ે ધધાઓ, પરરવારો અન ે

કામદારોન ેમદદ કરવા વધ નોકરીઓ અન ેરોકાણ આકર્ષીન ેવદ્ધિન આગળ વધારવા નોંધપાત્ર પગલાઓ લઈ રહી 
છે. ઝાખીઓમા સામલ છે:  

• નવી Ontario Made Manufacturing Investment Tax Credit (ઓન્ટરરયોમા વનવમિત મેન્ર્ફક્ચરરિંગ 

ઇન્વેસ્ટ્ટમેન્ટ ટક્સ ક્રરડટ) શરૂ કરી રહ્ છે, જે સ્ટ્ર્ાવનક ઉત્પાદકોને પોતાના ખચાઓ ઘટાડવા, કામદારોમા 
રોકાણ કરવા, નવીનતા લાવવા અને વધ સ્ટ્પધાત્મક બનવામા મદદરૂપ ર્વા 10 ટકા રરફડપાત્ર Corporate 

Income Tax (કોપોરટ આવકવરો) ક્રરડટ પરી પાડશ.ે 

• ઓન્ટરરયોની વનણાયક ખનીજ વ્ર્હરચના (Critical Minerals Strategy) આગળ વધારવી, જે ઓન્ટરરયો-
સ્સ્ટ્ર્ત ઇલેક્ટ્ક્રક વાહન (EV) અન ેબેટરી ઉત્પાદન સરહતના, ઉત્તરી ઓન્ટરરયોમા ઉદ્યોગો, સસાધનો અન ે

કામદારો તેમજ દભિણી ઓન્ટરરયોમા ઉત્પાદન વચ્ચે વધાર સપ્લાય ચેઇન કનેક્શન્સન સહાયરૂપ બન ેછે. 

સરકાર 2023-24 મા વધારાના $3 વમભલયન અને 2024-25 મા $3 વમભલયનન રોકાણ ઓન્ટરરયો જવનયર 

એક્સ્ટ્પ્લોરશન પ્રોગ્રામ (Ontario Junior Exploration Program) મા કરી રહી છે જેર્ી વધાર કપનીઓને 
સભવવત ખવનજ અનામતો શોધવામા અન ેઆ વવકસતા િેત્રમા વધ રોકાણ આકર્ષથવામા મદદ મળ. સરકાર 

Ring of Fire સધીના રોડ્સ બનાવવાન કાય પણ ચાલ રાખી રહી છે. 

• EV બેટરી ઉત્પાદન સગવડ St. Thomas, ઓન્ટરરયોમા સ્ટ્ર્ાપવા માટ Volkswagen AG ની પેટાકપનીની સૌર્ી 
તાજેતરની ઘોર્ષણા પહલા પણ, EV બેટરીઓ અને બેટરી સામગ્રીઓના વૈવિક ઓટોમેકસ અન ેસપ્લાયસથ 
દ્વારા ઑન્ટરરયોન EV સપ્લાય ચેઇન પર વૈવિક અગ્રણી તરીક સ્ટ્ર્ાન અપાવવા $16 ભબભલયન ઉપરાતન 

રોકાણ આકર્ષવ.  

https://budget.ontario.ca/2023/index.html
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• ભાવવ Bradford Bypass પર ક્રોવસિંગ ભિજ, Kitchener અન ેGuelph વચ્ચેના નવા Highway 7 માટ બાધકામનો 
આગળનો તબક્કો, Highway 401 ને Pickering ર્ી ઇસ્ટ્ટનથ ઓન્ટરરયો મારફત ેપહોળો કરવાન કામ ચાલ 

રાખવા સરહત મખ્ય ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્્સ પર બાધકામ શરૂ કરીને, નોકરીઓન સર્જન કરવ અને 
સમદાયોન જોડવાન, ગીચતામાર્ી છુટકારો મેળવવાન ચાલ રાખવ, તેમજ Highway 413 વનમાણની 
યોજનાઓ સાર્ે આગળ વધવ. 

• કામદારો માટ વધાર સલભ, લચીલી તાલીમની તકો પરી પાડવા ર્વનયન રવનિંગ હોલ સરહત, ખાનગી-
િેત્રની વનપણતાનો લાભ લેવા અને તાલીમ કન્રોના વવસ્ટ્તરણ માટ કૌશલ્ય વવકાસ ભડોળ (Skills 

Development Fund) ના નવા મડી પ્રવાહ માટ 2023-24 મા $224 વમભલયન પરા પાડવા.  

• પ્રોવવન્સમા, કશળ વ્યવસાયોમા માગમા રહતા વ્યાવસાવયકો સરહત, વધાર કશળ કામદારોને આકર્ષથવા ત્રણ 

વર્ષમા વધારાના $25 વમભલયન સાર્ ઓન્ટરરયો ઇવમગ્રાન્ટ નોવમની કાયથક્રમ (Ontario Immigrant Nominee 

Program) વધારવો.  

કામદારો માટ કામ કરીન,ે ખચાઓ ઓછા રાખીન અન ેવધાર સારી સેવાઓ પરી પાડવાર્ી, ઓન્ટરરયોની યોજનામા 
ભાગ લેવાની અન ેતેમાર્ી લાભ મેળવવાની તક દરક વ્યસ્ક્તન મળશે. ઝાખીઓમા સામેલ છે:  

• ટોરોન્ટો અન ેપીલમા બાધકામ પ્રત્ય બેવડી-સાઇટના પ્રોજેક્ટને આગળ વધારીને, પ્રોજેક્ટના વવકાસને તેની 
મજરીના આગલા રાઉન્ડમા વેગ આપવા $9.6 વમભલયનના વધારાના રોકાણ વડ, Runnymede Healthcare 

Centre ના First Responders Wellness and Rehabilitation Centre (ફસ્ટ્ટ રરસ્ટ્પોન્ડસથ વેલનેસ ઍન્ડ 

રરહભબભલટશન સેન્ટર)મા પોસ્ટ્ટ-રોમેરટક સ્ટ્રસ ઇન્જરી અને અન્ય સહવતી માનવસક આરોગ્ય વવકારો 
અનભવતા પ્રર્મ પ્રવતભાવ આપનારાઓની સભાળના સપણ સાતત્યને ટકો આપવો. 

• 100,000 વધારાના વરરષ્ઠ નાગરરકો કાયથક્રમ અન ેવાવર્ષિક ધોરણે ફુગાવાને અનરૂપ લાભ માટ લાયક બન ેતે 

જોવા, જલાઈ 2024 ર્ી શરૂ ર્તો Guaranteed Annual Income System (GAINS - ગરટડ એન્ર્અલ ઈન્કમ 

વસસ્ટ્ટમ) કાયક્રમ વવસ્ટ્તારવા ફરફારોની દરખાસ્ટ્ત કરીને વધ વરરષ્ઠ નાગરરકોને નાણાકીય સહાય પરી 
પાડવી. 

• પ્રવતથમાન હાઉવસિંગ એફોડભબભલટી કટોકટીનો સામનો કરવા બધા નવા મોટા પાયે હતસર-વનવમિત રન્ટલ 

હાઉવસિંગ પ્રોજેક્્સ પર Harmonized Sales Tax (HST - હામોનાઇઝ્ડ સેલ્સ ટક્સ) સ્ટ્ર્ભગત કરવા ફડરલ 

સરકારન આહવાન કરવ. ઓન્ટરરયો આ પગલાને ટકો આપશ,ે કારણ ક તેનાર્ી વધાર ભાડાના આવાસ 

એકમોના બાધકામન ેપ્રોત્સાહન આપવાની સાર્ સાર્ નોકરીઓન સર્જન કરવામા મદદ મળશ,ે આવર્િક 

વવકાસને પ્રોત્સાહન અન ેવદ્ધિન ટકો મળશ.  

• બેઘર રોકર્ામ કાયથક્રમ (Homelessness Prevention Program) અને સ્ટ્વદશી સહાયક આવાસીય કાયથક્રમ 

(Indigenous Supportive Housing Program) મા દર વરે્ષ વધારાના $202 વમભલયન સાર્ે સહાયક આવાસમા 
રોકાણ કરવ જેર્ી બેઘર અનભવતા અર્વા બેઘર ર્વાન જોખમ ધરાવતા, માનવસક આરોગ્ય અને નશીલા 
પદાર્થના સેવન સાર્ે સઘર્ષ કરી રહલા લોકો, સપરરભચત સાર્ીની રહિંસાર્ી બચતા લોકોન ેમદદ મળ, અને 
સહાયક આવાસ પહોંચાડતી સામદાવયક સસ્ટ્ર્ાઓન ટકો મળ.  
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• 2023 મા શરૂ ર્તી 100 અંડરગ્રજ્ર્એટ બેઠકો, તેમજ 2024 ર્ી શરૂ કરીને અને આગળ જતા દશ-વવદશમા 
તાલીમબિ ઓન્ટરરયોવાસીઓન અગ્રતા આપવા 154 પોસ્ટ્ટગ્રજ્ર્એટ તબીબી તાલીમ બેઠકો ઉમરવા ત્રણ 

વર્ષમા વધારાના $33 વમભલયન રોકીન ઓન્ટરરયોના વધાર વવદ્યાર્ીઓને ડૉક્ટર બનવામા મદદ કરવી. 
ઓન્ટરરયોવાસીઓન પ્રોવવન્સની મેરડકલ સ્ટ્કલોમા અંડરગ્રજ્ર્એટ જગ્યાઓ માટ પણ અગ્રતા આપવાન 

ચાલ રહશ. 

• 2023 ના પાનખરર્ી શરૂ કરીન,ે હળવાર્ી મધ્યમ ખીલ, નાના ચાદા, ડાઇપરર્ી ત્વચાનો સોજો, યીસ્ટ્ટ ચેપ, 

વપનવોર્મસથ અન ેથ્રેડવોર્મસથ અન ેસગભાવસ્ટ્ર્ામા ઉબકા અન ેઊલટી સરહતની સામાન્ય ભબમારીઓ માટ 

ફામાવસસ્ટ્ટને ઓવર-ધ-કાઉન્ટર દવાઓ લખવાની મજરી આપવા પ્રોગ્રામનો વવસ્ટ્તાર કરવો.  

• વધાર લોકોને માનવસક આરોગ્ય અન ેવ્યસન મસ્ક્ત સેવાઓ સાર્ે જોડવા ત્રણ વર્ષથમા વધારાના $425 

વમભલયન પરા પાડવા, જેમા આરોગ્ય મત્રાલય દ્વારા અપાત ભડોળ સમદાય-આધારરત માનવસક આરોગ્ય 

અને વ્યસન મસ્ક્ત સેવાઓ પરી પાડનારાઓના પાયાના ભડોળમા પાચ ટકાનો વધારો સામેલ છે.  

• ત્રણ વર્ષથમા $1 ભબભલયનન રોકાણ કરવાની 2022 બજેટની કરટબિતા ચાલ રાખવી જેર્ી વધાર લોકો 
પોતાના ઘર અન ેસમદાયની સવવધામા સભાળ સાર્ જોડાય. સરકાર હવે 2023-24 મા $569 વમભલયન 

સધીન ભડોળ લાવવા રોકાણોને વેગ આપી રહી છે, જેમા ઘર અને સામદાવયક સભાળના કમથચારીઓમા 
સ્સ્ટ્ર્રતા લાવવા માટ કરાર દરમા વધારાન ેટકો આપવા લગભગ $300 વમભલયનનો સમાવેશ ર્ાય છે. આ 

ભડોળર્ી ઘરલ સભાળ સવાઓન વવસ્ટ્તરણ પણ ર્શે અન ેસભાળની ગણવત્તા સધરશ, લોકો માટ સભાળ 

સાર્ે જોડાવાન વધાર સરળ અન ેઝડપી બનશ.ે  

• ર્વાનોન જીવન કૌશલ્ય વવકાસ, માધ્યવમક-પયત વશિણ, તાલીમ અન ેરોજગારના માગો દ્વારા નાણાકીય 

સ્ટ્વતત્રતા હાસલ કરવામા મદદ કરવા રડી, સેટ, ગો (Ready, Set, Go) પ્રોગ્રામને સહાયરૂપ ર્વા ત્રણ વર્ષથમા 
$170 વમભલયનન રોકાણ કરીને બાળ કલ્યાણ તત્ર છોડી રહલા ર્વાનો માટ લાબા ગાળાના પરરણામોમા 
સધારો કરવો. 

મત્રી Bethlenfalvy એ જણાવ્ર્, "અમારા વવચારશીલ, પારદશથક અભભગમર્ી અમારી પાસે સમગ્ર ઓન્ટરરયોમા 
પરરવારો, કામદારો અને ધધાઓને ટકો આપતી વખત ેબજેટને સતભલત કરવાની યોજના છે." “અમે આ અભભગમ 

ચાલ રાખીશ જે ઑન્ટરરયોન વનમાણ કરી રહ્ છે જેની પર આ પ્રોવવન્સના લોકો માત્ર આજે જ નરહ પરત ભવવષ્યમા 
પણ ગૌરવ અનભવી શક છે. ઓન્ટરરયો જે સમર્થ હોય.” 

સરકાર ઓન્ટરરયોના આવર્િક અને રાજકોર્ષીય અંદાજ પર અદ્યતન મારહતી પણ પરી પાડી રહી છે, એક એવી યોજના 
વડ ક જે 2024-25 મા બજેટને સતભલત કરશે, છલ્લા બજેટના પવાનમાન કરતા ત્રણ વર્ષથ પહલા. 

હકીકતો પર ઝડપી નજર 

• ઓન્ટરરયોની 2022–23 ખાધ $2.2 ભબભલયન રહવાનો અંદાજ છે — જે $17.7 ભબભલયન ઓછી છે જેનો અંદાજ 

2022 બજેટમા પ્રકાવશત ર્યો હતો અન ેતે ખાધ $4.4 ભબભલયન ઓછી છે જેનો અંદાજ 2022–23 નાું ત્રીજી 

વત્રમાવસક નાણા વ્યવસ્ટ્ર્ામા પ્રકાવશત ર્યો હતો. 
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• સરકાર 2023-24 મા $1.3 ભબભલયનની ખાધનો અંદાજ મકી રહી છે અને 2024-25 મા $0.2 ભબભલયનની 
ઉપલક (સરપ્લસ) પોસ્ટ્ટ કરવાના રક પર છે, જે 2022 બજેટમા અનમાન કરતા ત્રણ વર્ષથ પહલા છે. સરકાર 

2025-26 મા $4.4 ભબભલયનની સરપ્લસ (ઉપલક) રહવાન અનમાન રાખી રહી છે. આ એક હકારાત્મક 

અદ્યતન મારહતી હોવા છતા, નોંધપાત્ર આવર્િક અન ેભૌગોભલક-રાજકીય અવનવિતતા યર્ાવત રહ છે. 

• ઓન્ટરરયોની વાસ્ટ્તવવક જીડીપી 2022 મા અંદાજજત 3.7 ટકા વધી હતી અન ે2023 મા 0.2 ટકા, 202 4મા 1.3 

ટકા, 2025 મા 2.5 ટકા અન ે2026 મા 2.4 ટકાનો વધારો રહવાનો અંદાજ છે. વવવેકપણ રાજકોર્ષીય 

આયોજનના હતસર, આ અંદાજો ખાનગી-િેત્રના પવાનમાનની સરરાશ કરતા સહજ ઓછા છે. 

• ચોખ્્ દવ-ઉપર-જીડીપીન પ્રમાણ 2022-23 મા 37.8 ટકા રહવાનો અંદાજ છે - જે 2011-12 પછીન સૌર્ી નીચ 

સ્ટ્તર છે. મધ્યમ ગાળાના અંદાજમા, ઓન્ટરરયોન ચોખ્્ દવ-ઉપર-જીડીપી પ્રમાણ હવ ે2023-24 મા 37.8 

ટકા, 2024-25 મા 37.7 ટકા અન ે2025-26 મા ઘટીને 36.9 ટકા રહ તવ પવાનમાન છે. 

વધારાના સસાધનો 

વાચો 2023 ન  ું બજેટ:એક સમર્થ ઓન્ટેરરયો બનાવવ ું  

વાચો સરકારની યોજનાની વિશેષતાઓ 

વાચો આવથિક અને નાણાકીય ઝાાંખી 

વાચો 2022 ઑન્ટાવરયો ઈનોવિક આઉટલૂક અને વિસ્કલ વરવ્યુ - ઑન્ટાવરયોની યોજના બનાિિાની: એક પ્રગવત 
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