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સમાચાર પ્રસારણ માચચ ૨૮, ૨૦૧૮ 

સારસભંાળ અન ેતક માટનેી યોજનાની સોંપણી  

સ્વાસ્્યસંભાળ, બાળસંભાળ અન ેમાનસસક સ્વાસ્્યમાં રોકાણ કરવાન ં ઓન્ટરેરયો ચાલ  રાખ ેછે  
 

આજે સરકારે ૨૦૧૮ ના અંદાજપત્રન ં પ્રસારણ કય ું છે, જેમાં સમગ્ર પ્રાંતના લોકો માટે સ્વાસ્્યસંભાળ, બાળસંભાળ, ઘરમાં લેવાતી સંભાળ અન ેમાનસસક સ્વાસ્્યમાં 

અર્ચપૂણચ નવા રોકાણો અન ેનોકરી માટેની વધ  તકો માટેનાં પગલાંનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઝડપી આર્ર્ચક ફેરફારોના સમયમાં જીવન જરૂરરયાતો વધ  પરવડી શકે 

એવી બને અન ેવધ  નાણાંકીય સ રક્ષા પૂરી પાડે એવી પ્રાર્સમકતાઓ પર પણ આ અંદાજપત્રમાં ધ્યાન કેસન્િત કરવામાં આવ્ય ં છે. 

લગભગ બ ેદાયકામાં હાલ બેકારીનો દર લઘ તમ હોવાર્ી ઓન્ટેરરયોની અર્ચવ્યવસ્ર્ા વધ  મજબૂત બની રહી છે. તે છતાં વધતા જીવનસનવાચહ ખચચ અન ેસસ્ર્ર, લાંબા 

ગાળાની નોકરીઓ શોધવાની મ શ્કેલીઓની વચ્ચે ઘણા લોકોને તેમની તેમ જ તેમના પરરવારોની સારસંભાળ લેવા માટે ભારે જહેમત ઊઠાવવી પડે છે. બદલાતી 

અર્ચવ્યવસ્ર્ાને કારણ ેઆપણા સમાજમાં ખાઇઓ વધતી જાય છે, સરકાર પાસે એક સ યોગ્ય, બહેતર ઓન્ટરેરયો બનાવવાની યોજના છે, જેમાં પ્રાંતના એકેએક જણન ે

આગળ વધવા માટે જરૂરી એવી સારસંભાળ અન ેતક પૂરી પાડીને ટેકો આપવામાં આવશે.  

નાણાંમંત્રી, ચાર્લસચ સ ઝાએ ધારાસભામાં આજે આ અંદાજપત્ર રજૂ કય ું છે. જો એ પસાર ર્ઇ જશે તો ઓન્ટરેરયોમાં OHIP+ ન ં સવસ્તરણ ર્શે જેમાં ૬૫ અન ેએનાર્ી 

વધ  વય ધરાવતી દરેક વ્યસતતને સપ્રસ્રીપ્શન પર મળનારી દવાઓ મફત મળશે, માનસસક સ્વાસ્્યસંભાળ અન ેવ્યસન માટેની સેવાઓમાં સ ધારો ર્શે, અન ેઅઢી વર્ચની 

વયના બાળકોને જયાં સ ધી તેઓ કકંડરગાટચનમાં જવા યોગ્ય નહી ર્ાય તયાં સ ધી શાળાના સમય પહેલાની મફત બાળસંભાળ પૂરી પાડવાન ં દાખલ કરવામાં આવશે.  

સારસભંાળમા ંરોકાણ  

જે તે વ્યસતતઓ અન ેપરરવારો પર પોતાના સપ્રયજનોની સારસંભાળ લેવામાં વધતા દબાણને ઓછ ં  કરવા માટે ઓન્ટરેરયો મદદ કરશે અન ેતેમન ેએ માટેની દરેક મદદ પૂરી 

પાડવા માટે: 

 નવો સસનીયસચ હેર્લધી હોમ પ્રોગ્રામ દાખલ કરવામાં આવશે. જેમાં વધ  ઉંમરવાન વરરષ્ઠોને જયાં રહેવ  ંહોય તયાં રહેવા માટે જે ખચચ આવી શકે એ ધ્યાનમાં 

લેવામાં આવશે. જેમાં હકદાર ગૃહતંત્રો, જેના વડાંની વય ૭૫ વર્ચ અને એનાર્ી વધ  હશે, એમને વાર્ર્ચક ૭૫૦ ડોલર સ ધીનો ફાયદો પૂરો પાડવામાં આવશે, 

જેનાર્ી એમન ેસ્વતંત્રપણે રહેવામાં અન ેએમના ઘરનો સનવાચહ કરવામાં મદદ ર્ાય.  

 એક નવો ઓન્ટરેરયો ડ્રગ અન ેડેન્ટલ પ્રોગ્રામ દાખલ કરવામાં આવશે, જેમાં જે લોકોને કાયચસ્ર્ળેર્ી સ્વાસ્્યલાભ ન મળતો હોય અર્વા જો તેઓ OHIP+ 

અર્વા અન્ય સરકારી કાયચરમો દ્વારા આરસક્ષત ન હોય, તો તેઓને દરેક વર્ચમાં યોગ્ય હકદાર સપ્રસ્રીપ્શન પર મળનારી દવાઓ અન ેદાંત માટેના ખચચના ૮૦ 

ટકા ભરપાઇ કરી આપવામાં આવશે, જેમાં વધ માં વધ  વ્યસતતદીઠ ૪૦૦ ડોલર, ય ગલદીઠ ૬૦૦ ડોલર અન ેબે બાળકોવાળા ચાર વ્યસતતઓના પરરવારને 

૭૦૦ ડોલર સ ધી મળી શકશે. 

 વધ  પરવડી શકે એવી ગ ણવત્તાસભર બાળસંભાળ પૂરી પાડવામાં આવશે જેમાં અઢી વર્ચની વયના બાળકોને જયાં સ ધી તેઓ 

કકંડરગાટચનમાં જવા યોગ્ય નહી ર્ાય તયાં સ ધી શાળાના સમય પહેલાની મફત બાળસંભાળ મળશે. આને કારણ ેએક બાળક ધરાવતા 

પરરવારના સરેરાશ ૧૭,૦૦૦ ડોલર બચશે, અન ેપૂરા રદવસના કકંડરગાટચનને કારણ ેપરરવારની બચતમાં વધારો ર્શે. બાળકોને વહેલી ઊંમરે મળતી 

કેળવણીને કારણ ેએમના સમગ્ર જીવન દરસમયાનના શૈક્ષસણક દેખાવમાં સ ધારો ર્તો જોવા મળ્યો છે. 

 સમગ્ર ઓન્ટરેરયોમાં લાખો વધ  બાળકોને, ય વાવગચને અન ેવયસ્કોને વધ  સારી અન ેઝડપી માનસસક સ્વાસ્્ય અન ેવ્યસન માટેની સેવાઓ પૂરી પાડવામાં 

આવશે – ચાર વર્ચ દરસમયાન ક લ ૧૭ સબલીયન ડોલરર્ી વધ  રકમન ં  ભડંોળ પૂરં પાડવામાં આવશે. 

 હોસસ્પટલોમાં વધ  સારી સંભાળ સ ધીની પહોંચ, રાહ જોવાના સમયમાં ઘટાડો, સંખ્યામયાચદા સવશેના મ દ્દા પર ધ્યાન આપવા માટે અન ેઓન્ટરેરયોની વધતી 

અન ેવરરષ્ઠ ર્તી જનારી જનસંખ્યા માટે ૨૦૧૮–૧૯ માં વધારાના ૮૨૨ સમલીયન ડોલરન ં રોકાણ પ રં પાડીને હોસસ્પટલોમાં સ ધારા કરીને – લગભગ 

છેર્લલા દાયકામાં હોસસ્પટલોમાં આ સૌર્ી મોટ ં એક સરકાર દ્વારા ર્નારં રોકાણ છે. આગામી ૧૦ વર્ચ દરસમયાન આ પ્રાંત આશરે ૧૯ સબલીયન ડોલરન ં 

રોકાણ કરીને હોસસ્પટલો બાંધશે અન ેકેટલીક હોસસ્પટલોનો જીણોધ્ધાર કરીને લોકોને વધારે અન ેવધ  ઝડપી સ્વાસ્્યસંભાળ પૂરી પાડશે.  

 આગામી ૧૦ વર્ચ દરસમયાન ૩૦,૦૦૦ નવા લોન્ગ–ટમચ કેર બડે્સન  ંસજચન કરશે – ૨૦૨૨ સ ધીમાં નવા ૫,૦૦૦ બડે્સ ઉમેરશે – જેનાર્ી જે લોકો 

સ્વતંત્રપણ ેન જીવી શકે એમ હોય એમન ેમદદ મળશે અન ેએમની કાળજી કરનારા લોકોને માનસસક શાંસત મળશે. હાલમાં પ ન:સવકસાવાયેલ ૩૦,૦૦૦ 

બેડ્સની સંખ્યામાં આ વધારાના નવા બેડ્સનો ઉમેરો ર્શે.  

 યોગ્ય સવકાસની અક્ષમતા ધરાવનારા ૪૭,૦૦૦ વયસ્કો માટેની સેવાઓ મજબૂત કરવા માટે ૧.૮ સબલીયન ડોલરન ં રોકાણર્ી એક સ યોગ્ય સમાજની રચના 

કરીને તેઓની પસંદગી અન ેસ્વતંત્રતામાં વધારો કરવામાં આવશે અન ેસનયમો તમે જ ધારાઓને બદલે લોકો પર ધ્યાન કેસન્િત કરીને સામાજીક મદદના 

માળખાની પ ન:રચના કરવામાં આવશે.   
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જીવન વધ  પરવડી શકે એવ  ંબન ે 

પરરવારો વધતા દબાણોનો સામનો કરી રહ્યા છે – કાયચસ્ર્ળ ેઅર્વા તો એમની અવરજવર દરસમયાન અર્વા તો એમની સહસાબપોર્ીઓમાં – અન ેએની ખરેખરી અસર 

લોકોના જીવન પર અન ેઆપણા સપ્રયજનોની કાળજી લેવા પર પડી રહી છે. ઝડપર્ી બદલાતી અર્ચવ્યવસ્ર્ાના સમયમાં જીવન વધ  પરવડી શકે એવ ં બને અન ેવધ  

નાણાંકીય સ રક્ષા પૂરી પાડી શકાય એ માટે ઓન્ટરેરયો પગલાં લઇ રહ્ય  ંછે: 

 OHIP+ દ્વારા ૬૫ અન ેએનાર્ી વધ  વય ધરાવતી દરેક વ્યસતતને સપ્રસ્રીપ્શન પર મળનારી દવાઓ સંપૂણચપણે મફત મળશે, જેનાર્ી એ વાતની ખાતરી 

રહેશે કે તયારેય કોઇ પણ વરરષ્ઠ નાગરરકે આવશ્યક દવા વગર ચલાવી લેવાન  ંન ર્ાય. ઓન્ટેરરયો ડ્રગ બેસનફીટ વાર્ર્ચક રડડતટીબલ અન ેકો–પે દૂર કરવાર્ી દર 

વર્ ેએક વરરષ્ઠ વ્યસતતના આશરે ૨૪૦ ડોલર બચી જશે. ૨૦૧૭ ના ઓન્ટેરરયો અંદાજપત્ર માં દાખલ કરાયેલ ૨૫ વર્ચર્ી ઓછી વયની દરેક વ્યસતત માટેના 

મફત સપ્રસ્રીપ્શન્સ બાદન ં OHIP+ ન ં આ વધારાન ં સવસ્તરણ હશે.  

 જ લાઇ ૧, ૨૦૧૭ ર્ી પસલલક ટ્ાંસઝટ ટેતસ માટેની એક રકમ બાદ મળવાને કારણ ેદર વર્ે વરરષ્ઠો માટે ૪૫૦ ડોલર સ ધીની બચત ર્ાય છે, અન ેગો/અપ 

એતસપ્રેસ નેટવકચ અન ેટીટીસી વચ્ચે અદલાબદલી કરનારા સામાન્ય મ સાફરના મ સાફરીખચચની રકમમાં લગભગ ૭૨૦ ડોલરનો ઘટાડો ર્ાય છે. 

 જ લાઇ ૧, ૨૦૧૭ ર્ી રહેઠાણ માટે વપરાતા વીજળીના સબલોમાં આશરે ૨૫ ટકાની કપાત અન ેયોગ્ય હકદાર ગ્રામીણ અન ેઓછી આવક ધરાવનારા 

પરરવારો માટે ૪૦ અર્વા ૫૦ ટકાની કપાત કરવામાં આવે છે. 

લોકો માટે તક ઊભી કરવી  

બદલાતી અર્ચવ્યવસ્ર્ાના સમયમાં ઓન્ટેરરયો લોકોને અન કૂળ ર્વામાં અન ેસમૃધ્ધ ર્વામાં મદદ કરીને ખાતરી રાખે છે કે આ પ્રાંત લોકોને રહેવા, કામ કરવા અને ધધંો 

કરવા માટે ઉત્તમ જગ્યા બની રહ.ે એ માટેના કાયચમાં નીચે મ જબનાનો સમાવેશ ર્ાય છે: 

 દરેક ઉંમરના ૨૨૫,૦૦૦ ર્ી વધ  સવદ્યાર્ીઓ માટે કોલેજ અન ેય સનવર્સચટીન ં સશક્ષણ મફત બનાવવ ં. ઓછી અન ેમધ્યમ આવક 

ધરાવનારા પરરવારોના સવદ્યાર્ીઓ માટે મફત અર્વા નજીવી ફીમાં સશક્ષણ ઉપલલધ છે; ૯૦,૦૦૦ ડોલર સ ધી કમાનારા માટે 

સશક્ષણ મફત છે અન ે૧૭૫,૦૦૦ ડોલર સ ધી કમાનારા પરરવારના સવદ્યાર્ીઓ પણ નાણાંકીય મદદ મેળવવા માટે હકદાર છે. 

 સવદ્યાર્ીઓ અને નોકરીદાતાઓની બદલાતી જરૂરરયાતો મ જબ પોસ્ટસેકન્ડરી શૈક્ષસણક કાયચરમો સવકસાવવા ત્રણ વર્ચ દરસમયાન ૧૩૨ સમલીયન 

ડોલર પૂરા પાડીને સવદ્યાર્ીઓને સારી નોકરીઓ માટે તૈયાર કરવા – જેમાં સ્ર્ાસનક નોકરીદાતાઓ સારે્ની ભાગીદારી મજબૂત કરવાનો સમાવેશ 

કરીને લવચીક અને અન ભવલક્ષી સશક્ષણન ં પ્રદાન કરવ ં અને આગામી પાંચ વર્ચમાં સાયન્સ, ટેકનોલોજી, એન્જીસનયરીંગ અન ેમેરે્મરેટતસ (STEM) 

સ્નાતકોની ૪૦,૦૦૦ ની સંખ્યામાં ૨૫ ટકાનો વધારો કરીને ૫૦,૦૦૦ કરવી.  

 જોલસ એન્ડ પ્રોસ્પેરરટી ફન્ડન ં નાવીન્યકરણ અન ેએમાં વધારો કરીને આગામી ૧૦ વર્ચ દરસમયાન ૯૦૦ સમલીયન ડોલરનો વધારો કરીને ૭૦,૦૦૦ 

ર્ી વધ  નોકરીઓન ં સજચન કરીને એને ચાલ  રાખવાની યોજના કરવી. 

 ગ ડ જોલસ એન્ડ ગ્રોર્ પ્લાન દ્વારા ઓન્ટેરરયોના ધંધાઓને, સવદ્યાર્ીઓને અન ેસ્નાતકોને ટેકો આપવા, તેમ જ સારી, સારા પગારવાળી નોકરીઓને 

આકર્ચવા માટે ત્રણ વર્ચ દરસમયાન ૯૩૫ સમલીયન ડોલરન ં નવ ં નાણાંભંડોળ પૂરં પાડવ  ં

 લલંગ આધારરત પગારની અસમાનતાને પડકારવી અન ેનોકરીએ રાખવાની પ્રરરયામાં પારદર્શચતા વધારીને એવા કાયદા ઘડવાની દરખાસ્ત કરવી કે જો 

એ પસાર ર્ાય તો જાહેર કરવામાં આવેલી બધી જ નોકરીઓમાં પગારનો દર અન ેપગારના સ્તર જાહેર કરવાની આવશ્યકતા રાખવી જેર્ી દરેક વ્યસતત 

માટે કાયચસ્ર્ળ યોગ્ય બની શકે. 

 સમગ્ર ઓન્ટેરરયોમાં લાંબા સમયર્ી જેની રાહ જોવાઇ રહી છે એવા પગારના લઘ તમ દરમાં વધારો કરીને જાન્ય આરી ૧, ૨૦૧૮ ર્ી એક કલાકના 

૧૪ ડોલર અન ેજાન્ય આરી ૧, ૨૦૧૯ ર્ી એક કલાકના ૧૫ ડોલર પૂરા પાડવા. 

મંદીના સમયર્ી દર વર્ે આ પ્રાંત ેએના રાજસવત્તીય લક્ષ્યો પૂરા કયાું છે, અન ે૨૦૧૭–૧૮ માં પણ અંદાજપત્રમાં પ રાંતન ં જ અન માન કરવામાં આવે છે. આ પ્રાંતના 

લોકો જે સારસંભાળ અન ેસેવાઓ પર આધાર રાખ ેછે એમાં જ રોકાણ કરવાન ં ૨૦૧૭–૧૮ ની શરૂઆતર્ી ઓન્ટેરરયો પસંદ કરે છે. એના પરરણામે, આ પ્રાંત 

જીડીપીના એક ટકા કરતાં ય ઓછી નજીવી ખાધ બતાવશે. આ અંદાજપત્રમાં ૨૦૨૪–૨૫ સ ધીમાં સંત લન કરવાના માગચની રૂપરેખા દશાચવી છે, જે આ પ્રાંતની લાંબા 

સમયર્ી ચાલતી આવેલી રાજસવત્તીય સંચાલનની જવાબદારી મ જબની જ છે. 

અવતરણ  

‘‘ઓન્ટેરરયોની અર્ચવ્યવસ્ર્ા મજબૂત બની રહી છે, ધંધાઓ અગાઉ નોંધાયેલ સંખ્યા કરતાં વધ  નોકરીઓ ઊભી કરી રહ્યા છે, અન ેલગભગ બે દાયકામાં હાલ બેકારીનો 

દર લઘ તમ છે. આપણં અંદાજપત્ર સંત સલત છે. આપણી પાસે ૬૦૦ સમલીયન ડોલરની પ રાંત છે. હવે આપણે આપણી મજબૂત રાજસવત્તીય પરરસસ્ર્સતનો ઉપયોગ 

સમગ્ર પ્રાંતમાં પરરવારોના જીવન વધ  પરવડી શકે એવાં બને અને ધંધાઓ માટે નવી તકો ઊભી ર્ાય એ માટ ેકરીએ છીએ. ૨૦૧૮ ના અંદાજપત્રમાં સ્વાસ્્યસંભાળ, 

બાળસંભાળ અન ેવરરષ્ઠોની સંભાળમાં નવા રોકાણ કરવાનો સમાવેશ કરીને વધ  પરરવારોને આગળ વધવામાં મદદ ર્શે.” 
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—ચાર્લસચ સ ઝા, નાણાંમંત્રી  

હરકકતો 

 ઓન્ટેરરયોના લોકો જે આવશ્યક જાહેર સેવાઓ પર આધાર રાખ ેછે, જેમ કે, સ્વાસ્્યસંભાળ, સશક્ષણ, બાળસંભાળ, વરરષ્ઠો, સામાજીક સેવાઓ, 

સવકસતી અર્ચવ્યવસ્ર્ા અન ેસારી નોકરીઓના સનમાચણ જેવા અગે્રસરતા ધરાવનારા કે્ષત્રો પર ધ્યાન કેસન્િત કરીને, એ બધાન ેટેકો આપીને, આગામી 

ત્રણ વર્ચ દરસમયાન સરકાર ૨૦.૩ સબલીયન ડોલરના નવા રોકાણો કરવાન ં પસંદ કરી રહી છે. 

 મંદીના સમયર્ી અતયાર સ ધીમાં, ઓન્ટેરરયોની અર્ચવ્યવસ્ર્ાએ ૮૦૦,૦૦૦ ર્ી વધ  સ્પષ્ટ નવી નોકરીઓ મેળવી છે. છેર્લલા ૧૭ વર્ચની 

સરખામણીમાં, ફેબ્ર આરી ૨૦૧૮ માં બેકારીનો દર સૌર્ી ઓછો જણાયો છે, અન ેલાગલગાટ ૩૪ મસહનાર્ી રાસિય સરેરાશર્ી ઓછો રહ્યો છે. 

 ૨૦૧૪ ર્ી ઓન્ટેરરયોની અર્ચવ્યવસ્ર્ા કેનેડા તેમ જ અન્ય બધા જ જી૭ દેશો કરતાં વધારે સવકસી છે. 

સવશરે્ સ્રોતો  

 ૨૦૧૮ ઓન્ટેરરયો બજેટ: સારસભંાળ અન ેતક માટનેી યોજના વાચંો 

o સરકારની યોજનાની વધ  સવગતો માટે, હરકકતો દશાચવતી પસત્રકાઓ વાંચો:  

 ઓન્ટેરરયો બજેટ ૨૦૧૮: મ ખ્ય ૧૦ મ દ્દા 

 રોજબરોજન ં જીવન વધ  પરવડે એવ ં બનાવવ ં 

 વધ  બાળસંભાળ, વધ  પસંદગીઓ 

 ઓન્ટેરરયોના વરરષ્ઠોની સંભાળ 

 સ્વાસ્્યસંભાળ માટે વધ  સારી, ઝડપી પહોંચ 

 સંભાળ માટેની યોજના 

 ઓન્ટેરરયોની સ્પધાચતમકતા વધારવી અન ેનવી નોકરીઓન ં સનમાચણ 

 ઓન્ટેરરયોના આર્ર્ચક અન ેરાજસવત્તીય કેન્િસબન્દ ઓ  
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