ઓન્ટારિયો રિલીયમ બેનિરિટ

(Ontario Trillium Benefit):
લોકો માટે વધુ નવકલ્પ
ઓન્ટારિયો રિલીયમ બેનિરિટ (ઓટીબી) મેળવવા માટે ૨૦૧૪
થી શરૂ કિીિે સિકાિ લોકોિે એક જ વાિમાાં અથવા દિ

નિ:શલ્ક: ૧–૮૦૦–૩૩૭–૭૨૨૨

મરિિે ચ ૂકવણી કિી શકાય એવા નવકલ્પન ાં સ ૂચિ કિી િિી છે .

ટીટીવાય નિ:શલ્ક: ૧–૮૦૦–૨૬૩–૭૭૭૬

ઓટીબીમાાં ત્રણ ટે ક્સ ક્રે રિટ્સ એકમાાં જ એકનત્રત થાય છે .

www.ontario.ca/budget
ઓન્ટારિયોિા ડ્રાઇવિોિે પૈસા બચાવવામાાં મદદ કિી િહી છે
ઓન્ટારિયોમાાં ૯૦ લાખ કિતાાં પણ વધ ડ્રાઇવિો માટે મોટિગાિીિા
વીમાિી રકિંમત સ્થથિ કિવા િીચે મજબિા સ ૂચિો કિીિે સિકાિ
પોતાિી સિળતા પિ મદાિ િાખી િિી છે :


રકિંમત અિે દિમાાં ઘટાિો કિવાિી એક કશળ યોજિા જે
ઉપભોક્તાઓ માટે મોટિગાિીિા વીમાિા િપ્તામાાં આશિે ૧૫
ટકા ઓછા કિશે.



વીમા આપિાિાઓએ સલામત ડ્રાઇવિોિે સથતા દિો આપવા
જરૂિી બિશે.



ઉપભોક્તાઓન ાં િક્ષણ કિવા અિે રકિંમતો ઘટાિવા માટે
મોટિગાિીિા વીમામાાં થતી છે તિનપિંિીિે સતત તોિી પાિતા
િિેવ ાં.



આ વ્યવસાયમાાં રકિંમત તપાસતા િિીિે ઉપભોક્તાઓ સધી
બચતો પિોંચતી િિે એિી ખાતિી િાખવા િવા જવાબદાિ
અિે પાિદશશક પગલાાં લેવા.
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ઘણા લોકોિે દિ મરિિે જેમ જેમ પોતાિા બબલો આવતા જાય
તેમ તેમ માનસક મદદ મળતી િિે એ વધાિે ગમત ાં િોય છે ;
જો કે અમક લોકોિે એક જ વાિમાાં ચ ૂકવણી થઇ જાય એ
ગમત ાં િોય છે .

એક સમ ૃધ્ધ
અિે
નિષ્પક્ષ ઓન્ટારિયો

ઓન્ટારિયો અંદાજપત્ર

૨૦૧૩

િોકિીઓ અિે નવકાસ માટે િી એક યોજિા

૬. ધબકતા અિે મજબ ૂત સમદાયો – િોકિીઓિાાં નિમાશણ કિવાથી
અિે અથશવ્યવથથાિા નવકાસથી બધા જ સમદાયો અિે પ્ાદે નશક

ઓન્ટારિયોિી િોકિીઓ અિે નવકાસ માટેિી યોજિા મજબ ૂત આનથિક

અથશવ્યવથથાઓિે િાયદો મેળવી આપવામાાં મદદ કિવી.

પાયાઓ પિ બિાવેલ છે , જે છ મિત્વિા નવથતાિોમાાં સિકાિિી િીનત
અિે િોકાણો પિ આધારિત છે :
ઓન્ટારિયોિી િવી સિકાિે ૨૦૧૩ અંદાજપત્ર દ્વાિા એક એવી
યોજિા કિી છે જેિાથી પ્ાાંતિી અથશવ્યવથથા મજબ ૂત થાય અિે
દિે ક વ્યસ્ક્તિે સિળ થવા માટે તક મળે .
જ્યાિે દિે ક વ્યસ્ક્તિે લાભદાયક િીતે િોકિી કિવાિી, પોતાિા
સમદાયોિા જીવિમાાં ભાગ લેવાિી અિે આપણા પ્ાાંતિી
સમ ૃધ્ધ્ધમાાં િાળો આપવાિી તક મળે ત્યાિે જ ઓન્ટારિયોિો
આનથિક દે ખાવ વધ મજબ ૂત બિે.

૧. ધાંધા માટે થપધાશત્મક વાતાવિણ – એક થપધાશત્મક કિ વ્યવથથા અિે
અસિકાિક નિયમિિે ટેકો આપવાથી િોકિીઓિાાં નિમાશણ અિે
અથશવ્યવથથાિા નવકાસ માટે િવા ધાંધાકીય િોકાણોિે પ્ોત્સાિિ મળે છે .
૨. આધનિક માળખ ાં – જાિેિ પરિવિિ સેવા, િથતા, શાળાઓ અિે
ઇસ્થપતાલોમાાં િોકાણો કિવા એ એક િળદાયક અથશવ્યવથથા માટેિો
એક મિત્વિો પાયો છે .


સમગ્ર પ્ાાંતમાાં દિ વિસે આશિે ૧૦૦,૦૦૦ િોકિીઓિે ટેકો
જગ્યાઓ, જેમ કે પરિવિિ, આિોગ્ય સાંભાળ અિે નશક્ષણમાાં

ઉદ્યમીઓ માટે યોગ્ય વાતાવિણ ઊભ ાં થાય કે જેિાથી તેઓિે
જોખમ લેવા, િોકાણો કિવા, િોકિીઓિાાં નિમાશણ કિવા અિે
િવીિ શોધખોળો કિાવવા માટે પ્રોત્સાહિ મળે .

કિવાન ાં એકમાત્ર મિત્વન ાં કામ કિી શકે .
૨૦૧૭–૧૮ સુધીમાાં ઓન્ટારિયોિી સિકાિ ખાધ દૂ િ કિવા માટે
કરટબધ્ધ છે .
૨૦૧૨–૧૩ િી ખાધ ૯.૮ બબલીયિ ડોલિ અંદાજવામાાં આવેલ છે
– જે ર્ગયા વિસિા અંદાજપત્રમાાં કિવામાાં આવેલ અનુમાિ કિતાાં
૫ બબલીયિ ડોલિ ઓછી છે .
સિકાિે જે પગલાાં ભયાશ છે એિા જ કાિણે લાગલગાટ ચોથા
વર્શમાાં પણ હેવાલમાાં ઓન્ટારિયો અનુમાિ કિવામાાં આવેલ ખાધ
કિતાાં ઓછી ખાધ બતાવી શક્ ાં છે .
લાર્ગલર્ગાટ બીજા વર્ષમાાં પણ કાયષક્રમો માટે થિાિા ખચષિો વધાિો
એક ટકાથી પણ ઓછો થવાિી યોજિા કિવામાાં આવેલ છે .

થવાિી તક મળે ત્યાિે જ ઓન્ટારિયોિો આનથિક દે ખાવ અિે
સામાજીક પોત વધ મજબ ૂત બિે.

ઉચ્ચ કક્ષાિી જાહેિ સેવાઓ િીચે મજબ પ ૂિી પાડતા
િહેવ:ાંુ


પિોંચી શકે એ માટે િા સધાિા કિે છે .


નવદ્યાથીઓિી સિળતા માટે આખા રદવસિા બાળમાંરદિન ાં
સાંપ ૂણશપણે અમલીકિણ કિવાિો સમાવેશ અિે િાિકિા

કિી િિી છે .

નવદ્યાથીઓિે સિળ થવા માટે જરૂિી કૌશલ્ય પિ ધ્યાિ

તેમ જ યવાવગશિે માટે િોકિીઓ આપવાથી એ બાબતિી ખાતિી
મળે છે કે પ્ાાંતિા લોકો કામ કિી શકે અિે સમ ૃધ્ધ બિી શકે છે .


દિે ક વ્યસ્ક્ત ઉચ્ચ કક્ષાિી આિોગ્ય સાંભાળ સેવાઓ સધી

૩૫ બબલીયિ િોલિ કિતાાં પણ વધ િોકાણો કિવાિી યોજિા

૩. અનત કશળ કમશચાિીઓ – કૌશલ્ય અિે ભણતિમાાં િોકાણ કિવાથી,

ઓન્ટારિયોિી સમ ૃધ્ધ્ધ નિનિત કિવા માટે સિકાિ ખાધ દૂ િ

જ્યાિે દિે ક વ્યસ્ક્તિે પોતાિા સાંપ ૂણશ સાંભાવ્ય સામર્થયશ મજબ સિળ

આપવા માટે આગામી ત્રણ વર્શમાાં સિકાિ અનત મિત્વિી

િોકિીઓિાાં નિમાશણમાાં સિકાિિી ભ ૂનમકા એ છે કે ધાંધા અિે

ુ િિા માર્ગે
સાંતલ

એક નિષ્પક્ષ સમાજ

ઓન્ટારિયોમાાં યવાવગશ માટે િોકિીઓ માટેિી તકો, ઉદ્યમવ ૃનિ
અિે િવીિ શોધખોળોિે પ્ોત્સાિિ આપવા માટે સિકાિ બે
વર્શિા સમયગાળામાાં ૨૯૫ નમલીયિ િોલિિા િોકાણ સાથે
એક સમાવેશક ય ૂથ જોબ્ઝ થિેટેજીન ાં સ ૂચિ કિી િિી છે .

૪. ઉદ્યમવ ૃનિ અિે િવીિ શોધખોળોિે પ્ોત્સાિિ આપવ ાં – નવશ્વવ્યાપી
અથશવ્યવથથા માટે િવીિ માલસામાિ અિે સેવાઓમાાં રૂપાાંતિ કિી
શકાય એવા કલ્પિો ધિાવિાિ ઓન્ટારિયોિા સામર્થયશિે મજબ ૂત
કિવ.ાં

કેન્દ્ન્િત કિે છે .


પોથટ સેકન્િિી નશક્ષણ સધીિી પિોંચમાાં સધાિો કિવા માટે
ઓન્ટારિયો ટયશિ અનદાિમાાં ૩૦ ટકાિી છૂટ પ ૂિી પાિે છે .

લોકો માટે િી તકો વધાિવા િીચે મુજબિા સ ૂચિો કિવામાાં
આવે છે :

 સામાજીક મદદ મેળવિાિાઓ માટે િોકિીમાાં
અવિોધો ઓછા કિવા માટે તેઓિી દિ મરિિાિી
આવકમાાં ૨૦૦ િોલિિી છૂટ દાખલ કિવી.

 સામાજીક મદદિા દિોમાાં વધાિા, જેમાાં ઓન્ટારિયો
વક્સશ (Ontario Works) મેળવિાિા બાળકો નવિાિા
એકલા િિેતા વયથકો માટે એક અનતરિક્ત વધાિો
કિવો.

 ઓન્ટારિયો વક્સશ (Ontario Works) માટે િી િોકિ
નમલકતિી મયાશદા વધાિવી જેથી કિીિે મદદ
મેળવિાિાઓ બચત કિી શકે અિે આનથિક િીતે વધ
સલામત બિી શકે .

 આરદવાસી બાળકો અિે યવાવગશિી જરૂરિયાતોિે
પિોંચી વળવા માટે તેઓ સાથે સીધા સાંકળાઇિે
સામાજીક મદદમાાં િવેસિથી સધાિા કિીિે, િિેઠાણો
તેમ જ સેવાઓન ાં િવનિમાશણ કિીિે આરદવાસી લોકો
માટે વધ તકો માટે ટે કો આપવો.

૫. નવશ્વવ્યાપી બિવ ાં – ઉદ્યોગો સાથે કામ કિીિે માલસામાિ અિે સેવાઓ
સધી પિોંચી શકાય એ િીતે બજાિોિો ઓન્ટારિયોિી સિિદોથી
અન્ય પ્ાાંતો સધી, યિાઇટેિ થટેટ્સ અિે ઉભિતી અથશવ્યવથથાઓ
સધી િેલાવો કિવો.

www.ontario.ca/budget

www.ontario.ca/budget

