ઓન્ટા�રયોનીઅથર્વ્યવસ સારા માગ� જઇ રહ� છે , નોકર�ઓ� ંુ િનમાર્ થઇ ર� ં ુ છે

મેક�ગન્ટ� સરકારશાળાઓ અને ઇ�સ્પતાલ�ુ ં રક્ કરતા જઇને ખાધ ઓછ� કર� રહ� છે
સમાચાર

માચર્૨૯,૨૦૧૧

૨૦૧૧ ના  �દાજપત્રમાં મેક�ગન્ટ� સરકારનો ઓન્ટા�રયોની અથર્વ્યવ સ્થ:પ્રા� માટ�નો ટ�કો  ચા�ુ જ રહ� છે . આ �દાજપત્
િશકણ અને આરોગ્ય ં
સ ભાળ�ું રક્ષણતા જઇને ખાધ �ૂ ર કરવા પર નવેસરથી ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર.
૨૦૧૦–૧૧ માં ૧૬.૭ �બલીયન ડોલરની ખાધ�ુ ં અ�ુમાન કરવામાં આવેલ છે – � એક વષર્ પહ�લાના �દાજ કરતા૩ �બલીયન ઓછ� 
છે . �ુખ્યત્વે આ� કારણ  એ છે ક�, ૨૦૧૦–૨૦૧૧ માં કાયર્મ ખચર્ ૨૦૧૦ ના  �દાજપત્રમા પ્રકાિશ કરાયેલ  �દાજ કરતા  ૨.૬
�બલીયન ડોલર ઓછો થાય એ�ું અ�ુમાન કરવામાં આવેલ છે
૨૦૧૧ ના �દાજપતમાં નીચે �ુજબના વ્ �ૂહાત્મક �ૂડ�રોકાણોનો સમાવેશ થાય :
નોકર�ઓ અને િવકાસ


ખાનગી ક્ષેત્ર સાથનવી ભાગીદાર�ઓ લગભગ ૧૦,૦૦૦ નોકર�ઓ�ુ ં િનમાર્ કરશે અને એ ચા�ુ રાખશે



ખાદ્ય ઉદ્યોગ િવભાગ માટ�ના નવા �રસ્ક મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામ અને એ–ડાયર� ક્ટ�ડ �રસ્ક મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામ
ૂ ને મદદ કરવી 
કર�ને ગાય–બળદ, �ુ �ર, ઘેટા ં અને વાછરડાંના માંસના ખે�તો

િશકણ�ુ ર
ં ક્


ઓન્ટા�રયોની કોલેજ અને �ુિનવસ�ટ�ઓમાં ૨૦૧૫–૧૬ �ુધીમાં ૬૦,૦૦૦ થી વ�ુ િવદ્યાથ�ઓ માટ� નવી જગ્.
ઓન્ટા�રયોના પ્રત્યેક ઉ�ચત િવદ્યાથ� માટ� જગ.



આ સપ્ટ �મ્બરમ, વ�ુ ૨૦૦ શાળાઓમાં આખા �દવસના બાળમં�દર ઉપલબ્ થશે, �નાથી ૫૦,૦૦૦ �ટલા બાળકોને ફાયદો 
થશે. હાલમાં, લગભગ ૬૦૦ શાળાઓમાં ૩૫,૦૦૦ �ટલા બાળકો માટ� આખા �દવસના બાળમં�દર ઉપલબ્ છે . આ કાયર્ક્રમ
સં� ૂણર અમલીકરણ, દર� ક શાળામાં, સપ્ટ �મ્ ૨૦૧૪માં થશે.

આરોગ્ સંભાળ�ું રક્


વ�ુ જોખમ ધરાવતી વધાર� �ીઓ �ુધી પહ�ચીને સ્તનન ક�ન્સરન તપાસના લગભગ ૯૦,૦૦૦ થી વ�ુ પર�ક્



બાળકો અને �ુવાવગર્થ શ� કર�ને, એક વ્યાપ મેન્ટ હ�લ્ એન્ એડ�ક્શ સ્ટ્ર�માં સરકાર � ૂડ�રોકાણ કર� રહ� છે



ઓન્ટા�રય ડ્ બેિનફ�ટ પ્રોગ તરફથી દવાની રકમ મેળવનારા લોકો માટ� ફામર્સીન સેવાઓ અને મદદ�ુ ં િવસ્તર–
�માં વ�રષ્ઠોને અનેઅન્યોન િપ્રસ્ક્ર�પ્શન પછ�ન–� ૂચન �વી ચીજોની મદદનો સમાવેશ થાય છે .

.../૨

જવાબદાર�� ૂણર્ સંચાલ
આિથ�ક િવકાસ અને ઓન્ટા�રયનએ િશક્ષણ અને આરોગ્ય સંભાળમાં મેળવેલાભોને �ુકસાન પહ�ચાડ�ા િવના ખાધ �ૂ ર કરવામાં મદદ
કરવા માટ� સરકાર� પોતાની કાયર્પદ્ધિમાણેના �ુધારા કરવા જ પડશે. તા�તરની અને આ �દાજપત્રમાં હ
� �ર કરાયેપહ�લ� ૃિ�ઓ,
હ�કકતમાં આગામી  ત્રણ રાજિવ�ીય વષ�માં લગભ ૧.૫ �બલીયન ડોલરની  બચતની મદદ કરવામાં પ�રણમશે. ઓન્ટા�રયોના
પ�રવારો માટ� , ક�ટલાક નવા ઉપાયો �હ�ર  સેવાઓને વ�ુ પરવડ� શક� તવી
ે અને અસરકારક બનાવશે, �માં નીચે �ુજબનાનો સમાવેશ
થાય છે :




હાલના સિવ�સઓન્ટ�રયોના િવતરણ કરનાર પ્રિતિતઓ લોકોને ઉ�મ વળતર અને સેવા � ૂર� પાડ� છે ક� નહ� એ ન�� કર�ુ ં



આગામી બે વષર્માં ખાસ ફ�રબદલીની

�ુખ્ એજન્સીઓને૨૦૧૩–૨૦૧૪ �ુધીમાં ૨૦૦ િમલીયન ડોલરની કાયર્ક્ષમતાઓ �ૂર� પાડવાની �ૂચના આપ
�ૂકવણી મેળવનારાઓના વહ�વટ� કાયાર્લયોને �ૂરા પાડવામાં આવતા નાણાંમા૧૦ ટકાનો 

ઘટાડો કાયમી ધોરણે કરવામાં આવશે. આ જ નીિત �ુખ્ય સરકાર� એજન્સીઓને પણ લ�ા ુ પાડવામાં આવ.



એિપ્ર૨૦૧૨ અને માચર્ ૨૦૧૪ ની વચ્ચે ઓન્ટા�રયો પ�બ્લક સિવ�સ(ઓપીએસ)�ુ ં કદ વધારાના ૧૫૦૦ પદ ઘટાડ�ને ઓ�ં
કરવામાં આવશે. આ ઘટાડો  ૨૦૦૯ ના  �દાજપત્રમાં કરવામાં આવેલ ઓપીએસન ા લગભ ૩,૪૦૦ �લટાઇમ કમર્ચાર�ઓના
ઘટાડાની �હ�રાત ઉપરાત
ં નો છે .



�લ�ુ તં
ં ત્ર વ�ુ આ�ુિનક અને કાયર્ક્ષમ બન. ઓવેન સાઉન્, વોકરટન અને સાિન�યાની ઓછ� વપરાતી �લો બંધ કર�ને અને
ટોરન્ટ વેસ્ટનર્ �ડટ�ન્શન સેન્ટરનો અ�ુક ભાગ બંધ કર�ને આ કાતા સાધી શકાશે. ક�દ�ઓની બદલી નવી, વ�ુ મોટ� અને વ�ુ
કાયર્ક્ષમ �ુિવધાઓમારવામાં આવશે.



ટોરન્ટો વેસ્ટ કોટર્હાઉસ�ું બાંધકામ રદ કર, �ના પ�રણામે આગામી ત્રણ વમાં ૧૮૧ િમલીયન ડોલરની િવિનયોગ બચત થશે.



માનનીય  અથર્શા�ી ડોન ડ્રમન્ડના પ્ર � �રફોમર્ ઓફ ઓન્ટા�રયો પ�બ્લક સિવ�સી કિમશનની  સ્થાપના કરવ, � િશક્ષ
અને આરોગ્ય ં
સ ભાળ�ું રક્ષણ કર� ખાધ �ૂ ર  કરવાની સરકારની યોજના ઝડપથી  આગળ વધી શક� એ માટ�ના ફ�રફારો  િવશે
સલાહ � ૂર� પાડશે.

૨૦૧૧ �ુ ં �દાજપત  મેક�ગન્ટ� સરકારના ઓપન ઓન્ટા�રયો પ્લ �ુજબ, અથર્વ્યવસને મજ� ૂત બનાવવા, નોકર�ઓના િનમાર્ણને
પ્રોત્સા�હત કરવા અને �ુખ્ય �હ�રસેવાઓને રક્ષવાિવકસાવેલ છે
અવતરણો
“આપણામાંથી મોટા ભાગનાઓની �ણ �ુજબની સૌથી ખરાબ વૈિ�ક મંદ�ના બે વષર્ બા, ઓન્ટા�રયની અથર્વ્યવસ સારા માગ� જઇ
રહ� છે અને નોકર�ઓ પાછ� આવી રહ� છે . એક �ુિશ�ક્ષત અને સ્વસ્થ કમર્ચાઓન્ટા�રયની અથર્વ્યવસને મજ� ૂત બનાવી રહ્ય
છે અને � ૂડ�રોકાણો અને નોકર�ઓને આકષ� રહ્યો ”
–ડ્વાઇટ ડન્, નાણાંમત
ં ્
“આપણી પાસે શાળાઓ, ઇ�સ્પતાલો અનેઆિથ�ક િવકાસ�ુ ં રક્ કરતા જઇને ખાધ �ૂ ર કરવાની એક જવાબદાર�� ૂવર્કનીયોજના છે .
આપણા ખચાર ્ત નાણાંની વ�ુ અસરકારક �ક�મત મળે એ ર�તે સરકાર ખાતર�� ૂવર્ક કામ કર� એ માટ હ�ુ  વધાર� �ુધારાની જ�ર છે .
સમગ્ર તંત્રના કાયર્ક્રમોમ– �વો પયાર ્– ઓન્ટા�રયનોએઆરોગ્ય ં
સ ભાળ અને િશકમાં મેળવેલા � ૂચક લાભોને ઉલટ� �દશામાં
લઇ જઇ શક� છે , અને પ્રાંતની આિથ�ક સ્પધાર્ત્મકતાને ઇ� પહ�ચાડ� શ.”
–ડ્વાઇટ ડન્, નાણાંમત
ં ્

.../૩

વ�ુ �ણો 
ઓન્ટા�રયો�ું૨૦૧૧�ું �દાજપત્ર વાં.
૨૦૧૧ ના ઓન્ટા�રયોના�દાજપતની � ૂવર્ �ૂિમકા આપતી મા�હતી વાંચ:


ઓન્ટા�રયોનો આિથ�ક દ�ખાવ અને રાજિ�ીય યોજના



જવાબદાર�� ૂવર્ક સંચાલન



મજ� ૂત િશક્ષણ અને આરોગ્ય સંભાળ એક મજ�ૂત અથર્વ્યવસ્થાને ટ�કો આ

૨૦૧૧ ના ઓન્ટા�રયોના�દાજપતની �ુખ્ય કલમો વાંચ:


વ�ુ સાર� આવતી કાલ માટ�  સારા માગ� જ�ું



બાળકો�ું માનિસક સ્વાસ્થ



ઓન્ટા�રયોના ખે�ૂતોને મદદ કરવી

સરકારના ઓપન ઓન્ટા�રયો પ્લાન િવશે વ�ુણો 
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માત્ર િવજ્ઞાપન માધ્યમોની �ૂછપરછ:
એન્ ચોન�સ્ક, પ્રધાન�ું કાયાર, ૪૧૬–૩૨૫–૯૮૧૯
સ્કોટ બ્લો, નાણાં મંત્રાલ૪૧૬–૩૨૫–૦૩૨૪
�હ�ર જનતાની � ૂછપરછ માટ�: ૧–૮૦૦–૩૩૭–૭૨૨૨
(માત્ર ઓન્ટા�રયોમાં –ફ્)
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