ઓન્ટાિરયો માટે મજબ ૂત કાયવાર્હી

અંદાજપતર્નું સંત ુલન, નોકરીઓનું િનમાર્ણ, િશક્ષણનું રક્ષણ અને આરોગ્ય સંભાળ કરવા માટેની એક યોજના

સમાચાર

માચર્ ૨૭, ૨૦૧૨

ઓન્ટાિરયોના ૨૦૧૨ ના અંદાજપતર્માં ખાધ દૂ ર કરવા માટે ની એક યોજનાનો સમાવેશ કરાયેલ છે ,

આગામી તર્ણ વષર્માં કાયર્કર્મોમાં

થનાર ખચર્ ઘટાડશે અને પડતર િકંમતોને ૧૭.૭ િબલીયન ડોલરથી વધુ ફેલાવા દે વાથી અટકાવશે, અને સાથે સાથે કરવેરા વધાયાર્
િવના રાજ્યની આવકમાં ૪.૪ િબલીયન ડોલરનો વધારો કરશે.
એક ગંભીર સમય માટે ની આ ગંભીર કાયર્વાહી છે અને એ ૨૦૧૭Ð૧૮ સુધીમાં ઓન્ટાિરયોને ખાધ દૂ ર કરવા માટે ના માગર્ પર લાવી દે શે.
ઓન્ટાિરયો સરકાર ારા ખચાર્યેલ દરે ક ડોલરમાંથી ૫૦ સેન્ટ્સથી પણ વધારે રકમ િશક્ષકો, ડોક્ટરો અને બ ૃહદ જાહેર િવભાગોની અન્ય
યિક્તઓને વળતર આપવામાં વપરાય છે . રાજ્ય

ગંભીર રાજિવ ીય પડકારોનો સામનો કરી ર ું છે એ જોતાં, જો સરકારે

રાજિવ ીય લ યાંકો સુધી પહ ચવુ ં હોય અને ગત આઠ વષર્માં િશક્ષણ અને આરોગ્ય સંભાળમાં મેળવેલ નફાનુ ં રક્ષણ કરવુ ં હોય, તો
વળતર આપવામાં થનાર ખચર્ન ુ ં િનયંતર્ણ થવુ ં જ રી છે .
સામ ૂિહક સોદાબાજીની પર્િકર્યાનો આદર કરવામાં આવશે. જ્યાં અંદાજપતર્ સંત ુિલત કરવા અને અગર્ેસરતા ધરાવતી સેવાઓના રક્ષણ
ં ત સમજૂતી માટે વાટાઘાટ નહીં થઇ શકે એમ હશે, ત્યારે સરકાર આવ યક વહીવટી અને કાયદાકીય
કરવા માટે ની યોજના સાથે સુસગ
પગલાં સ ૂચવવા તૈયાર છે .
જાહેર િવભાગના પેન્શનો કરદાતાઓને વધુ પરવડી શકે અને પેન્શન યોજનાના સભ્યોને માટે ટકી શકે એવા બનાવવા માટે , આનાથી
અસર પામનાર લાગતી વળગતી યિક્તઓ સાથે સલાહÐમસલત કયાર્ બાદ, સરકાર કેટલાંક પગલાં દાખલ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે .
ઉદાહરણ તરીકે,

િક સાઓમાં પેન્શનો ખાધમાં હોય ત્યાં, નોકરીદાતાઓ અથવા સરકાર તરફથી વધારાના પેન્શનો ફાળવવાની માંગ

કરવા પહેલા, જાહેર િવભાગના ઘણા કમર્ચારીઓને ભિવ યના લાભો ઓછા કરવાનુ ં કહેવામાં આવશે. હાલમાં િનવ ૃ

થઇ ચ ૂકેલાઓ પર

આની કોઇ અસર નહીં પડે.
૨૦૧૭Ð૧૮ સુધીમાં અંદાજપતર્ સંત ુિલત કરવા માટે ૨૦૧૨ નુ ં અંદાજપતર્ નીચે મુજબની મજબ ૂત કાયર્વાહી કરવાની દરખા ત કરે છે :


આગામી તર્ણ વષર્માં ૪.૯ િબલીયન ડોલરની બચત કરવાનો અમલ



જ્યાં સુધી અંદાજપતર્ સંત ુિલત ન થાય ત્યાં સુધી સામાન્ય કોપ રે ટ ઇન્કમ ટે ક્સ દર અને િબઝનેસ એજ્યુકેશન ટે ક્સ દરમાં ઘટાડા



ઓન્ટાિરયો ક્લીન એનરજી બેિનફીટ માટે દર મિહને વધુમાં વધુ ૩,૦૦૦ િકલોવોટ્સ



ઓન્ટાિરયો ડર્ગ બેિનિફટ પર્ોગર્ામમાં ફેરફાર કરવો

થિગત કરી દે વા
થી કરીને Ð ઉચ્ચતમ આવક ધરાવતા ઓન્ટાિરયોના લગભગ ૫ ટકા વયોવ ૃધ્ધો

Ð તેમની િપર્ કર્ીપ્શન દવાઓની િકંમતનો વધારે મોટો ભાગ ચ ૂકવે
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કાયર્કર્મો અને સેવાઓ પ ૂરી પાડવામાં

ખચર્ થાય એમાંનો મોટા ભાગનો એ વાપરનારાઓ પાસેથી ઓન્ટાિરયો યુઝર ફી તરીકે પાછો

મેળવી લેવાય એની ખાતરી કરી લેવી


એમપીપીઓની પગાર થિગતતા હજી બે વષર્ – કુ લ પાંચ વષર્ – માટે લંબાવવી



ઇિ પતાલો, કોલેજો, યુિનવિસર્ટીઓ, કૂલ બોડ્ઝર્ અને એજન્સીઓના અિધકારીઓની પગાર થિગતતા હજી બે વષર્ – કુ લ ચાર વષર્ –
માટે લંબાવવી

૨૦૧૧–૧૨ માં ૧૫.૩ િબલીયન ડોલરની ખાધ અંદાજવામાં આવેલ છે –

એક વષર્ પહેલા કરવામાં આવેલ અનુમાન કરતાં ૧ િબલીયન ડોલર

ઓછી છે , અને સુધારો થતાં, ૨૦૦૯ ની પાનખરની ઋત ુમાં કરવામાં આવેલ ૨૦૦૯–૧૦ ના અનુમાન કરતાં ૩૮ ટકા કરતાં પણ વધુ ઓછી છે .
૨૦૧૨ ના અંદાજપતર્માં જાહેર કરવામાં આવેલ પગલાં લીધા િવના ઓન્ટાિરયોની ખાધ ૨૦૧૪Ð૧૫ સુધીમાં ૨૫ િબલીયન ડોલર સુધી
પહ ચી જશે. એના બદલે, એ જ રાજિવ ીય વષમ
ર્ ાં, એને ૧૦.૭ િબલીયન ડોલરની અંદાજવામાં આવેલ છે .
અથર્ યવ થાને હજી વધારે મજબ ૂત કરવા અને નોકરીઓના િનમાર્ણને પર્ોત્સાિહત કરવા પર સરકાર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવાનુ ં ચાલુ જ
રાખશે.

નોકરીઓ અને સમ ૃિધ્ધ
એક મજબ ૂત અને વૈિવધ્યસભર ઓન્ટાિરયો

ઉ ોગોને, નાવીન્યકરણમાં રોકાણ કરવા, ઉત્પાદકતામાં વધારો કરવા અને વૈિ ક ધોરણે

વધુ પધાર્ત્મક બનાવવા સમથર્ કરે , એ માટે સરકાર નીચે મુજબ કરશે:


ઉ ોગોને ટે કો આપનારા અનેક કાયર્કર્મોને એકતર્ કરીને એક જોબ્ઝ એન્ડ પર્ો પેિરટી ફન્ડનુ ં સ ન કરવુ ં
અને નોકરીઓનાં િનમાર્ણ કરવા પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરત ું હોય,

ઉત્પાદનશિક્તના િવકાસ

નાથી ૨૦૧૪Ð૧૫ માં ૨૫૦ િમલીયન ડોલરની એકંદર બચત

િનપજશે.


િવિવધ લાગતી વળગતી યિક્તઓની બનેલી એક જોબ્ઝ એન્ડ પર્ો પેિરટી કાઉિન્સલની થાપના કરવી

ઓન્ટાિરયોની

ઉત્પાદકતામાં વધારો કરવાની યોજના બનાવવા માટે સરકારને સલાહÐસ ૂચન આપે, અને ઓન્ટાિરયોની ઉત્પાદકતા અને
નાવીન્યકરણ માટે સંશોધન કરવાની કાયર્સ ૂિચનુ ં નેત ૃત્વ કરે


ં ત પર્ધાનમંડળની િવિનમય વેપારને આગળ ધપાવનારી પર્વ ૃિ ઓને કાયર્ક્ષમ બનાવીને નવી ઊભરતી અથર્ યવ થાઓમાં
સુસગ
ઓન્ટાિરયોથી થતી િનકાસમાં વૈિવધ્ય લાવવુ ં

ાન અને કૌશ ય
ાન પર આધાિરત અથર્ યવ થામાં સમ ૃધ્ધ ભિવ યની ખાતરી રાખવા માટે , િવ ના

ે ઠ ભણતર ધરાવતા કમર્ચારીઓ મેળવવા માટે

સરકાર એની યોજના પર્માણે કામ કરવાનુ ં નીચે મુજબ ચાલુ રાખે છે :


સપ્ટે મ્બર ૨૦૧૪ સુધીમાં આખા િદવસના બાળમંિદરનુ ં સંપ ૂણપ
ર્ ણે અમલીકરણ કરાશે



નીચલા ધોરણના વગ માં બાળકોની સંખ્યા ઓછી રાખવાનુ ં ટકાવી રાખવુ ં



ુ ન અનુદાનમાં ૩૦ ટકાની
ઓન્ટાિરયોના હકદાર લ–ટાઇમ અંડરગર્ેજ્યુએટ યુિનવિસર્ટી અને કોલેજના િવ ાથીર્ઓને ઓન્ટાિરયો ટ શ



તાલીમના કાયર્કર્મો આજની નોકરીઓની જ િરયાતો મુજબના હોય એ પર્કારનુ ં સમગર્ સરકારમાં સંયોજન કરવુ ં

ટ આપવા માટે કિટબધ્ધ રહેવ ુ ં
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આરોગ્ય સંભાળનું પાંતર
સરકાર ઓન્ટાિરયો એક્શન પ્લાન ફોર હે થ કેર પર આધાિરત એક ટકાઉ અને ઉચ્ચ ગુણવ ા ધરાવતી આરોગ્ય સંભાળ યોજના
બનાવવા નીચે મુજબ કરશે:
ટલો ઘટાડવા માટે આરોગ્ય સંભાળનુ ં પાંતર કરશે



આગામી તર્ણ વષર્માં ખચાર્ના વધારાના દરને દર વષેર્ સરે રાશ ૨.૧ ટકા



જ્યાં યોગ્ય હશે ત્યાં ઇિ પતાલોની બદલે દરદીઓને સારવાર આપવા માટે સમુદાયÐઆધાિરત સંભાળ,

મ કે નફાÐરિહત િક્લનીક

અને ઘરમાં અપાતી વૈકિ પક સારવાર, વધારવામાં આવશે


સંભાળના મ ૂ ય અને ગુણવ ા વધારવા માટે દરદીÐકેિન્દર્ત નાણાંભડં ોળના નમ ૂનાઓ તરફ જવામાં આવશે

અવતરણો
"ઓન્ટાિરયોના પિરવારોને તેમના કરના ડોલરની ઉચ્ચતમ િકંમત અને શક્ય હોય એટલી ઉચ્ચતમ સેવાઓ મળે એની ખાતરી રાખવા
માટે આપણે સાચી પસંદગીઓ કરી ર ા છીએ. અંદાજપતર્ સંત ુિલત કરવામાં આપણે સૌએ ભાગ ભજવવાનો છે ."
ં ી
Ð ડ્વાઇટ ડન્કન, નાણાંમતર્
"એક વધુ મજબ ૂત ઓન્ટાિરયો બનાવવા માટે મજબ ૂત કાયવાર્હીની જ ર છે . આપણે સૌએ સાથે મળીને

આવ યક નફો મેળ યો છે

એનુ ં રક્ષણ કરવા માટે આપણે સાચી પસંદગીઓ કરીશુ.ં જ્યારે આપણે આ પસંદગીઓ કરીશુ,ં ત્યારે આપણે િશક્ષણ અને આરોગ્ય
સંભાળનુ ં રક્ષણ કરીશુ ં Ð હર એક વખતે."
ં ી
Ð ડ્વાઇટ ડન્કન, નાણાંમતર્

સંિક્ષપ્ત હિકકતો


૨૦૧૨ ના અંદાજપતર્માં
ઓન્ટાિરયોની



પગલાં લેવાની દરખા ત કરવામાં આવી છે એના પિરણામે, એ પગલાં લીધા િવના ૨૦૧૪–૧૫ માં

સંિચત ખાધ હોત એના કરતાં, ૨૨.૧ િબલીયન ડોલર ઓછી થઇ જશે.

૨૦૧૨ ના અંદાજપતર્ માં વણર્વેલ પર્ાંતની નવી આવકના દરે ક ડોલર દીઠ ચાર ડોલરની બચત થશે અને પડતર િકંમતને વધુ ફેલાવા
દે વાને અટકાવવાના પગલાં લેવાશે.



આગામી તર્ણ વષર્માં, જો એ ન કરવામાં આ યુ ં હોત તો
ડોલર


ખચર્ હોત, એ કાયકર્
ર્ મોમાં થનાર સંિચત ખચર્ ઘટાડીને ૧૭.૭ િબલીયન

ટલો કરવા માટે નીચે મુજબના પગલાં લેવાયા છે :

અિત યાિપ્ત અને િ ગુણનને દૂ ર કરીને, િવતરણના વધુ કાયર્ક્ષમ નમ ૂનાનો અમલ કરીને અને મુખ્ય કાયર્ક્ષેતર્ પર ધ્યાન કેિન્દર્ત
કરીને ૪.૯ િબલીયન ડોલરની આયોજીત બચત



કૂલ બોડ્ઝર્ માટે ના વળતર, ડોક્ટરો અને જાહેર કમચાર્રીઓને થનારી ચ ૂકવણીઓ પર અંકુ શ મ ૂકવાની સરકારની
કાયર્વાહીઓમાં ૬ િબલીયન ડોલર



બ ૃહદ જાહેર િવભાગોમાં પડતર િકંમતને વધુ ફેલાવા દે તી અટકાવીને ૬.૮ િબલીયન ડોલર



ઓન્ટાિરયોની અથર્ યવ થાનો ૨૦૧૨ માં ૧.૭ ટકા, ૨૦૧૩ માં ૨.૨ ટકા અને ૨૦૧૪ માં ૨.૪ ટકા િવકાસ થવાની ધારણા છે .



૨૦૧૧ માં, ઓન્ટાિરયોમાં ૧૨૧,૦૦૦ થી પણ વધુ નોકરીઓનુ ં િનમાર્ણ કરવામાં આ યુ ં હત ું Ð

ની સાથે જ ૧૨૩,૪૦૦ લÐટાઇમ

નોકરીઓનો વધારો થયો હતો.


ઓન્ટાિરયોના દે વાની મરામત કરતા રહેવાનો ખચર્ લગભગ ૧૦ િબલીયન ડોલરનો છે , આરોગ્ય સંભાળ અને િશક્ષણ પછીનો આ
સૌથી મોટો તર્ીજો વાિષર્ક ખચર્ છે . સાપેક્ષ રીતે જોતાં, દર વષેર્ ઓન્ટાિરયો કોલેજો અને યુિનવિસર્ટીઓ કરતાં વધુ નાણાં યાજમાં
ખચેર્ છે .



યાજના દરમાં થનાર હર એક ટકાના વધારા દીઠ, વધારાના પહેલા વષર્માં, દે વાની મરામત કરતા રહેવાના ખચર્માં ૪૬૭ િમલીયન
ડોલરનો વધારો થાય છે . જો અંદાજપતર્ સંત ુિલત કરવા માટે કોઇ કાયર્વાહી નહીં કરવામાં આવે તો, ઓન્ટાિરયો આ

ટલાં નાણાં

િશક્ષણમાં ખરચે છે એટલાં જ ૨૦૧૭–૧૮ માં દે વાની મરામત કરતા રહેવા માટે ખરચશે.

…/4



ુ રી ૨૦૧૨ માં, કોન્ફરન્સ બોડર્ ઓફ કેનેડાએ સ ૂચન કયુર્ં હત ું કે ખચાર્માં થતા રહેતા વધારાને અંકુ શમાં લેવા માટે જો કોઇ
ફે આ
કાયર્વાહી કરવામાં આવશે નહીં તો, ૨૦૧૭Ð૧૮ સુધીમાં ઓન્ટાિરયોની

સંિચત ખાધ ૧૬ િબલીયન ડોલર થઇ શકે છે . આ જ

પર્કારની માન્યતાઓ વીકારીને િરફોમર્ ઓફ ઓન્ટાિરય ઝ પિબ્લક સિવર્સીઝના કિમ રે અનુમાન કયુર્ં હત ું કે આ ખાધ ૩૦ િબલીયન
ડોલર


ટલી થઇ શકે છે .

૨૦૧૧–૧૨ માં ઓન્ટાિરયોનો કાયર્કર્મો માટે નો માથા દીઠ ખચર્ ૮,૫૬૦ ડોલર ધારવામાં આવે છે . અન્ય પર્ાંતોની સરખામણીમાં આ
સૌથી ઓછો છે અને અન્ય નવ પર્ાંતોની સરકારોના સરે રાશ ખચર્ કરતાં ૧૧ ટકા ઓછો છે .



માથા દીઠ ઓછામાં ઓછા પર્ાંિતય જાહેર કમચાર્રીઓની સંખ્યા સાથે ઓન્ટાિરયો સરકારી સેવાઓ પ ૂરી પાડે છે .

વધુ જાણો
ઓન્ટાિરયોનુ ં ૨૦૧૨નુ ં અંદાજપતર્ વાંચો
ઓન્ટાિરયો ારા ખચાર્ના િનયંતર્ણ માટે લેવાતા પગલાં િવશે વધુ જાણો.
ઓન્ટાિરયોના ૨૦૧૨ના અંદાજપતર્ની પ ૃ ઠભ ૂિમકા આપતી માિહતી વાંચો:


ઓન્ટાિરયોની અથર્ યવ થા પર એક નજર અને રાજિવ ીય યોજના



જાહેર િવભાગોના વળતર



અંદાજપતર્નુ ં સંત ુલન



એક યોગ્ય અને કાયર્ક્ષમ ઔષધ યવ થા

ઓન્ટાિરયોના ૨૦૧૨ના અંદાજપતર્ની મુખ્ય કલમો વાંચો.
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માતર્ િવ ાપન માધ્યમોની પ ૂછપરછ માટે:
એલી િવત ુન કી, પર્ધાનનું કાયાર્લય, ૪૧૬Ð૩૨૫Ð૯૮૧૯

ontario.ca/finance-news
GUJARATI

કોટ બ્લો ટ, નાણાં મંતર્ાલય, ૪૧૬Ð૩૨૫Ð૦૩૨૪
જાહેર જનતાની પ ૂછપરછ માટે:
૧Ð૮૦૦Ð૩૩૭Ð૭૨૨૨
ટીટીવાય: ૧Ð૮૦૦Ð૨૬૩Ð૭૭૭૬
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