૨૦૧૩

ઓન્ટારરયોન ું અંદાજપત્ર

સમાચાર પ્રકાશન
નાણા ાં મત્રાલય
ાં

એક સમ ૃધ્ધ અને નનષ્પક્ષ ઓન્ટારરયો માટેન ું અંદાજપત્ર
નવી ઓન્ટારિયો સિકાિ નોકિીઓનાાં નનમાાણ કિવામાાં મદદ કિે છે અને લોકોને ટેકો આપે છે
સમાચાર

મે ૨, ૨૦૧૩

ઓન્ટારરયોન ું ૨૦૧૩ અંદાજપત્ર – એક સમ ૃધ્ધ અને નનષ્પક્ષ ઓન્ટારિયો – બુધ્ધ્ધમાન િોકાણો કિે છે જે અર્ાવ્યવસ્ર્ાને મજબ ૂત
બનાવશે, યુવાવર્ા માટે નોકિીઓનાાં નનમાાણ કિવામાાં મદદ કિશે અને ૨૦૧૭–૧૮ સધીમાું ખાધ દૂ ર કરવા કાયયવાહી કિશે.
ઓન્ટારરયોન ું ૨૦૧૩ અંદાજપત્ર એક સમ ૃધ્ધ અને નનષ્પક્ષ ઓન્ટારિયો માટે ન ુાં સ ૂચન નીચે મજબ કરે છે :


લર્ભર્ ૩૦,૦૦૦ જેટલી સાંખ્યાના યુવાવર્ા માટે નોકિીઓ અને માર્ાદશાન કિવા માટે ની તકોનાાં નનમાાણ કિવા અને
ઉદ્યમવ ૃનિ અને નવીન શોધખોળોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બે વર્ાના સમયર્ાળામાાં ૨૯૫ નમલીયન ડોલિની એક ય ૂર્
જોબ્ઝ સ્રે ટેજીની સ્ર્ાપના કિ છે .



જાહેિ પરિવહન સેવા, િસ્તા, પુલો, ઇસ્સ્પતાલો અને શાળાઓ માટે ના માળખાાંમાાં િોકાણો દ્વાિા નોકિીઓનાાં નનમાાણ કિે છે .



૯૦ લાખ ડ્રાઇવરો માટે મોટરગાડીના વીમાના દરોમાું આશરે ૧૫ ટકા ઓછા કરે છે .



૪૬,૦૦૦ ર્ી વધુ લોકોને તેઓના ઘિની સર્વડો વચ્ચે જ િહીને, ઘરમાું અપાતી અને સમદાય–આધારરત સુંભાળ,
ઝડપર્ી મેળવવામાાં મદદ કિે છે .



લઘુ ઉદ્યોર્ોને એમ્પલોયિ હેલ્ર્ ટે ક્સ (Employer Health Tax) માાં અપાતી મુસ્ક્તમાાં, તેઓના વેતનપત્રકમાાં ૪૦૦,૦૦૦
ડોલિર્ી ૪૫૦,૦૦૦ ડોલિ સુધીનો વધાિો કિીને, કિમાાં િાહત પ ૂિી પાડે છે .



સામાજીક મદદ મેળવનાિાઓને િોજર્ાિ શોધવામાાં અને તેઓની નાણાાંકીય સલામતીમાાં સુધાિા કિવામાાં મદદ કિવા
પરિવતાન લાવનાિા પર્લાાં લે છે .

૨૦૧૨–૧૩ ની ખાધ હવે ૯.૮ બબલીયન ડોલર અંદાજવામાું આવેલ છે – જેમાું ૨૦૧૨ નાું અંદાજપત્રમાું કરવામાું આવેલ
અનમાનની સરખામણીમાું ૫.૦ બબલીયન ડોલરનો સધારો છે . તાજેતિમાાં જ પ ૂરુાં ર્યેલ રાજનવત્તીય વર્ય લાગલગાટ ચોથ ું વર્ય રહ્ ું
છે , જેમાું આ પ્રાુંતે અંદાજજત ખાધ કરતાું ઓછી ખાધ હોવાનો હેવાલ આપ્યો છે – કે નેડામાું આ સ્તરની સફળતા દશાયવનાર આ એક
માત્ર સરકાર છે . લાગલગાટ બીજા વર્યમાું પણ કાયય્રમમો માટે નનારા ખચયનો વધારો એક ટકાની પણ ઓછો નવાની યોજના
કરવામાું આવેલ છે .
૨૦૧૨–૧૩ માટે ની ખાધના ધ્યેયને પાર પાડવા ઉપરાુંત, ૨૦૧૨ ના ૨૦૧૩–૧૪ માટે ના અંદાજપત્રમાું રજૂ કરાયેલ ૧૨.૮ બબલીયન
ડોલરની અંદાજજત ખાધની વધારે ૧.૦ બબલીયન ડોલરના સધારાની પ્રાુંત યોજના કરે છે . ૨૦૧૨ ના અંદાજપત્રમાું રજૂ કરાયેલ
૨૦૧૩–૧૪ માટે ના કાયય્રમમો માટે નનારા ખચયમાું કોઇ ફેરફાર નયો નની. ૨૦૧૩–૧૪ બાદ, ૨૦૧૨ ના અંદાજપત્રમાું રજૂ કરાયેલ
રૂપરે ખા મજબ ખાધ ઓછી કરવાના ધ્યેયને પહોંચી વળવા અને ૨૦૧૭–૧૮ સધીમાું ૦.૫ બબલીયન ડોલરની નસલક મેળવવા
માટે ના માગે સરકાર દૃ ઢપણે ચાલી રહી છે .
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મહત્વના ભાર્ીદાિો સાર્ે કામ કિીને સિકાિ અર્ાવ્યવસ્ર્ાનુાં નવીકિણ કિનાિી છ–નવભાર્ની એક યોજનાની િજૂઆત કિી િહી છે ,
જે ઓન્ટારરયોની અર્ાવ્યવસ્ર્ાને નવકાસ અને નોકિીઓનાાં નનમાાણ કિવા માટે ની તકો ઝડપવામાાં મદદરૂપ ર્શે:
૧. ધુંધા માટે સ્પધાયત્મક વાતાવરણ – એક સ્પધાાત્મક કિ વ્યવસ્ર્ા અને અસિકાિક નનયમનને ટે કો આપવાર્ી નોકિીઓનાાં નનમાાણ
અને અર્ાવ્યવસ્ર્ાના નવકાસ માટે નવા ધાંધાકીય િોકાણોને પ્રોત્સાહન મળે છે
૨. આધનનક માળખ ું – જાહેિ પરિવહન સેવા, િસ્તા, શાળાઓ અને ઇસ્સ્પતાલોમાાં િોકાણો કિવા એક ફળદાયક અર્ાવ્યવસ્ર્ા માટે નો
મહત્વનો પાયો છે .
૩. અનત કશળ કમયચારીઓ – કૌશલ્ય અને ભણતરમાું િોકાણ કિવાર્ી, તેમ જ યુવાવર્ા માટે નોકિીઓનાાં નનમાાણ કિવાર્ી એ
બાબતની ખાતિી મળે છે કે પ્રાાંતના લોકો કામ કિી શકે અને સમ ૃધ્ધ બની શકે છે .
૪. ઉદ્યમવ ૃનત્ત અને નવીન શોધખોળોને પ્રોત્સાહન આપવ ું – નવશ્વવ્યાપી અર્ાવ્યવસ્ર્ા માટે નવીન માલસામાન અને સેવાઓમાાં
રૂપાાંતિ કિી શકાય એવા કલ્પનો ધિાવનાિ ઓન્ટારરયોના સામર્થયયને મજબ ૂત કરવ ું
૫. નવશ્વવ્યાપી બનવ ું – ઉદ્યોર્ો સાર્ે કામ કિીને માલસામાન અને સેવાઓ સુધી પહોંચી શકાય એ િીતે બજાિોનો ઓન્ટારરયોની
સરહદોની અન્ય પ્રાુંતો સધી, યનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સ અને ઉભરતી અર્ાવ્યવસ્ર્ાઓ સુધી ફેલાવો કિવો
૬. ધબકતા અને મજબ ૂત સમદાયો – નોકિીઓનાાં નનમાાણ કિવાર્ી અને અર્ાવ્યવસ્ર્ાના નવકાસર્ી બધા જ સમુદાયો અને પ્રાદે નશક
અર્ાવ્યવસ્ર્ાઓને ફાયદો મેળવી આપવામાાં મદદ કિવી.
ઓન્ટારરયોના પરરવારો માટે વધ ટે કો પ ૂરો પાડવા માટે પણ નવી સરકાર પગલાું ભરવાન ું ચાલ જ રાખશે. એ ઓન્ટારરયોના
આરદવાસી લોકો માટે ની તકોમાું સધારા કરશે, સૌની વધ હમલાપાત્ર લોકોન ું રક્ષણ કરશે, અને વધ સલામત અને વધ મજબ ૂત
સમદાયો બનાવશે.
ઓન્ટારરયોન ું ૨૦૧૩ અંદાજપત્ર સૌના ફાયદા માટે એક સમ ૃધ્ધ અને નનષ્પક્ષ ઓન્ટારિયોનુાં નનમાાણ કિશે.
અવતરણો
“નવી સરકાર ઓન્ટારરયોના બધા જ લોકોને મદદ કરવા અને ૨૦૧૭–૧૮ સધીમાું ખાધ દૂ િ કિવા માટે કરટબધ્ધ છે . રાજનવત્તીય
ધ્યેયને પહોંચી વળવાને પરરણામે, લોકો માટે જે બાબતો રોજબરોજન ું મહત્વ ધરાવતી હોય તેમાું રોકાણ કરવાન ું આપણે ચાલ જ
રાખી શકીશ.ું આપણે આિોગ્ય સાંભાળ અને નશક્ષણનુાં િક્ષણ કિીએ છીએ. યુવાવર્ા માટે નોકિીઓ માટે ની તકો નનમાાણ કિીએ છીએ.
અર્ાવ્યવસ્ર્ાને મજબ ૂત કિવા માટે નો આપણો સાંતલુ લત અલભર્મ નોકિીઓ નનમાાણ કિશે અને સૌના માટે એક સમ ૃધ્ધ અને નનષ્પક્ષ
ઓન્ટારિયોનુાં નનમાાણ કિશે.”

— Charles Sousa, નાણાાંમત્ર
ાં ી (Minister of Finance)
સુંબક્ષપ્ત હરકકતો


સિકાિ વાસ્તનવક કુ લ આંતરિક ઉત્પાદનના (જીડીપી) નવકાસનુાં ૨૦૧૩ માાં ૧.૫ ટકો, ૨૦૧૪ માાં ૨.૩ ટકા અને ૨૦૧૫ અને
૨૦૧૬ એ બન્ને વર્ામાાં ૨.૪ ટકા આલેખન કિે છે .



સિકાિે અંદાજપત્ર પહેલાાં ૧,૦૦૦ ર્ી વધુ સાંસ્ર્ાઓ સાર્ે સલાહસ ૂચનોની આપ–લે કિી હતી અને સમગ્ર ઓન્ટારિયોના
સમુદાયોમાાં ટે લલફોન ટાઊનહોલ્સ દિનમયાન ૬૦૦,૦૦૦ ર્ી વધુ ઘિગ ૃહસ્ર્ીઓ પાસેર્ી સાાંભળયુાં હત.ુાં
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હાલમાું કે નેડામાું, ૨૦૧૨–૧૩ માટે ની ખાધ દૂ ર કરવાના ધ્યેયને પાર પાડવા માટે ના માગે ચાલનારી માત્ર બે સરકારોમાુંની
એક ઓન્ટારરયોની સરકાર છે . ૨૦૧૭–૧૮ સધીમાું ખાધ દૂ ર કરવા પર સરકારે જે ધ્યાન કે ન્દ્ન્િત કયું છે , એના કારણે આ
પરરણામો આવ્યા છે – અંદાજપત્ર સુંતબલત નઇ જાય એટલે ચોખ્ખા દે વા અને જીડીપીના પ્રમાણને મુંદી પહેલાના ૨૭ ટકાના
સ્તર સધી ઓછું કરવાના ધ્યેય દ્વારા એ કરટબધ્ધતાને મજબ ૂત કરવામાું આવે છે .



જૂન ૨૦૦૯ ર્ી અત્યાિ સુધીમાાં ઓન્ટારરયોએ લગભગ ૪૦૦,૦૦૦ નોકિીઓ નનમાાણ કિી છે , માંદી દિનમયાન ગુમાવાયેલ બધી
જ નોકિીઓ આમ પાછી મેળવી લીધી છે . મુંદી પહેલાના સૌની વધ નોકિીઓનુાં જે સ્તિ હતુાં એના કિતાાં પણ ૧૩૦,૦૦૦
નોકિીઓ હાલમાાં વધાિે છે .



આગામી ત્રણ વર્ય દરનમયાન ઓન્ટારરયોના માળખામાું ૩૫ બબલીયન ડોલર કરતાું પણ વધ રોકાણો કરવાની યોજના દર
વરસે આશરે ૧૦૦,૦૦૦ નોકિીઓને ટે કો આપશે.



રિફોમા ઓફ ઓન્ટારિયોઝ પબ્બ્લક સનવિસીઝ પિના કનમશન (Commission on the Reform of Ontario’s Public Services)
ના ૩૬૨ સ ૂચનોમાાંર્ી ૬૦ ટકા પિ સિકાિ આર્ળ વધી િહી છે અને બાકી િહેલાના અમલીકિણનો અભ્યાસ કિી િહી છે .

વધ જાણો
અંદાજપત્ર વાુંચો
અંદાજપત્ર પરન ું વક્તવ્ય જઓ
અંદાજપત્રના ફોટા જઓ

અંદાજપત્રની પ ૃષ્ઠભ ૂનમકા આપતી મારહતી વાાંચો:
-

ઓન્ટારરયોની અનયવ્યવસ્ના પર એક નજર અને રાજનવત્તીય યોજના

-

ઓન્ટારરયોના ડ્રાઇવરોને નાણાું બચાવવામાું મદદરૂપ નવ ું
એક નનષ્પક્ષ સમાજ
ધી ઓન્ટારરયો રિલીયમ બેનનરફટ (The Ontario Trillium Benefit): લોકો માટે વધ નવકલ્પ
યવાવગય માટે નોકરીઓન ું નનમાયણ

અંદાજપત્રની મખ્ય કલમો વાુંચો.

માત્ર નવજ્ઞાપન માધ્યમોની પ ૂછપરછ માટે :
Susie Heath, માંત્રીનુાં કાયાાલય (Minister’s Office), ૪૧૬–૩૨૫–૩૬૪૫
Scott Blodgett, નાણાાં માંત્રાલય (Ministry of Finance), ૪૧૬–૩૨૫–૦૩૨૪

જાહેર જનતાની પ ૂછપરછ માટે :
૧–૮૦૦–૩૩૭–૭૨૨૨
ટીટીવાય: ૧–૮૦૦–૨૬૩–૭૭૭૬
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