નાણા ં મંત્રા

ઑન્ાારયયો�ા ઉચ ઇોમામણ
સમાચાર યાદ�

�દાજપત્2015 ઑન્ટા�રયોના ઇિતહાસમાં �ૂળ �ૂત ુ� િવધાઓમાંસૌથી મો�ું
�ૂડ�રોકાણ કર� છે
સરકાર ઑન્ટા�રયો�ું ઉચ્ચ િનમાર્ણ કર� છે, અથર્તંત્ર િવકસાવે છે અને નોકર�ઓ�ું િનમાર્ણ
23 એિપ્, 2015
નાણાં પ્રધ (Finance Minister) Charles Sousa એ આ� 2015�ું �દાજપત �હ�ર ક�� ુ � આિથ�ક
િવકાસ અને નવી નોકર�ઓને સહાય કરવા �ૂળ�ૂત �ુિવધાઓમાં અ�ૂત� ૂવર્ �ૂડ�રોકાણ સંભવ બનાવે છે
પ�રવારો અને સ�ુદાયો � �હ�ર સેવાઓ પર આધાર રાખે છે તેને �ળવવાની સાથે �દાજપત્અથર્તંત્ર
િવકસાવવાના વ� ુ નવા માગ� શોધવાની સરકારની પ્રિતબદ્ધતા પર કામ કર� તેમાં પ્રાંતન
અસ્�ામતો� ું �ૂલ્મહ�મ કરવાનો સમાવેશ થાય છે �થી ઑન્ટા�રયોના ઇિતહાસમાં �ૂળ �ૂત
�ુિવધાઓમાં સૌથી મોટા �ૂડ�રોકાણને સહાય કર� શકાય.
ઑન્ટા�રયોની સામા�જક જવાબદાર�ન પ્રિતબદ્ધતા �ળવવાની સપ્રાંત ગ્રાહકની �ુિવધા અને િવ
વધારવા ક�રયાણાની �ુકાનમાં બીયરના વેચાણને પણ દાખલ કર� ર�ું છે .
�
વષર2015-16માં ખાધ 8.5 �બ�લયન ડોલરની રહ�શ,ે � 2014ના �દાજપત્રન
ઑન્ટા�રયોના �દાજ ુજબ 
આગાહ� કરતા ં ઓછ� છે , અને વૈિ�ક મદ
ં �ના પ્રા રંભ પછ� સૌથી િનમ્ન સ્તર� પ્રાંત  �ૂબ જ િવચાર�ને અન
ુ ૂવર્કનો અ�ભગમ લઈ વષર2016–17માં 4.8 �બ�લયન ડોલરની �દા�જત ખાધ સામે સં� ુલનનો માગર્
હ���
અપનાવશે. સરકારની ચાર ભાગની યોજના લોકોની પ્રિતભા અને કૌશલ્યોમાં રોકાણ કર�ને, સડકો અ
માગર્ �વી �હ�ર �ૂળ �ૂત ુ� િવધાઓ� ું િનમાર્ણ કર�ને, ગિતશીનવીનતાસભર પયાર્વરણ સજ�ને �માં
વેપાર સફળ થાય અને આગળ વધે તેમજ �ુર�ક્ષત િ ન�ૃિ� બચત યોજના�ું િનમાર્ણ કર�ને ઑન્ટા�રયો
ઉચ્ચ િનમાર્ણ કર� છ
ઑન્ટા�રયોની �ૂળ �ૂત ુ� િવધમા ં �ૃ�દ્ધ કરવ
�હ�ર �ૂળ�ૂત �ુિવધાઓ�ું નવીનીકરણ તેમજ તે�ું િવસ્તરણભિવષ્યની િશક્ષણ, આરોગ્ય સંભાળ,
તેમજ માગર્ની જ��રયાતોને  �ૂર� કરવા સાથે ઑન્ટા�રયોના

ઉદ્યોગોને સહાય કર� છે, નોકર� ઓ સજ� છે

વૈિ�ક અથરતંત્રમાં ઑન્ટા�રયોને વ�ુ સાર� સ્પધાર્ આપવાની �સ્થિતમાં �ૂકઑન્ટા�રયો �યાર� �ૂડ� રોક� છે
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ત્યાર� તે િનમાર્ણ કર� ર�ું હો- અને �યાર� તે િનમાર્ણ કર� ર�ું હોય છે ત્યાર� તે િવકસી ર�ું હોય છે
2015�ું �દાજપત 10 વષર્માં �હ�ર �ૂળ �ૂત ુ� િવધામાં130 �બ�લયન ડોલર કરતાં વ�ુ�ું અ�ૂત� ૂવર્
�ૂડ�રોકાણ કરવાની ઑન્ટા�રયોની યોજનાને ચા�ુ રાખે છે અને િવસ્તાર� . તેમાં નીચેની બાબતોનો
સમાવેશ થાય છે :
•

ઑન્ટા�રયને આગળ વધારવા (Moving Ontario Forward) માટ� સમિપ�ત ભંડોળમાં 2.6 �બ�લયન
ડોલરનો વધારો કર� 10 વષર્માં31.5 �બ�લયન ડોલર� પહ�ચાડ�ું - ગ્રેટર ટોરન્અને હ�િમલ્ટન એ�રયા
[Greater Toronto and Hamilton Area (GTHA)] માં માગર્ પ્રકલ્પો મ16 �બ�લયન ડોલર અને
�ટ�એચએ (GTHA)ની બહાર પ�રવહન અને અન્ય પ્રાથિમકતાવાળા �ૂળ�ૂત �ુિવધા પ્રકલ્પો15
�બ�લયન ડોલર પ્રાપ્ય કરવા. આ વધારો પ્રાંતના અસ�ું મહ�મ �ૂલ્ય કરવાની યોજનાના
ઉચ્ચતર લ�ના કારણે છે ; અને

•

વષર્2015–16મા ં સડકો, �ુલો, �હ�ર માગ�, પાણી પ્રણા�લઓ, હૉ�સ્પટલો અને શાળાઓ �વી �ૂળ�
�ુિવધાઓ પર 11.9 �બ�લયન ડોલર�ું યોજનાબદ્ધ �ૂડ�રોકા

ઑન્ટા�યોના અથ�તંત્રને મ જ�ૂત કરવા અને નોકર� સ�નને પ્રોત્સા�હત કરવા સરકાર તેની અસ્�મા
�ૂલ્ય મહત્ત્મ કરવાની તેની યોજના પર અને �હ�ર માગર્, પ�રવહન અને અન્ય પ્રાથિમકતાવાળા
�ુિવધાના પ્રકલ્પોમાં �ટ્ર�લયમ Trillium Trust) દ્વારા ચોખ્ખા નફા ( પ્રોડ)�ું ફર� �ૂડ�રોકાણ
કરવા આગળ વધી રહ� છે . ઑન્ટા�રયોને આગળ વધારવા(Moving Ontario Forward) માટ� સમિપ�ત
ભંડોળ વધારવાથી પ્રાથિમકતાવાળા પ્રકલ્પોને વેગ મળશે અને નવા પ્રકલ્પોનો પ્રારંભ
અસ્�ામતને મહ�મ કરવાની યોજનામાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છ :
•

ુ વનાર �ુરક્ષાઓ સ�વHydro One મા�લક�ને
ટકાઉ �હ�ર લાભો તેમજ ચા�ુ �હ�ર અને દર �ક
વ્યાપક બનાવવી.

•

વેચાણ માટ� મહત્ત્વના સ્થળોએ આવેલી અનેક સ્થાવર સની સમીક્ષા કરવ

નોકર� સ�વા વેપાર સાથે ભાગીદાર� કરવી
ુ સ્�ૃત કરતી, ઉચ્ચ �ુકવણીવાળ� નોકર�ઓ સ�વા�ું ચા�ુ રાખ્�ું છ�ૂન 2009માં મદ
ઑન્ટા�રયએ �ર
ં �ના
કારણે િનમ્ન સ્તર� પહ�ચ્યા પછ� રોજગાર�એ મજ�ૂત ર�તે ઊછાળો માય� છે અને પાંચ લાખ કરતાં વ
નવી નોકર�ઓ સ�ર્ઈ છ - �માથ
ં ી ત્રણ ચ�ુથા�શ �ટલી ઉદ્યોગોમાં છે �માં સર�રાશ ક વ�ુ વેતન છે .
ુ ાવેલી તમામ નોકર�ઓ પ્રાંતે પાછ� મેળવી છે. આ ઉચ્ચ �ુણવ�ાવા
વૈિ�ક આિથ�ક મદ
ં � પછ�થી �મ
નોકર�ઓ તમામ ઑન્ટા�રયનો માટ� �ગત િવકાસનીતકો આપવાની સાથે આિથ�ક �ુરક્ પણ સજ � છે
તેમજ સ�ૃ�દ પણ �ુિનિ�ત કર� છે .
2015 �દાજપત્ઑન્ટા�રયોના અથતંત્ર�ું ઉચ્ચ િનમાર્ણ કરવા�ું ચા�ુ રાખ :
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•

વ�ુ વેપાર સાથે ભાગીદાર� કર�ને નોકર�ઓ અને સ�ૃ�દ્ધ ભંડોળJobs and Prosperity Fund) 10 વષર્
માટ� વધાર�ને 2.5 �બ�લયન ડોલર કર�ને, ઉત્પાદકતામાં વધાર, શોધોમાં વધા, િનકાસોમાં �ૃ�દ્ધ અન
નોકર�ઓનો સ�ન કર� છે . 2015 �દાજપત્�હ�ર કર� છે ક� ભંડોળમા ં વષર્2015-16માં �ુલ 200
િમ�લયન ડોલરનો વધારો કરવામા ં આવશે, 10 વષર્ માટ�2.7 �બ�લયન ડોલર �ુધી ભંડોળ વધારાશે
અને વન ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર �ુધી લાયકાત િવસ્

•

િવશાળ ઉ�ર�ય ઉદ્યોગ ભવનો � નોકર�ઓ અને વૈિ�ક સ્પધાર્ત્મકતા ટકાવી રાખે છે તેને લાયક
માટ� માચર્2016 પછ� પણ વીજળ� �ક�મત સહાય ચા�ુ રાખીને.

•

સ�ૃદ્ધ આિથ�ક ભિવષ્ય અને િવકિસત સમાજને �ુિનિ�ત કરવા આવા પ�રવતર્નનો હલ કાઢ�ને
ઑન્ટા�રયો કાબર્ન �ૂલ્યિનધણ વ્યવસ્થા તર�ક� મયાર્દા અને િવિ પ્રણા સાથે આગળ વધશે.
મયાર્દા અને િવિનમ કાયર્કના નફાને �ુખ્ય પ્રાથિમકતાઓતરફ વાળવામાં આવશે �નાથી ગ્રીન
ગેસ ઉત્સ�નને ઓ�ં કરશે.

ઉચ્ચ કૌશલ્યવા�ં કાયર્દળ િવકસાવ
ઑન્ટા�રયોની તાકાત તેના લોકો છે.આ� લોકોમાં �ૂડ� રોક�ને અને ઑન્ટા�રયનોને યોગ્ય કૌશલ્યો અ
યોગ્ય નોકર�ઓ મેળવવા માટ� જ�ર� સહાય આપીને સરકાર ભિવષ્યના મ જ�ૂત અથર્તંત્ર�ું િનમાર્ણ કર
�દાજપત્રનાં પગલાંમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય  :
•

શાળા� ૂવર્(િપ્રસ્�ૂઅને આખા �દવસના બાલમં�દર (�કન્ડરગાટર્ન)થલઈને અ�ુમાધ્યિમક (પૉસ્
સેકન્ડર�) િશક્ષણ તથા ધંધા પ્રિશ�ુતા (એપ્રે�ન્ટસિશપ) કાયર પ્રયોગાત્મક અભ્
પ્રાયો�ગક કાયર્ક્રમો �વા નવીન માગ� સાથે િશક્ષણ અનેપ્રિશને �ુધારવા�ું ચા�ુ
રાખ�ું.

•

ઑન્ટા�રયો �ુવા નોકર� રણનીિત(Ontario Youth Jobs Strategy)માં બે વષર્માં250 િમ�લયન
ડોલર�ું �ૂડ�રોકાણ કર�ને �ુવા રોજગાર� કાયર્ક્રમમાં �ુલ �ૂડ�રોક565 િમ�લયન ડોલર �ુધી
લાવ�ું.

•

િવદ્યાથ�ઓ માટ� આિથ�ક સહાયને મ જ�ૂત કરવા માટ� ઑન્ટા�રયો િવદ્યાથ� સહાય કાયOntario
Student Assistance Program)�ું આ�ુિનક�કરણ કર�ું.

જવાબદાર��ું પ્રબંધન કર�
સરકારનો મજ�ૂત નાણાંક�ય પ્રબંધનનો સા�બત થયેલો ઇિતહાસ છે2010-11થી પ્રાંતે મહત્ત્
સેવાઓમાં કાપ �ૂ�ા વગર કાયર્ક્રમ ખચર્1.5 ટકાની સામાન્ય વાિષ�ક �ૃ�દ્ધ �ળવી છે � મ�ઘવાર�
દરની નીચે છે .
ં ુલન માટ� વ� ુ પ્રગિત નીચેનાં પગલાં દ્વારા કર :
2015 �દાજપત્નાણાંક�ય સ�
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•

કાયર્ક્રમ સમીક્ષા, નવીનીકરણ અને કાયાProgram Review, Renewal and Transformation PRRT), � અનેક-વષ�ય આયોજન અને �દાજપત્ર બનાવવા પ્રત્યે �ૂળ�ૂત ર�તે નવો અ�ભગમતે
કાયર્ક્રમો અને સેવાઓકાયાપલટ કરવા તેમજ � કાયર્ક્રમો સારો દ�ખાવ ન કરતા હોય, �ુ
પ્રાથિમકતાઓ સાથે જોડાતા ન હોય અથવા સ્પષ્ટ �હ�ર �હતની સેવા ન કરતા હોય તેમને સમ
�
કરવાની �ુશ્ક�લ પસંદગી કરવા માટ� ૂંકા અને લ
ંબા ગાળાની તક
ા
ોને ઓળખે છ. વષર્2014-15 માટ�
અનેક પહ�લ, �ણે ક્ષમતાઓ ઓળખી, અગ્રણી સેવાઓને અસર કયાર્ વગર ખચર્ ઓછા કયાર્
પ્રશાસક�ય ખચર્ ઘટાડ�ા, તેના દ્250 િમ�લયન ડોલરના કાયર્ક્રમ સમીક્ષા બચત લ�યાંકને
કરાયો. વષર્2015-16, 2016-17 અને 2017-18 દર� ક માટ� કાયર્ક્રમ સમીક્ષા બચત લ�500
િમ�લયન ડોલરનો છે .

•

મધ્યમ ુ� દ્દત માટ� કાય ખચર્માં વધારા� ું પ્રબંધન કર�- આ વધારો વષર્2013–14 અને 2017–18
વચ્ચે સર�રાશ0.9 ટકા જળવાઈ રહ�વાનો �દાજ છે .
o

�ુલ આરોગ્ય ક્ષેત્ર ખચર્ વષ1.9 ટકા વધવા સંભવ છે , િશક્ષણ ક્ષેત્ર ખચર્ 2.0 ટકા
વધવા સંભવ છે , બાળકોની અને સામા�જક સેવાઓના ક્ષેત્રનો ખચર્ દર2.9 ટકા વધવા
સંભવ છે અને ન્યાય ક્ષેત્ર ખચર્ દ1.5 ટકા વધવા સંભવ છે .

o

અ�ુમાધ્યિમક અને પ્રણ ક્ષેત્ર ખચર્ મોટા ભાગે  રહ�શે અને અન્ય તમામ
કાયર્ક્રમોનો ખચર્ વષર્5.5 ટકા ઘટવા અ�ુમાન છે .

•

ઑન્ટા�રયોના પ્રવતર્નાણાંક�ય કાયર્માળખની �દર ઑન્ટા�રયો�હ�ર સેવા (Ontario Public
Service) અને વ� ુ વ્યાપકસરકાર� ક્ષેત્ર સાથે સા�ૂ�હક સમ�ૂતીઓ પર વાટાઘાટ કરવા�ું ચા�ુ રાખ�
�માં પગાર વધારા માટ� અિધક ભંડોળનો સમાવેશ થતો નથી. ચોખ્ખી �ૂન્ય સમ�ૂતી સ�વા માટ
�
પગારમા ં કોઈ પણ મધ્યમ વધારા� ું સંુલન
રોજગારદાતા પાસે પ્રાપ્ય હાલના ભંડોળની �દર
અન્ય પગલાં દ્વારા જ કર ા�ું જો
o

ઑન્ટા�રયોના પ્રાંતીય સરકાર� માં �ુલાઈ 2012થી સર� રાશ વાિષ�ક વાટાઘાટ�ૃત પગાર
વધારો 0.6 ટકા રહ્યો છ આ વધારો ઑન્ટા�રયોના મહાનગરપા�લકા સરકાર� ક્ષે1.9 ટકા),
ઑન્ટા�રયોમાં સંઘીય (ફ�ડરલ) સરકાર� ક્ષે1.7 ટકા) અને ઑન્ટા�રયોના ખાનગી ક્ષ(2.0
ટકા) થી ઓછો છે .
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•

ગેરકાયદ� વ્યવહારોના અથર્તંત્ર (�ડરગ્રાઉન્ડ ઇકોનોમી) � ઑન્ટા�રયોમાં વાિષ�ક આિથ�ક પ15
�બ�લયન ડોલર�ું હોવાનો �દાજ છે તેની સામે લડ�ને વેપાર માટ� સ્પધાર્�ું સમાકાયર્સ્ આપવામાં
મદદ કરવી. પ્રાંત આ કાયર્ મા�હતી અને િવશ્નો વ�ુ સારો સંગ્ કર�ને, પ્રિતબંિધત તમા�ુન
પ્ર�નો હલ કરવા વ�ુ પગલ લઈને અને કૉપ�ર� ટ વેરા ટાળવા�ું ઘટાડ�ને િસદ્ધ કર� ર�ું છ
ઇલેક્ટ્રોિનક વેચાણને �પાવવાની ટ�ક્નૉલૉ�ઓના ઉપયોગ, તેની બનાવટ (મેન્�ુફ�ક્ચર)
િવતરણને ગેરકાયદ� �હ�ર કરવાનો પ્રસ્તાવ પણ પ્રાંત ક

અવતરણ
“ઑન્ટા�રયો� ું વષર2015�ું �દાજપત્ર પ્રાંતના આિથ�ક પ્રબંધન પર અહ�વાલથી કંઈક વ તે આ
પ્રાંતભરના લોકોની �વન�ુણવ�ાની �ુરક્ષા કરવા, તેને �ળવી રાખવા તથા તેને વધારવા િવશે
ઑન્ટા�રયો ઐિતહાિસક �ૂળ �ૂત ુ� િવધાઓ અને �હ�ર માગર્ �ૂડ�રોકાણો દ્વારાિનક અથર્તંત્રમાં ક�નેડા�
ને� ૃત્વ કરવા તૈયાર છે �નાથી ચીજો વ�ુ ઝડપથીજ નહ� ફર� અને લોકોને કાયર્સ્થળેથી ઘર� વ�ુ સલામ
ર�તે જવામાં �ુિવધાજ નહ� મળે પરં� ુ સાથે ઑન્ટા�રયોને વ�ુ સ્પધાર્ત્મક બનાવશે, વ�ુ ઉત્પાદક
બનાવશે.
આ �દાજપત્રમાં લોકોનાં કૌશલ્યો તથા પ્રિશક્ષણમાં �ૂડ�રોકાણની, ગિતશીલ અને સ્પધાર્ત
આબોહવાને સહાય કરવાની, �ુર�ક્ષત િ ન�ૃિ�ને પ્રોત્સા�હત કરવાની અને આપણા કાયર્ક્રમ ખચર્�
કરવાની આપણી યોજનાની �પર� ખા છે . ઑન્ટા�રયો વષર2017-18 �ુધીમાં તેના ખચર�ું સં� ુલન કરવાના
માગ� છે અને આપણે તે ન્યાયી અને જવાબદાર માગર્ દ્વારા કર�”
— Charles Sousa, નાણાં પ્રધાનMinister of Finance)

ઝડપી હક�કતો
મોટા ભાગના ખાનગી ક્ષેત્રના આગાહ�કારો આગાહ� કર� છે ક� ઑન્ટા� રયો�ું અથર્તંત્ર આગામી બંને
પ્રાંતીય �ૃ�દ્ધ આગેવાનોમાં હ
•

સરકાર� વષર્2013-14મા ં િવદ્યાથ� અ�ુદાનો અને િધરાણોમા1.3 �બ�લયન ડોલર આપીને 3,80,000
કરતાં વ�ુ િવદ્યાથ�ઓની મદદ કર�

•

ઑન્ટા�યોના રોજગાર� નેટવક� (Employment Ontario) વષર 2013‒14માં �દા� દસ લાખ (એક
િમ�લયન) ઑન્ટા�રયનોની મદદ કર� હતી �માં1,50,000 રોજગારદાતાઓનો સમાવેશ થાય છે .

•

1 �ૂન 2014ના રોજ કલાક�ું લ�ુતમ વેતન વધાર� 11 ડોલર કરા�ું. ઑક્ટોબર2015માં તે વધીને
11.25 ડોલર થશે.

વ� ુ �ણો
વષર્2015�ું ઑન્ટા�રયો �દાજપત્ર વા
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�દાજપત્ર પ્રવચન વ
વષર્2015ના ઑન્ટા�રયો �દાજપત્રના �ુખ્ય �શો વ
વષર્2015ના ઑન્ટા�રયો �દાજપત્ર પર �ૃષ્ઠ�ૂિમની મા�હતી વ :
•

ઑન્ટા�રયોની �ૂળ �ૂત ુ� િવધામા ં �ૃ�દ્ધ કર

•

નોકર�ઓ સ�વા વેપાર સાથે ભાગીદાર� કરવી

•

ઉચ્ચ કૌશલ્યોવા�ં કાયર્દળ િવકસાવ

•

તમામ ઑન્ટા�રયનો માટ� ન્યાયી સમાજમાં �ૂડ�રોકાણ કર�

•

રાષ્ટ્ર�ય  ને�- મજ�ૂત ઑન્ટા�રયો, મજ �ૂત ક�નેડ

•

�
તમામ ઑન્ટા�રયનો માટ� િન�ૃિ� ુરક્ષાને મજ�ૂત ક

•

ઑન્ટા�રયો� ું ઉચ્ચ િનમાર્ણ કરવા મહત્ત્મ �ૂલ્ય

�
સરકારની અસ્�ામતો પર ુખ્ય પ
નની સલાહકાર� પ�રષદની �િતમ ભલામણો વાંચો

માત્ર માધ્યમોની �ૃચ્છા  :
Kelsey Ingram, પ્રધાન�ું કાયાર (Minister’s Office),
416-326-1409

Ontario.ca/budget
Disponible en français

Scott Blodgett, નાણાં મત
ં ્રા (Ministry of Finance),
416-325-0324
� ૃચ્છા માટ� લોકો અહ�કૉલ કર� :
1-800-337-7222
ટ�ટ�વાય (TTY): 1-800-263-7776
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