નાણા ાં મત્રાલય
ાં
(Ministry of Finance)

સમાચાર ર્વજ્ઞપ્પ્ત 2016

ઑન્ટારરયો અંદાજપત્ર

ઑન્ટારિયોના િોકાણો આજ અને આવતીકાલ માટે નોકિીઓન ું સર્જન કિી િહ્યા છે
સિકાિ અર્તત્રન
થ ું ે વવકસાવવાની, નોકિીઓના સર્જનની અને 2017-18માું બજેટને સતલલત
ું
કિવાની
ે યોજના સાર્ે આગળ ધપી િહી છે
તની
સમાચાર

ે ુ
25 ફબ્રઆરી
2016

ાં ાં (Finance Minister) Charles Sousaએ જારી કર્ ું ુ 2016નુાં ઑન્ટારરયોનુાં અંદાજપત્ર: આજ અને આવતીકાલ માટે નોકરીઓ,
આજે નાણામત્રી
ૂ 2009મા ાં આવલી
ે આપે છે . જન
જે નોકરીઓના સર્જન અને આર્થિક ર્વકાસની સરકારની યોજનાના આગામી તબક્કાની રૂપરખા
ે મદીથી
ાં
ુ
ુ
અત્યાર સધીમા
ાં 600,000થી વધ ુ નોકરીઓન ુાં સર્જન કરવામા ાં આવર્ ુાં છે . ઑન્ટારરયો 2019ના અંત સધીમા
ાં 300,000થી વધ ુ વધારાની
ુ નોકરીઓના સર્જનનો આંકડો 900,000થી વધ ુ ચોખ્ખી
નોકરીઓન ુાં સર્જન કરશે તેવો અંદાજ છે જેનાથી 10 વર્ના
ષ સમયગાળામા ાં કલ
ાં
નવી નોકરીઓ પર પહોંચશ.ે નાણા ાં મત્રાલય
(Ministry of Finance) ઑન્ટારરયો વાસ્તર્વક GDP વદ્ધૃ િ 2015મા ાં 2.5 ટકા અને 2016મા ાં 2.2
ે
ટકા રહવાની
આગાહી કરી રહ્ ુાં છ.ે ઑન્ટારરયોનો આર્થિક ર્વકાસ રાષ્ટ્રીય ર્વકાસ કરતા ાં ઝડપી થઈ રહ્યો છે અને તે આગામી બે વર્ષ માટે
ે ે
ૂ આર્થિક દરોમા ાં સ્થાન પામવાન ુાં ચાલ ુ રાખશે તવી
ાં સૌથી વધારે મજબત
ે અપક્ષા
ે છે .
કનડામા
ુ ુાં
ે
ે અથતત્રની
ષ ાં
ે અસર કરી શકે તના
ે ર્વશે ચચિંતા છે . આ જ
ઑન્ટારરયોના રહવાસીઓન
હાલત ર્વશે અને તે કઈ રીતે તેમને અને તેમના કટબન
ુ ુાં અને વયાપારો જોઈ શકે કે
ે ુાં રજૂ કરવામા ાં આવી રહ્ ુાં છે જેથી ઑન્ટારરયોના કટબો
કારણસર અંદાજપત્ર ગત વર્ોની સરખામણીએ વહલ
ે રીતે કારગર નીવડી છે અને લોકો માટે વધ ુ તક અને સલામતીન ુાં
ષ ાં ે ર્વકસાવવા માટે સરકારની યોજના કવી
નોકરી સર્જવા અને અથતત્રન
ષ કરવા માટે યોજના કઈ રીતે કામ કરવાન ુાં ચાલ ુ રાખશ.ે
ર્નમાણ
ુ
આંતરમાળખાકીય સર્વધાઓમા
ાં અને નવીન, ઉચ્ચ વદ્ધૃ િ, ર્નકાસલક્ષી વયાપારોની આગેવાનીવાળી લો-કાબન
ષ ઈકોનોમીમા ાં રોકાણ કરીને
ુ
ાં આજે સારી નોકરીઓન ુાં સર્જન કરવાની સરકારની યોજના છે . લોકોની પ્રર્તભા અને કૌશલ્યોમા ાં તે રોકાણ
સમગ્ર ઑન્ટારરયોના સમદાયોમા
ુ ે વધ ુ લોકોને ઉચ્ચ ગણવત્તાની
ુ
ુ
ુ
ે અને ર્ર્નવર્સટી
િ ર્શક્ષણની સલભતા
કરી રહી છે અને 2016નુાં બજેટ વધન
કૉલજ
વધારી આપીને ભર્વષ્ટ્યમા ાં
ૃ પ્રાપ્ત
ે
ાં અને સર્જન કરવામા ાં મદદ કરશ.ે આ યોજના ઑન્ટારરયોના ર્નવાસીઓને વધારે સલામત ર્નવર્ત્ત
વધ ુ લોકોને નોકરી મળવવામા
કરવામા ાં પણ મદદ કરે છે .
ાં ુ
2017-18મા ાં બજેટને સતચલત
કરવા માટે સરકારની યોજના બરાબર માગષ પર છે .
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2016નુ ાં ઑન્ટારરયોનુ ાં અંદાજપત્ર

લોકોની પ્રવતભા અને કૌશલ્યોમાું િોકાણ કિવ ું
ૂ ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવામા ાં અને અથષતત્રના
ઑન્ટારરયોન ુ ાં અત્યત
તેની સૌથી મોટી શક્તત છે . બધા ઑન્ટારરયોવાસીઓને તેમની પરી
ાં ર્શચક્ષત કાયબળ
ષ
ાં
ે
ઉદયમા ાં સફળ થવા માટે સરકાર ઉચ્ચ માધ્યર્મક ર્શક્ષણ માટે ઑન્ટારરયોની ર્વદ્યાથી મદદમા ાં ફરફાર
કરીને તન
ે ે આર્થિક રીતે સૌથી વધારે
જરૂરરયાતમદ
બનાવી રહી છે .
ાં ર્વદ્યાથીઓ માટે પારદશષક, સમયસર અને લક્ષયારકત
ાં
ુ ાં ગ્રાટ
સરકાર 2017-18ના શાળાકીય વર્ષથી શરૂ થતી સરળ, સકચલત,
અચગ્રમ ગ્રાટ
ાં
ાં — ઑન્ટારરયો સ્ટડટ
ાં [Ontario Student Grant (OSC)] — તૈયાર
ુ ુ ાં
ુ
ુ
કરશ.ે પ્રસ્તાર્વત વયવસ્થા હઠળ,
સરરાશ
કૉલેજ અને ર્ર્નવર્સટી
$50,000 કે તેથી ઓછી આવક ધરાવતા કટબોમાથી
ે
ે
િ ટયશન
ાં આર્થિક જરૂરરયાત
ુ ુ ાં માટે પણ ટયશન
ુ
ધરાવતા ર્વદ્યાથીઓ માટે મફત હશે અને મધ્યમ આવકવાળા કટબો
પરવડી શકે તવ
ે ુાં હશ.ે
ુ ુ ાં
ુ
ુ ચકવી
ૂ
$83,000 અથવા તેથી ઓછી આવક ધરાવતા કટબોમાથી
ટયશન
ઉપરાત
ન શકાય તેવી ગ્રાટ
ાં 50 ટકાથી વધ ુ ર્વદ્યાથીઓ સરરાશ
ે
ાં પન:
ાં
ુ
મેળવશે અને ઑન્ટારરયોનો કોઇપણ ર્વદ્યાથી ઑન્ટારરયો ટયશન
ગ્રાટ
ાં દ્વારા હાલમા ાં લાયક હોય તેના કરતા OSG દ્વારા ઓછી મદદ નહીં મેળવ.ે
ુ ુ ાં
ુ અને પરરણીત ર્વદ્યાથીઓ
$50,000થી ઓછી વાર્ર્િક આવકવાળા કટબોમા
ર્વદ્યાથી ઋણ ધરાવતા નહીં હોય. સરકાર પખ્ત
ાં ર્વદ્યાથીઓ કોઇ પ્રાતીય
ાં
ુ ુ ાં માટે
માટે આર્થિક મદદમા ાં પણ ર્વસ્તાર કરશે અને તેમના માતાર્પતાના અપેચક્ષત પ્રદાનોને ઘટાડીને મધ્યમ અને ઉચ્ચ આવક ધરાવતા કટબો
ુ અને ઓછા ખચષની લોનની સલભતા
ુ
વયાજમતત
આપશ.ે
મોટાભાગના ર્વદ્યાથીઓ હાલની વયવસ્થા હઠળ
હોય તેના કરતા ઓછાં ઋણ ધરાવતા હશે અને મહત્તમ ઑન્ટારરયો ર્વદ્યાથી સહાયતા કાયક્રમ
ે
ષ
ુ ુ ાં માટે વાર્ર્િક $10,000 પર રાખવામા ાં આવશ.ે જેમને પોતાની ર્વદ્યાથી લોન
(Ontario Student Assistance Program) ઉચ્ચ આવકવાળા કટબો
ુ ે પડતી હોય તેવા ર્વદ્યાથીઓ માટે ઑન્ટારરયો આર્થિક મદદ આપવાન ુ ાં ચાલ ુ રાખશ.ે
ૂ
ફરીથી ચકવવામા
ાં મશ્કલી

ઑન્ટારિયોના ઇવતહાસમાું આંતિમાળખાકીય સવવધામાું સૌર્ી મોટા િોકાણ પિ વનમાણ
થ
ુ
ુ ાં ર્નમાણ
ુ
ૂ બનાવવા માટે અને આજ તથા
જાહર
કરવ ુાં એ ઑન્ટારરયોના અથષતત્રન
ે આંતરમાળખાકીય સર્વધાન
ષ અને તેને પનજીર્વત
ાં ે મજબત
ુ જાહર
ૂ ષ છે . આ બજેટમા ાં સરકાર આગામી 10 વર્ષમા ાં રસ્તા, પલો,
આવતીકાલ માટે નોકરીઓન ુ ાં સર્જન કરવા માટે મહત્ત્વપણ
ે પરરવહન, હૉક્સ્પટલો
અને શાળાઓમા ાં $137 અબજથી વધારન
ે ુ ાં રોકાણ કરી રહી છે . આના પરરણામે 12 વર્ષમા ાં $160 અબજન ુ ાં રોકાણ થશે જેની શરૂઆત 2014-15મા ાં થશે,
ુ
જે ઑન્ટારરયોના ઇર્તહાસમા ાં જાહર
110,000થી વધ ુ
ે આંતરમાળખાકીય સર્વધામા
ાં સૌથી મોટુ ાં રોકાણ છે . આ આયોજજત રોકાણો દર વર્ે સરરાશ
ે
નોકરીઓને ટકો
ે આપશ.ે
ૂ
સરકારી માચલકીની સપર્ત્તઓના
મલ્યમા
ાં
ાં મહત્તમ વધારો કરીને સમય વીતવાની સાથે $5.7 અબજ પેદા કરવા માટે પ્રાત
ાં પોતાના માગષ પર આગળ
ૂ આગાહી કરતા ાં $2.6 અબજ વધારે છે . લાયક સપર્ત્તઓના
વધી રહલ
ે છે - જે 2014ના અંદાજપત્રમા ાં કરલી
ે મળ
ાં
વચાણમા
ે
ાં ચોખ્ખી આવકની ઊપજ
રરચલયમ રસ્ટ (Trillium Trust)ને સમર્પિત કરવામા ાં આવશે જેમાથી
ાં જાહર
ે પરરવહન, વાહનવયવહાર અને અન્ય પ્રાથર્મકતા ધરાવતા માળખામા ાં
ભડોળ
મળી શક.ે
ાં

ે
વધ ગવતશીલ અને નવીન વ્યાપાિી વાતાવિણ કળવવ
ું
ૂ
અથષતત્ર
ભાગીદારીઓ દ્વારા રોકાણને
ાં ર્વકસાવવા અને નોકરીઓ સર્જવા માટ,ે ઑન્ટારરયો સરકારની યોજના વયાપારના ખચષને ઘટાડવા, વર્હાત્મક
ૂ બનાવવાન ુ ાં ચાલ ુ રાખે છે . સરકાર સરહયારી આર્થિક
ઉત્તેજન આપવા, વયાપારને વૈર્િક બનાવવામા ાં અને નાણાકીય સવા
ે ક્ષેત્રને મજબત
ૂ
ૂ
વર્હરચના
પણ ર્વકસાવી રહી છે અને પ્રાતની
સામાજજક ઉદ્યોગ વર્હરચનાન
ાં
ે તાજી કરી રહી છે .
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2016નુાં ઑન્ટારરયોનુાં અંદાજપત્ર
ૂ કરવા તરફ આગળ વધી રહ્ ુાં છે . 2016નુ ાં અંદાજપત્ર 2017મા ાં કાબષન ભથથાની
ર્વિન ુ ાં અથષતત્ર
ાં કાબષન ઉત્સર્જન માટે પૈસા વસલ
ાં ર્નલામી કરવા માટે
ૂ પાડે છે . આ કારણસર, સરકાર ઑન્ટારરયોને તેના ગ્રીનહાઉસ વાર્ ુ (GHG)મા ાં ઘટાડાના લક્ષયાકોન
ૂ કરવા,
ઑન્ટારરયો માટે એક મચ
ાં પરો
ાં
ે પરા
ુ ૃ કરવા અને ઘરો તથા વયાપાર લો-કાબષન ઈકોનોમીમા ાં પ્રવેશ દરર્મયાન સફળ થાય તની
નવીન અચભગમવાળી કપનીઓન
ાં
ે પરસ્કત
ે ખાતરી કરવા
માટે મયાદા
ષ અને ર્વર્નમય વયવસ્થા કાયષક્રમની દરખાસ્ત કરી રહી છે . મયાદા
ષ અને ર્વર્નમય વયવસ્થામાથી
ાં બધી ઊપજ કે જે 2017મા ાં $1.9 અબજ
હોવાની ધારણા છે તેનો ઉપયોગ ગ્રીન પ્રોજેત્સમા ાં રોકાણ માટે થશે.
સરકાર પોતાની વયાપાર ર્વકાસ પહલ
ે (Business Growth Initiative) રજૂ કરવાન ુ ાં પણ ચાલ ુ રાખે છે જે ઉચ્ચ ર્વકાસ, નવીનતા સાથેના અથષતત્ર
ાં
ૂ
ાં
ે અને વયાપારને ઉન્નર્ત અપાવવામા ાં મદદ કરવા માટ,ે પચવર્ીય,
ાં
તરફ પ્રાતની
ગર્તને પ્રવેચગત કરવા માટની
$40 કરોડની વર્હરચના
છે . તે
ુ
ાં
ાં વયાપાર કરવાના ખચષને ઓછો કરશ.ે
ર્નયામક વયવસ્થાને પણ આધર્નક
બનાવશે અને પ્રાતમા

ૃ સલામતીને મજબત
ૂ કિવી
વનવવિ
ૃ બચતનો તફાવત ઘટાડવા માટે સરકાર ઑન્ટારરયો ર્નવર્ત્ત
ૃ પેન્શન યોજના [Ontario Retirement Pension Plan (ORPP)]નો અમલ કરી
ર્નવર્ત્ત
ૃ માટે બચત કરવામા ાં મદદ કરશ.ે સરકાર એ ખાતરી કરવા માટના
ે પોતાના લક્ષયાકન
ાં ે પ્રાપ્ત
રહી છે જે ઑન્ટારરયોવાસીઓને તેમની ર્નવર્ત્ત
ુ
ષ
ે
કરવાના માગષ પર આગળ ધપી રહી છે કે ઑન્ટારરયોના બધા લાયક કામદારોને તલનાત્મક
કાયસ્થળ
યોજના અથવા ORPP હઠળ
આવરી લેવામા ાં
ુ
આવશ.ે સફળ અને સગમ
અમલીકરણની ખાતરી માટ,ે ORPP વહીવટી ર્નગમ નોકરીદાતાની ખરાઈ અને પ્રવેશ પ્રરક્રયા 2017મા ાં શરૂ કરશે જેમા ાં
નોકરીદાતા અને કમષચારીના પ્રદાનના એકત્રીકરણની શરૂઆત 2018મા ાં થશે.
ૂ થઈ
ે
સાથે સાથે ઑન્ટારરયો એવો ઉપાય શોધવા માટે પ્રર્તબિ છે કે જેનાથી રાષ્ટ્રીય માળખા હઠળ
ઑન્ટારરયોના કમષચારીઓની જરૂરરયાતો પરી
ૃ લોકોની જરૂરરયાતોન ુ ાં સમાધાન થાય તેવા કને
ુ
ે ડા પેન્શન યોજના [Canada Pension Plan (CPP)]મા ાં સધારા
શકશ.ે જેનાથી ભાર્વ ર્નવત્ત
પર પ્રગર્ત
ુ હત
ુ ે CPP માળખામા ાં
ે
ાં અને પ્રદશો
ે સાથે મળીને સહકાર સાધીને કામ કરશ.ે મખ્ય
ે ુ એ સધારલા
કરવા માટે ઑન્ટારરયો સરકાર ફડરલ
સરકાર, પ્રાતો
ૂ કરવાની રીતો જોવાનો છે જે શક્ય ન બને તો તે દરર્મયાન ORPPનો અમલ કરવાની ક્ષમતાને જાળવવામા ાં આવશ.ે
ાં પરા
ORPPના લક્ષયાકો
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થ
ન્યાયી સમાજન ું વનમાણ
ૂ ક્ષમતા ઓળખવા માટે મળે તે જરૂરી છે .
ાં લોકોને તકો અને મદદ આપી રહ્યો છે જે તેમને પોતાની પરી
પ્રાત
ાં
ાં
ાં બની શક.ે સરકાર ઑન્ટારરયોના ઘર
સરકાર સેવાઓના રૂપાતરણ
પ્રત્યે સમર્પિત છે જેથી ર્વકાસકીય અપગતાઓ
ધરાવતા લોકો વધારે સ્વતત્ર
ૂ
ાં
ે ચાલ ુ રાખવા માટે લાબા
ાં ગાળાના પરવડી શકે તેવા મકાનની વર્હરચના
અને બેઘરપણાની વયવસ્થાના રૂપાતરણન
(Long-Term Affordable
ુ
ુ
ુ
Housing Strategy)મા ાં પણ સધારો
કરી રહી છે જેમા ાં એવા સગમ
અને સવાહ્ય
લાભો પર ધ્યાન કન્દ્ે ન્િત કરવામા ાં આવર્ ુાં છે જે વયક્તતની ઘરની
બદલાતી જરૂરરયાતોને ધ્યાનમા ાં લે છે .
ુ
ુ વયમા ાં પ્રવેશે ત્યારે મદદ માટે ર્વશેર્
ે ઘર,ે શાળામા,ાં સમાજમા ાં અને તેઓ પખ્ત
ર્વશેર્ અને જટીલ જરૂરરયાતો ધરાવતા બાળકો અને ર્વાનોન
ુ ષ
ૂ
ાં આગળ વધવાન ુ ાં ચાલ ુ રાખે છે . ઑરટઝમ સેવાઓની પનરચના
જરૂરરયાતો ધરાવતા લોકો માટે પોતાની વર્હરચના
સાથે પ્રાત
કરવા અને તેમા ાં
ુ
ાં વર્ષના સમયમા ાં $33.3 કરોડન ુ ાં પણ રોકાણ કરી રહ્ ુાં છે .
સધારો
કરવા માટે ઑન્ટારરયો પાચ
ુ
ાં
ષ
2016મા,ાં સરકાર ઑન્ટારરયો વતસષ (Ontario Works) મેળવતા પખ્તો
માટે અને ઑન્ટારરયો અપગતા
સહાય કાયક્રમ
(Ontario Disability Support
ષ કરશ.ે ઑન્ટારરયો
Program) ધરાવતા લોકો માટે દરોમા ાં 1.5 ટકાનો વધારો કરીને સામાજજક સહાયતામા ાં પોતાના અગાઉના રોકાણ પર ર્નમાણ
વતસષ (Ontario Works) મેળવતા બાળકો ર્વનાના અર્વવારહત લોકો કે જેઓ સૌથી ઓછી સામાજજક સહાયતાના દરો ધરાવતા હોય તેમને વધ ુ ટૉપુ રકમ વધીને મરહના દીઠ $25 થશે જે તેમણે 2012મા ાં મેળવી હોય તેનાથી દર મરહને $100 વધ ુ છે .
ાં પરૂ ુાં પાડશે - જેનાથી તમની
ે
અપ પણ પ્રાત
કલ
ૂ ર્નવાસી મરહલાઓ સામે રહિંસાનો અંત લાવવા માટની
ૂ
ે દ્વારા: મળ
ે લાબા
ાં ગાળાની વર્હરચના
સાથે ચાલવ ુાં (Walking Together) જેવી પહલ
(Longે ે સત્ય અને સામજસ્ય
ાં
Term Strategy to End Violence Against Indigenous Women) અને કનડા
આયોગ (Truth and Reconciliation Commission
ુ
ૂ ર્નવાસી લોકો માટે સામાજજક ક્સ્થર્તઓ અને આર્થિક તકોમા ાં સધારો
of Canada)ની ભલામણો પર કામ કરીને સરકાર મળ
કરી રહી છે .
ુ
ાં
ે સ્વાસ્થયસભાળ
ાં
ઑન્ટારરયોવાસીઓને હાલમા ાં અને ભર્વષ્ટ્યમા ાં યોગ્ય સભાળની
ઝડપી સલભતા
આપવા માટે સરકાર ઑન્ટારરયોની જાહર
ુ પાસામા
ષ કરવાન ુ ાં પણ ચાલ ુ રાખી રહી છે . તેના મખ્ય
ાં ાં હૉક્સ્પટલોને આપવામા ાં આવતા ભડોળમા
ાં
ાં $34.5 કરોડનો વધારો;
વયવસ્થામા ાં પરરવતન
ુ ાં સર્જન કરવ;ુાં ઘરે અને સમાજમા ાં વધ ુ
ાં
ાં
ચાવીરૂપ સેવાઓ માટે રાહ જોવાનો સમય ઓછો કરવો; વધારે સકચલત
સત્ર આધારરત પ્રાથર્મક સભાળન
ાં
સભાળ
ઉપલબ્ધ કરાવવી; 65થી 70ની ઉંમરના લાયક વરરષ્ટ્ઠ નાગરરકો માટે દરાજની રસી મફત ઉપલબ્ધ કરાવવાની દરખાસ્તોનો સમાવેશ થાય
ે ાં અનાથાશ્રમો અને દદશામક
ષ
છે - જેનાથી તેમના ચખસ્સા બહારના લગભગ $170 જેટલી રકમની બચત થશ;ે અને સમાજ આધારરત રહણાક
ુ રોકાણની દરખાસ્ત છે .
સભાળમા
ાં
ાં $7.5 કરોડન ુ ાં રોકાણ કરવ ુાં જેમા ાં ત્રણ વર્ષમા ાં લગભગ $15.5 કરોડના કલ

િોજજિંદા જીવનને સિળ બનાવવ ું
ુ
ે રજૂ કરી રહી છે . આમા ાં વારવારના
ાં
ષ માટે
ઑન્ટારરયોવાસીઓ માટે રોજજિંદા જીવનમા ાં સધારો
કરવા માટે સરકાર ઘણી પહલ
વપરાશકતાઓ
ૂ થાય છે , વીજળી અને ઊજાના
હૉક્સ્પટલની પારકિંગ ફી ઓછી કરવાનો સમાવેશ થાય છે જેનાથી $30 Drive Clean ઉત્સર્જન પરીક્ષણ ફી દર
ષ ખચષમા ાં
ુ
ે સવાઓ
ે
ે
મદદ મળે છે , વાહન વીમાના દરો ઘટે છે અને જાહર
વધારે સગમ
રીતે આપવા માટે ટકનોલોજજના
ઉપયોગનો સમાવેશ થાય છે .
ુ જવાબદાર રીતે ર્વસ્તારીને સરકારે ઑન્ટારરયોવાસીઓ માટે પસદગી
બીયરન ુ ાં વેચાણ ગ્રોસરી સ્ટોસષ સધી
ાં
અને સગવડ વધારી છે અને હવે તે
દારૂના વેચાણને પણ ર્વસ્તારી રહી છે . 2016ની પાનખરમા,ાં 70 જેટલા ગ્રોસરી સ્ટોસષને સમગ્ર ઑન્ટારરયોમા ાં દારૂ, બીયર અને સાઈડર એકસાથે
વેચવાની પરવાનગી આપવામા ાં આવશ.ે 300 જેટલા ગ્રોસરી સ્ટોસષમા ાં દારૂ ઉપલબ્ધ બનશ.ે
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મજબત
ૂ નાણાકીય પ્રબધન
ું
ૃ
સરકાર પોતાના નાણાકીય લક્ષયાકોન
ાં
ે સર કરવાની સાથે સાથે અથતત્ર,
ષ ાં જનતા અને ઓછા કાબન
ષ સાથના
ે તદરસ્ત,
ાં ુ
સ્વચ્છ તથા સમિ
ે સવાઓન
ુ
ભાર્વમા ાં રોકાણ કરવાન ુાં ચાલ ુ રાખી રહી છે . આ રોકાણો એવી જાહર
ે
ે સધારવામા
ાં મદદ કરશે જેના પર ઑન્ટારરયોવાસીઓ
ુ ુાં
આધાર રાખી છે તમજ
ર્વકાસને પણ ઉત્તજન
મળશ.ે સારી નોકરીઓ અને ર્વકાસશીલ અથતત્ર
ે
ે
ષ ાં એ ઑન્ટારરયોના કટબોન
ે મદદ કરવાના
ે
અને સતચલત
તથા લાબા
ાં ુ
ાં ગાળાની સમદ્ધૃ િના માગષ પર આવક પદા
ે કરવા માટના-શ્રષ્ટ્ઠ
ે માગો છે .
ુ
સરકાર 2015-16મા ાં $5.7 અબજ ડૉલરની ખાધન ુાં અનમાન
કરે છે - જે 2015ના અંદાજપત્રની ધારણાની સરખામણીએ $2.8 અબજનો
ુ
સરખામણીએ $1.8
સધારો
છે અને 2015ના ઑન્ટારરયો આર્થિક દૃ ન્દ્ષ્ટ્ટકોણ અને નાણાકીય સમીક્ષામા ાં આપવામા ાં આવલ
ે લક્ષયાકની
ાં
ુ
ુ
અબજનો સધારો
છે . 2014-15મા ાં $10.3 અબજની ખાધ સાથની
છે .
ે સરખામણીમા ાં પણ તે $4.6 અબજનો સધારો
સળગ
ાં સાતમા વર્ષ માટે પ્રાત
ાં પોતાની ખાધના લક્ષયાકન
ાં ે સર કરવાના માગષ પર છે . પોતાના નાણાકીય લક્ષયાકો
ાં સર કરવાન ુાં ચાલ ુ રાખીને
પ્રાતની
એકત્ર થયેલી ખાધ એ અન્યથા જે આંકડો હોવો જોઈએ તના
ાં
ે કરતા ાં $30 અબજ ઓછી છે .
ુ
ુ
સરકાર 2016-17મા ાં $4.3 અબજની ખાધન ુાં અનમાન
કરે છે જે 2015ના અંદાજપત્રની આગાહીની સરખામણીએ $0.5 અબજનો સધારો
ુ
ૂ કરશે - જે એવી ખાધ
દશાવ
ષ ે છે . સરકારન ુાં અનમાન
એવ ુાં પણ છે કે તે 2017-18મા ાં સતલન
ાં ુ
પર પાછા ફરવાની પોતાની પ્રર્તબિતાને પરી
ૂ કરવાની યોજનાન ુાં પરરણામ છે જેન ુાં પ્રથમ 2010ના અંદાજપત્રમા ાં આયોજન કરવામા ાં આવર્ ુાં હત.ુાં પોતાના પરના ઋણના પ્રાત
દર
ાં દ્વારા
ુ વધવાની અપક્ષા
પ્રબધનમા
ાં
ાં વધારે ટકાઉપણાના સકત
ાં ે તરીકે ચોખ્ખો ઋણ-GDP 2015-16મા ાં 39.6 ટકા સધી
ે છે , 2016-17મા ાં સમાન સ્તરે
ે ે અને 2017-18મા ાં ઘટવાની શરૂઆત થશ.ે
રહશ
અથતત્ર
અને સવાઓમા
ષ ાં સતત ર્વકાસ પામવાની અપક્ષા
ે છે અને સરકારી કાયક્રમો
ષ
ે
ાં પરરવતષન લાવવાની સરકારની હાલની પ્રર્તબિતાને
ે ે તવી
જોતા ાં ઑન્ટારરયો 2018-19મા ાં સતચલત
ાં ુ
રહશ
ે ધારણા છે .
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2016નુ ાં ઑન્ટારરયોનુ ાં અંદાજપત્ર
ુ
સવાક્ય
ુ
"માળખામા ાં રોકાણ કરીને અને નવીન, વધારે વદ્ધૃ િ, ર્નકાસલક્ષી વયાપારો દ્વારા લો-કાબષન ઈકોનોમી દ્વારા સમગ્ર ઑન્ટારરયોમા ાં સમદાયોમા
ાં આજે સારી
ુ
ુ
નોકરીઓને પ્રાતની
આર્થિક યોજના ટકો
કૉલેજ અને ર્ર્નવર્સટી
ાં
ે આપે છે . આ યોજના લોકોની પ્રર્તભા અને કૌશલ્યોમા ાં રોકાણ કરે છે અને ઉચ્ચ ગણવત્તાની
િ
ર્શક્ષણની પહોંચ વધારી આપીને ભર્વષ્ટ્યમા ાં વધ ુ લોકોને નોકરી મેળવી આપવામા ાં અને નોકરીઓન ુાં સર્જન કરવામા ાં તેમની ક્ષમતામા ાં રોકાણ કરે છે . આ
ૃ પ્રાપ્ત કરી આપવામા ાં પણ મદદ કરે છે ."
પ્લાન ઑન્ટારરયોના ર્નવાસીઓને વધારે સલામત ર્નવર્ત્ત
— Charles Sousa, નાણામત્રી
ાં ાં (Minister of Finance)

શીઘ્ર હકીકતો



2015મા ાં ઑન્ટારરયોના વાસ્તર્વક GDPમા ાં 2.5 ટકાનો વધારો થયો હતો જે રાષ્ટ્રીય સરરાશથી
વધારે છે .
ે



ુ મદદ
આવશ્યક માળખાકીય સવલતોના ર્નમાણને
ચાલ ુ રાખવા માટે પ્રાત
ષ
ાં હૉક્સ્પટલોને કૅર્પટલ ગ્રાટ
ાં તરીકે 10 વર્ષના સમયમા ાં $12 અબજથી વધની
ુ હૉક્સ્પટલ પ્રોજેત્સ ર્નમાણાધીન
કરવાન ુાં આયોજન કરે છે . સમગ્ર પ્રાતમા
છે અથવા આયોજનના ર્વર્વધ તબક્કાઓમા ાં છે .
ાં
ાં આશરે 35 પ્રમખ
ષ



ુ
ુ
ઘરની નજીકના ઉચ્ચ ગણવત્તાના
કાયષક્રમોની ર્વદ્યાથીઓને સલભતા
આપવા માટે અને વધારે મજબત
ર્નમાણમા
ૂ અથષતત્રના
ાં
ષ
ાં પ્રદાન કરવા માટે પ્રાત
ાં
ઉચ્ચ માધ્યર્મક સસ્થાઓને
10 વર્ષના સમયગાળામા ાં કૅર્પટલ ગ્રાટ
ાં
ાં તરીકે $3 અબજ આપી રહ્યો છે .



ુ લોકો ઉચ્ચ માધ્યર્મક પદવી ધરાવતા હતા ાં જે
ઑન્ટારરયોન ુાં અત્યત
તની
ાં ર્શચક્ષત કાયબળ
ષ
ે સૌથી મોટી શક્તત છે . 2014મા,ાં ઑન્ટારરયોમા ાં 66 ટકા પખ્ત
2002ના 56 ટકાના પ્રમાણ કરતા વધારે છે - જે આર્થિક સહકાર અને ર્વકાસ સગઠનમા
ાં
ાં કોઇપણ દશ
ે માટના
ે દરો કરતા ાં વધારે છે .



2016ના ઑન્ટારરયોના અંદાજપત્ર માટે જનતાનો અચભપ્રાય મેળવવા માટે સરકારે સમગ્ર પ્રાતમા
ાં
ાં બજેટ પવ
ૂ ે ર્વચારર્વમશષ હાથ ધયો હતો. આમા ાં 13
શહરોમા
ટાઉન હૉલ સાથે બજેટ પવે
ે
ાં 700 લોકો, બે ટચલફોન
ે
ૂ ના 20 રૂબરૂ સત્રોના આયોજનનો સમાવેશ થતો હતો જેનાથી 52,000થી વધ ુ ઑન્ટારરયો
ુ પહોંચી શકાર્ ુાં હત,ુાં લગભગ 500 લેચખત આવેદનપત્રો મળ્યા હતા ાં અને બજેટ ટૉતસ વેબસાઈટ દ્વારા 6,500થી વધ ુ વપરાશકતાઓ
ર્નવાસીઓ સધી
ષ
સાથે ઑનલાઈન પરામશષ થઈ શક્યો હતો.

વધાિાના સસાધનો
ું



2016નુાં ઑન્ટારરયોનુાં અંદાજપત્ર વાચો
ાં



અંદાજપત્રન ુાં ભાર્ણ વાચો
ાં



ૂ
ાં
2016ના ઑન્ટારરયોના અંદાજપત્રની પષ્ટ્ૃ ઠભર્મની
મારહતી વાચો



ુ
ઉચ્ચ માધ્યર્મક ર્શક્ષણની પહોંચમા ાં સધારો
કરવો



આવતીકાલની માળખાકીય સવલતોન ુ ાં આજે ર્નમાણ
ષ



અથષતત્રનો
ાં
ર્વકાસ અને આવતીકાલ માટે નોકરીઓન ુ ાં સર્જન



લો-કાબષન ઈકોનોમીમા ાં રોકાણ



રોજજિંદા જીવનને સરળ બનાવવ ુ ાં



ઑન્ટારરયોના અથષતત્ર
ાં પર એક નજર



ઑન્ટારરનો આર્થિક દન્દ્ૃ ષ્ટ્ટકોણ



સ્વાસ્થયસભાળમા
ાં
ાં પરરવતષન



વીજળીના ખચન
ષ ુ ાં ર્નયમન કરવામા ાં મદદ

પાન | 6

