தகவல்த் தாள்

நிதி அைமச்சு

ஒன்டாாிேயாவில் வாகனக் காப்

தி
ஆகஸ்ட் 23, 2013

ஒன்டாாிேயாவில் காப்
தனிப்பட்ட காப்

திக் கட்டணங்கள் எவ்வா

தியாளர்களால் வாகனக் காப்

நிர்ணயிக்கப்ப கின்றன

தி விைலகள் நிர்ணயிக்கப்ப கின்றன. சாரதி அ

சாித்திரம், வாகனத்தின் இட ம் பாவைன ம், வாகனத்தின் வைக, மற் ம் ெதாி ெசய்யப்ப ம் காப்
தள்
ஒ

ப க

பவம், ஓட் னர்
தியின் அள ம்

ம் ஆகிய காரணிகளின் அ ப்பைடயில் இந்த விைலகள் நிர்ணயிக்கப்ப கின்றன.

நி வனத்தால்

ன்ைவக்கப்ப ம் விைலகள் நியாயமானதாக ம் மிக அதிகமல்லாத மாக இ க்கேவண் ம் மற் ம்

நி வனத்திற்கு நஷ்டம் தராதவா

இ க்கேவண் ம் என்பைதக் கண்டறிய நிதிச் ேசைவகளின் ேமலதிகாாி அந்த விைலகைள

ம பார்ைவ ெசய்யேவண் ெமன்பைத சட்டம் ேதைவப்ப த் கின்ற .
ஒன்டாாிேயா சாரதிகைளப் பா காக்க ம், அேத ேவைளயில் வாகனக் காப்
உத ம்

கமாக இந்த மாகாணத்தின் வாகனக் காப்

ஒ ங்குப த் கிற . வாகனக் காப்

தித்

ைறயில் நல்ல ேபாட் ைய ஊக்குவிக்க ம்

திைய, ஒன்டாாிேயாவின் நிதிச் ேசைவகள் ஆைணயகம் (FSCO)

தியாளர்கள் அைனவ ம் தங்கள் விைலகளில் மாற்றங்கைள FSCO வின்

அங்கீகாரத்திற்காக சமர்ப்பிக்க ேவண் ம்.
ன்ைவக்கப்பட்ட விைலகள் சட்டத்திற்கும் ேமற்கூறப்பட்ட நிைலைமக
உ திெசய்ய, காப்
காப்

திக் கணக்கியல் ஆதாரங்களின் அ ப்பைடயில் FSCO ஆன

தி வழங்குபவாின்

ெகாள்ைககள்

க்கும் இைசவாக இ க்கின்றதா என்பைத
ஆய் ெசய் ம்.

ன்ைவக்கப்பட்ட விைல மாற்றத்ைத FSCO அங்கீகாித்த ம், இந்த திய கட்டணங்கைள தங்கள்

ப்பிக்கப்ப ம்ேபா

சாரதிகள் காண்பார்கள். ெப ம்பான்ைமயான காப்

திக் ெகாள்ைககள் வ டாவ டம்

ப்பிக்கப்ப கின்றன.
ஒன்டாாிேயாவின் நிதிச் ேசைவகள் ஆைணயகம் (FSCO) பற்றிய ஐந்
1. வாகனக் காப்

க்கிய உண்ைமகள்

தி நி வனகள் சட்டத்ைதப் பின்பற் வைத FSCO உ திப்ப த் ம்

வாகனக் காப்

திையப் ெபா த்ததில் ஒன்டாாிேயா சாரதிகள் ெபா ப் கைள ம் உாிைமகைள ம் ெகாண்

கட்டாய காப்

தி வாங்குவதற்கான ெபா ப் மற் ம் தங்க

க்கு காப்

தி வழங்குபவரால் நியாயமாக நடத்தப்ப தல்,

ேகாாிக்ைககள் உாிய காலத்தில் ைகயாளப்ப தல், மற் ம் அவசியப்ப ம் ெபா
உாிைமகைள ம் இ

கர்ேவார் ேமாச க்காரர்களின் திட்டங்களால் ஏமாற்றப்படலாம். உதாரணத்திற்கு

ேநர்ைமயற்ற ம த் வக் கிளினிக்குகள் ஒ

ேநாயாளியின் தகவைல உபேயாகித்

வாகன இ ப் (ேடா ட்ரக்) சாரதிகள் கார் தி த் ம் கைடக

விைலச்சீட் க்கைள தயாாிக்கலாம். இத்தைகய
குறிப் க

ஒன்ைறப் பதி ெசய்தல் ஆகிய

கர்ேவார் எமாற்றப்ப வைதத் தவிர்ப்பதற்கு FSCO உத ம்

வழிகளில் ேநர்ைமயான

ெசய்யலாம். அல்ல

ைறயீ

உள்ளடக்கும். இந்த உாிைமகள் மதிக்கப்ப வைத FSCO உ திெசய்ய உத ம்.

2. ேமாச க்காரர்களால்
பல்ேவ

க்கிறார்கள்.

ஷ்பிரேயாகத்தி

ம் FSCO வின் இைணயத்தளத்தில் இ க்கின்றன.

ந்

ெபாய்க்ேகாாிக்ைக ஒன்ைறப் பதி
டன் ேசர்ந்

ேபா யான

மக்கைளப் பா காக்க உத ம் கல்வித் தகவல்க

ம்

வாகன இ ப் சாரதிகள், வாகனம் தி த் ம் ேசைவகள், வாகனத் தாிப் ச் ேசைவகள், சட்ட ேசைவகைள வழங்காத சட்ட
ஆேலாசகர்கள் மற் ம் வாகனக் காப்

தி பலன் ேகா பவர்களிடம் பாிந் ைர விைல (ெரஃபரல் ஃபீ) ஒன்ைறக் ேகட்கும்

ம த் வக் கிளினிக்குகள் ஆகியவற்றிற்கு எதிராக FSCO நடவ க்ைக எ க்கலாம்
அத் டன், சந்ேதகத்திற்கிடமான வாகனக் காப்

தி ேமாச கைள அறிக்ைகெசய்வதற்காக,

கர்ேவா க்ெகன தனியான ஒ

ெதாைலேபசி ேசைவைய ம் (ெஹாட் ைலன்) FSCO ெகாண் ள்ள . 24 மணிேநர ம், வாரத்தில் 7 நாட்க
இைணப்பின்
இலகுவான

லம் சந்ேதகத்திற்கு இடமான வாகனக் காப்
மற் ம்

தி ேமாச கைள இப்ேபா

ம் ேநர யான

மக்கள் அறிக்ைகெசய்யலாம். இ

ாிதமான . FSCO வின் வைலப்பக்கமாகிய www.fsco.gov.on.ca/TipNow, மற் ம் 1-855-5TIP-NOW

என்ற ெதாைலேபசி இலக்கத்தில் இந்த ெஹாட் ைலன் கிைடக்கப்ெப கிற .
3. சிறந்த வாகனக் காப்
வாகனக் காப்

திக் கட்டணங்கைள கண் பி ப்பதற்கான குறிப் கைள FSCO சாரதிக

தியில் பணத்ைதச் ேசமிப்பதற்கான வழிகள் பற்றி

இைணயத்தளம், ேசாசியல் மீடீயா மற் ம்

க்கு வழங்கும்

கர்ேவா க்கு கல்வி கட்ட FSCO உத கிற . தங்கள

கர்ேவார் விழிப் ணர் ப் பிரச்சாரங்கள்

லம், மிகச் சிறந்த காப்

தி விைலகைளக்

கண் பி ப்பதற்கு உத ம் குறிப் க்கைள FSCO பகிர்ந் ெகாள்கிற .
இைவ பின்வ வனவற்ைறப் ேபான்ற குறிப் கைள உட்ப த் கின்றன:


ஒ

நல்ல சாரதி வரலாற்ைற நி

தல் – இ

கவனமாக வாகனம் ஓட் வைத ம் சாைலச் சட்டங்க

க்கு

கீழ்ப்ப வைத ம் குறிக்கும்.


காப்

திையக் கவனமாகத் ெதாி ெசய்தல் – உதாரணமாக குைறந்த விைல ள்ள ஒ

(ெகா ஷன்) மற் ம்/அல்ல


விாிவான (ெகாம்ப்ாிெஹன்சிவ்) காப்

கட்டணங்கைள சாியான ேநரத்தில் ெச
ரத் ெசய்வதில் விைளவைடயலாம். இ

வாகனத்திற்கு ேமாதல்

திகைள வாங்குவ

த் தல் – கட்டத் தவ தல் சாரதியின் காப்

பய

ள்ளதாக இ க்கா .

திக் ெகாள்ைக ஒன்ைற

இரண் ற்கும் ேமற்பட்ட தடைவகள் நடந்தால், காப்

திைய மீண் ம்

வாங்குவதற்கு அதிக ெசல்வாகலாம்.
ட் க் காப்




திைய வாகனக் காப்

திேயா

இைணத்தல்.

ேதைவப்ப ம் இடங்களில் வின்டர் டயர்கைள உபேயாகித்தல் – சில காப்

தி நி வனங்கள் தள்

ப கைள

வழங்குகின்றன.


எல்லா வாகனங்கைள ம் ஒேர நி வனத்தில் காப்



அங்கீகாிக்கப்பட்ட சாரதி பயிற்சித் திட்டெமான்ைற நிைற ெசய்தல்.

4. சாரதிகள் தங்க

க்கு காப்

தி வழங்குேவா டனான சர்ச்ைசகைளத் தீர்த் க்ெகாள்வதற்கு FSCO உத ம்

மக்கள் வாகன விபத் களில் காயமைட ம்ேபா
காப்

திெசய்தல்.

அவர்க

தியாளர் இணக்கம் ெதாிவிக்காதேபா , காப்

க்குக் கிைடக்கேவண் ய விபத்

நலன்கள் விடயத்தில்

திச் சட்டத்தின் பிரகாரம் மீ ேயஷன் மற் ம் ஆர்பிட்ேரஷன் ேசைவகள்

லம் நீதி மன்றத்திற்குச் ெசல்லாமல் உாிய ேநரத்தில் இந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண FSCO உத ம்.
5. விைலகைள நியாயமானதாக் ைவத் க்ெகாள்ள FSCO உத ம்
அைனத்

காப்

திக் நி வனங்களின் விைலகைள ம், இந்தத்

ைறயில் பாவைனக்கு வ வதற்கு

அங்கீகாிக்கும். விைலகள் நீதியாக ம் நியாயமாக ம் ஆபத் க்கைள சாியான

ஊடக விசாாிப் க

க்கு மாத்திரம்:

Andrew Chornenky, அைமச்சாின் அ

வலகம்,(Minister’s Office) 416-325-8679

க்கு 1-800-337-7222 ஐ அைழ ங்கள்

(ஒன்டாாிேயாவில் மட் ம் இலவசம்)

ைறயில் பிரதிப ப்பதாக ம் இ க்கேவண் ம்.

ontario.ca/finance-news

Marc Pichette, நிதி அைமச்சு, (Ministry of Finance) 416-314-1587
ெபா சன விசாாிப் க

ன்னதாகேவ FSCO
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