ெசய்திகள்
நிதி அைமச்சு

வாகனக் காப்
தி விைலைய ஒன்டாாிேயா சாரதிக க்கு ம வாக்குதல்
மாகாண இலக்கு 15 த சராசாி விைல குைறப்பாகும்
ெசய்திகள்

ஆகஸ்ட் 23, 2013

வாகனக் காப்

தி ெசல

மற் ம் விைலக்குைறப் த் திட்டத்தின்

வாகனக் காப்

தியில் பணத்ைதச் ேசமிப்பதற்குமான நடவ க்ைகைய ஒன்டாாிேயா எ க்கின்ற .

அ த்த இரண்

வ டங்களில், சராசாி 15 விகித வாகனக் காப்

ஒன்டாாிேயா ெகாண் ள்ள

— ஆகஸ்ட் 2014 இல் சராசாி எட்

குைறப் கைள பின்வ ம் வழிகள்


காப்

லம்

கர்ேவாைரப் பா காக்க ம்

தி விைலக் குைறப்ைப தன
தக் குைறப்ைப இ

இலக்காக

உள்ளடக்கும். இந்தக்

லம் மாகாணம் சாத்தியமாக்கும் :

தி வழங்குபவர்கள் விைலகைள மீழ்-ேகாப் (ாீ-ஃைபல்) ெசய் ம்ப

ேகட்பதற்கான

அதிகாரத்ைத நிதிச் ேசைவகள் ேமலதிகாாிக்கு வழங்குதல்


வாகனக் காப்
கிளினிக்குக



விபத்

தி நி வனங்க

க்கு விைலச்சீட்

(இன்ெவாய்ஸ்) வழங்கும் உடல்நல

க்கு உாிமம் வழங்குதல் உட்பட ேமாச க

க்கு எதிராக நடவ க்ைக எ த்தல்

நன்ைமகள்பற்றிய ேமலதிகாாியின் வழி ைறகைள ெசல்

ப யாக்குவதன்

லம் எதிர்பாராச்

ெசல கைளக் குைறத்தல்


வாகன இ ப் (ேடாவிங்)

ைற மீதான மாகாணக் கண்காணிப் மற் ம் வாகன ேமாதல்

தி த்தேவைல பழக்கங்கள் உட்பட ேவ


பா காப்பான ஓட் னர் சாித்திரம் உள்ளவர்க
வழங்குேவாைர ெதாடர்ந்



விைலக்குைறப் வழிகைள ஆராய்தல்
க்கு தள்

ப கைள வழங்கும்ப

காப்

தி

ேதைவப்ப த்தல்

ஒன்டாாிேயாவின் சகல பிராந்தியங்க

ம் இந்தச் ேசமிப் களின்

லம் பயனைடவைத உ திெசய்தல்

15 விகித சராசாி விைலக் குைறப் இலக்ைக அைடய ேதைவப்ப ம் ேமலதிக நடவ க்ைகைய ம் மற் ம்
எல்லா அத்தியாவசிய ப கைள ம் அரசாங்கம் எ த்தி ம்.
இந்த நடவ க்ைககள், வாகனக் காப்

தி விைலகைள நல் நிைலப்ப த்திய

கட் ெய ப்பப்ப கின்றன. ஒன்டாாிேயாவின் ெதாண்
நியாயமான குைறந்த விைலயில் வாகனக் காப்

லட்சம் (ஒன்ப

ன்னி ந்த சீர்தி த்தங்கள்மீ
மில் யன்) சாரதிக

க்கு,

தித் திட்டத்ைத கிைடக்கப்ெபறச் ெசய்வதற்கும், மக்களின்

அன்றாட வாழ்வில் உத வதற்குமான அரசாங்கத்தின் திட்டம் இ வாகும்.

ேமற்ேகாள்கள்
“ கர்ேவாைரப் பா காக்க ம், வாகனக் காப்
அரசாங்கமான

தியில் அவர்கள் பணத்ைதச் ேசமிக்க ம் உத வதற்கு

நைட ைறயான திட்டெமான்ைறக் ெகாண் ள்ள . இந்தத்

குைறப்பதற்கு நாங்கள் க னமாக உைழத்தி ப்பேதா , அந்த ேசமிப் க்கள்
உ திெசய் ம் ெபா ட்

ைறயில் ெசலைவக்
கர்ேவாைரச் ெசன்றைடவைத

ெதாடர்ந் ம் ேமலதிக நடவ க்ைககைள எ த் வ கிேறாம்.”

— Charles Sousa, நிதியைமச்சர் (Minister of Finance)

ாித உண்ைமகள்


ேமலதிக ெவளிப்பைடத் தன்ைம மற் ம் ெபா ப் ைடைமைய உ திெசய்ய, ேசமிப் க்கள் எவ்வள
ாிதமாக

கர்ேவாைரச் ெசன்றைடகின்றன மற் ம் அவர்க

வழங்குவதில் இந்தத்

க்கு ம ந்த விைலயில் கட்டணங்கைள

ைறயின் ெசயல்திறன் என்ன என்ப பற்றிய அறிக்ைகைய சுயாதீனமான

நி ணர்கள் வழங்குவார்கள்.


வாகனக் காப்

திச் ெசல

மற் ம் விைலக்குைறப் த் திட்டமான

ஆண் ற்கான வர ெசல த் திட்டத்தின் ஒ


அமல்ப்ப த்தப்ப ம் இந்த திட்டங்கள்
ஆைணயகத்தின் அறிக்ைக,

ன்

ஒன்டாாிேயாவின் 2013

பாகமாக அறி கம் ெசய்யப்பட்ட .

லம், ஜனவாி 2014 இல், ஒன்டாாிேயாவின் நிதிச் ேசைவகள்

ெதாடங்கி ஐந்

சதவிகதம் வைரயிலான அங்கீகாிக்கப்பட்ட விைலக்

குைறப்ைப காட் ெமன அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கின்ற .


வின்டர் டயர்கைளக் ெகாண்
ர்த்திெசய்தி த்தல்,

ட்

த்தல், அங்கீகாிக்கப்பட்ட சாரதிப் பயிற்சித் திட்டம் ஒன்ைறப்

மற் ம் வாகனக் காப்

வாகனங்கைள ம் ஒேர நி வனத்தில் காப்

திைய ஒன்

திெசய்தல் ஆகியவற்றிற்கு தள்

கிைடக்கக்கூ ெமன்பதால், பல நி வனங்கைள அ
காப்



வாகனக் காப்
காப்

தி ெசல

தி சர்ச்ைசத் தீர்

ப கள்

குதல் மற் ம் தங்கள் நி வனங்க

திக் ெகாள்ைககைள ம பார்ைவ ெசய்தல் ஆகியவற்றின்

பற்றிய வழிகைளக் கண்டைட ம்ப

ேசர்த்தல், மற் ம் எல்லா

லம் ேம

டன்

ம் விைலகைளக் குைறப்ப

கர்ேவார் ஊக்குவிக்கப்ப கின்றனர்.

மற் ம் விைலக்குைறப் த் திட்டத் டன் ேசர்த் , ஒன்டாாிேயாவின் வாகனக்
ைற மீதான ஒ

மீழ்பார்ைவைய தைலைமதாங்க ம் தற்ேபாைதய

ைறைய

சீர்தி த் வதற்கான சிபாாிசுகைள வழங்குவதற்காக ம் மான் மிகு ெஜ. டக்ளஸ் கண்ணிங்ஹாம்
நியமிக்கப்பட் ள்ளார்

ேம

ம் அறிந் ெகாள்

ங்கள்

ஒன்டாாிேயாவின் வாகனக் காப்

திச் சாித்திரத்ைத அறிந் ெகாள்

வாகனக் காப்

தி விைல ஒன்டாாிேயாவில் எவ்வா

அறிந் ெகாள்

ங்கள்.

காப்

தி வாங்கும்ெபா

ங்கள்.

நிர்ணயிக்கப்ப கிற

என்பைத

பணத்ைதச் ேசமித்திட இந்தக் குறிப் கைளப் பயன்ப த் ங்கள்.

ஒன்டாாிேயாவின் காலாண்

விைலபற்றிய தகவல்கைள வாசிக்க ம்.

மான் மிகு J. Douglas Cunningham ஐப்பற்றி வாசிக்க ம்.
ஊடக விசாாிப் க

க்கு மட் ம்:

Andrew Chornenky, அைமச்சாின் அ

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

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

க்கு 1-800-337-7222

(ஒன்டாாிேயாவில் மட் ம் இலவசம்)

