ஒன்ராறிய ா ற்றில்லி ம் ப ன்பாடு:
(Ontario Trillium Benefit)

மக்களுக்கு கூடுதலான ததாிவுகள்
2014 முதல், ஒரு ஒற்றறக் தகாடுப்பனவாகயவா அல்லது
கட்ைைமற்ற ததா.யப. :

1-800-337-7222

யகட்ைற் குறறபாடுறைய ார்க்கு:
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மாதாந்தக் தகாடுப்பனவாகயவா ஒன்ராறிய ா ற்றில்லி ம்
ப ன்பாட்றை (Ontario Trillium Benefit) தபறுவதற்கான ஒரு
ததாிறவ மக்களுக்குக் தகாடுப்பதற்கு அரசாங்கம்
முன்தமாழிகிறது.

www.ontario.ca/budget
ஒன்ராறிய ா சாரதிகள் பைத்றதச் யசமிக்க உதவுதல்
அரசாங்கம் ஒன்ராறிய ாவிலுள்ை ஒன்பது மில்லி னுக்கும் அதிகமான
சாரதிகைின் வாகனக் காப்புறுதிச் தசலறவ உறுதிப்படுத்துவதிலான
தனது தவற்றிற ப் பின்வருவனவற்றற முன்தமாழிவதனூைாக
யமம்படுத்தும்:



உபா ம்.
பாதுகாப்பான சாரதிகளுக்குக் குறறந்த வீதங்கறை
வழங்குமாறு காப்புறுதி ாைர்கறைப் பைித்தல்.



நுகர்யவாறரப் பாதுகாத்து, தசலறவக் குறறப்பதற்தகன, ஒரு
ததாைர்ச்சி ான வாகனக் காப்புறுதி யமாசடித் யதடி ழிப்பு.



துறறசார் தசலவினங்கறை மீள்ய ாக்குவதற்கும், யசமிப்புகள்
நுகர்யவாருக்கு கர்த்தப்படுவறத உறுதிதசய்வதற்குமான புதி
தபாறுப்புறைறமயும் தவைிப்பறைத் தன்றமயும் மிக்க
ைவடிக்றககள்.
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பலர் தமது கட்ைைச் சீட்டுக்கள் வரும்யபாதான மாதாந்த
உதவிற

ஒரு வைமான, ி ா மான
ஒன்ராறிய ா

வரயவற்பர்; ஆ ினும், சிலர் ஒற்றறக்

தகாடுப்பனறவ விரும்புவர்.

ஒன்ராறிய ா வரவுதசலவுத் திட்ைம்

நுகர்யவாருக்கான வாகனக் காப்புறுதிக் கட்ைைங்கறைச்
சராசாி 15 சதவீதத்தால் குறறக்கும் ஒரு தசலவு, வீதக் குறறப்பு



மூன்று வாி வரவுகறை ஒன்றாக OTB இறைக்கின்றது.

2013

யவறலவாய்ப்புக்கும் வைர்ச்சிக்குமான ஒரு திட்ைம்
அரசாங்கத்தின் தகாள்றககைதும், முதலீடுகைதும் ஆதரவுைன்,
யவறலவாய்ப்புக்கும் வைர்ச்சிக்குமான வலுவானதபாருைாதார
அடிப்பறைகறை, ஆறு முக்கி

துறறகைில் ஒன்ராறிய ாவின்

திட்ைம் யமம்படுத்துகிறது:
1.

2013 க்கான வரவு தசலவுத் திட்ைம், மாகாைத்தின்
ஒன்ராறிய ா

யபாட்டிமிக்க வைிகச் சூழல் – ஒரு யபாட்டிமிக்க வாி

உருவாக்கம், தபாருைாதார வைர்ச்சி என்பவற்றிலிருந்து

முறறறமற யும் ப னுள்ை விதிமுறறகறையும் ஆதாித்தல்,

சகல சமூகங்களும், பிராந்தி ப் தபாருைாதாரங்களும்

யவறலவாய்ப்புக்கும் தபாருைாதார வைர்ச்சிக்குமான புதி

ப ன்தபற உதவுதல்.

வைிக முதலீட்றை ஊக்குவிக்கும்.

தபாருைாதாரத்றத வலுப்படுத்தி, தவல்லும் வாய்ப்றப
ஒவ்தவாருவருக்கும் வழங்குவதற்கான, புதி

துடிப்பான, வலுவான சமூகங்கள் – யவறலவாய்ப்பு

6.

வீன உட்கட்ைறமப்பு – யபாக்குவரத்து, வீதிகள்,

2.

ஒரு ி ா மான சமுதா ம்

அரசாங்கத்தின் திட்ைமாகும்.

பாைசாறலகள், மருத்துவமறனகைில் முதலீடு தசய்தல், ஓர்
ஆக்கபூர்வமான தபாருைாதாரத்துக்கான ஒரு முக்கி

ஒவ்தவாருவரும் தமது உள்ைாற்றல்களுக்யகற்ப

ஒவ்தவாருவரும் தவற்றிகரமாக யவறல தபற்றிருப்பதற்கும்,

அடித்தைமாகும்.

தவற்றி றையும் வாய்ப்றபப் தபறுறக ில், ஒன்ராறிய ாவின்

தமது சமூக வாழ்வில் பங்யகற்பதற்கும், எமது மாகாைத்தின்



ஒன்ராறிய ா பூராவும் வருைாந்தம் சராசாி 100,000க்கும்

தசழிப்புக்குப் பங்கைிப்பதற்குமான வாய்ப்றபப்

அதிகமான யவறலவாய்ப்புக்களுக்கு ஆதரவைிக்கதவன,

தபற்றிருக்கும்யபாது, ஒன்ராறிய ாவின் தபாருைாதார

அடுத்த மூன்று வருைங்களுக்குப் யபாக்குவரத்து,

தச ல்திறன் வலுவானதாகும்.

சுக லப் பராமாிப்பு, கல்வி யபான்ற முக்கி

35 மில்லின் தைாலருக்கு யமலாக முதலீடு தசய்

வைிகங்களும் ததாழில் மு ற்சி ாைரும் அபா ங்கறை

அரசாங்கம் திட்ைமிடுகிறது.

எதிதகாள்வதற்கு ஏற்ற சூழறல ஊக்குவிப்பதும், முதலீடு
தசய்வதும், யவறலவாய்ப்றப உருவாக்குவதும்,

3.

உ ாி

விறனத்திறன் மிக்க யவறலப்பறை –

யவறலவாய்ப்பிலும் முதலிடுவது, இம்மாகாைத்து மக்கள்

உருவாக்கத்தில் அரசாங்கத்தின் பங்காகும்.



புத்தாக்கங்கறையும் ஊக்குவிக்கதவன, இரு

பற்றாக்குறறற

வருைங்களுக்கு 295 மில்லி ன் தைாலர்

அகற்றுவயத அரசாங்கத்தால் தசய் க்கூடி

முதலீடுகறைக்தகாண்ை ஒரு விாிவான இறைஞர்
யவறல வாய்ப்பு உபா த்றத அரசாங்கம்

காாி மாகும்.
அகற்ற அரசாங்கம் உறுதி

முன்தமாழிகிறது.
4.

ய ாசறனகறைப் பூயகாைப் தபாருைாதாரத்திற்யகற்ற
புதுறம ான தபாருட்கைாயும் யசறவகைாயும்
உருமாற்றுவதற்கு ஒன்ராறிய ாவின் ஆற்றறல

2012-13க்கான பற்றாக்குறற 9.8 பில்லி ன் தைாலராகக்
கைிப்பிைப்பட்டுள்ைது – கைந்த ஆண்டு வரவுதசலவுத்
திட்ைத்தில் கைக்கிைப்பட்ைறதவிை இது 5 பில்லி ன் தைாலர்
குறறவானது.

5.

ததாைர்ந்து ான்காவது வருைமாக, எதிர்வு கூறப்பட்ைறதவிைக்
குறறவான பற்றாக்குறறற

ஒன்ராறிய ா அறிவிப்பதற்கு,

அரசாங்கம் எடுத்த ைவடிக்றக அனுமதித்துள்ைது.

ததாழில் மு ற்சிற யும் புத்தாக்கத்றதயும் ஊக்குவித்தல் –



சமூக ல உதவி தபறு ர்கள் யவறலவாய்ப்றபப்
தபறுவதிலுள்ை தறைகறைக் குறறக்கதவன, மாதம்
200 தைாலர் சம்பாத்தி

விலக்கு ஒன்றற அறிமுகம்

தசய்தல்.

 சகலரதும் உ ர்தர சுக லப் பராமாிப்புச் யசறவகள்
அணுகறல முன்யனற்றுதல்.



முழு ிரப்பித் ததாறக உட்பை, சமூக ல உதவி

மாைவர்கைது தவற்றிக்குத் யதறவப்படும் விறனத்
திறன்கள் மீதான குறிக்யகாறை அதிகாித்தல் என்பன
உட்பை, மாைவர் தவற்றிற

யமம்படுத்தல்.

ஒன்ராறிய ா யவர்க்ஸ் (Ontario Works) தபறும்,
பிள்றைகைற்ற ஒற்றற வ து வந்யதாருக்கான ஒரு

 முழு ாள் பாலர் வகுப்றப றைமுறறப்படுத்தல், இைம்

ஒன்ராறிய ாவில் இறைஞர்களுக்கான
யவறலவாய்ப்புக்கறையும் ததாழில் மு ற்சிகறையும்

ஒன்ராறிய ாவின் தசழிப்றபப் பாதுகாப்பதற்குப்

பூண்டுள்ைது.

பின்வருவனவூைாக உ ர்தரப் தபாதுசன யசறவகள்
வழங்குதறலத் ததாைர்தல்:

யவறலதசய்து தசழிப்புற முடியும் என்பறத உறுதிதசய்கிறது.

சம ிறலப்படுத்தும் வழி

2017-18 அைவில் பற்றாக்குறறற

வலுவறையும்.

விறனத்திறன்கைிலும் கல்வி ிலும் இறைஞர்

புத்தாக்கங்கறை இ க்குவதுயம யவறலவாய்ப்பு

ஒயரத ாரு மிக முக்கி

துறறகைில்

தபாருைாதாரச் தச ல்திறனும் சமூகக் கட்ைறமப்பும் யமலும்

பின்வருவனவூைாக மக்களுக்கான வாய்ப்புக்கறை
அதிகாிக்க முன்தமாழிதல்:

வீதங்கறை அதிகாித்தல்.



சமூக ல உதவி தபறு ர்கள் யசமித்து, தபாருைாதாரப்
பாதுகாப்றபப் தபற உதவும்தபாருட்டு,



இரண்ைாம் ிறலப் பாைசாறலக்குப் பிந்தி

பைமாக்கக்கூடி ஒன்ராறிய ா யவர்க்ஸ் (Ontario
Works) தசாத்துக்கைின் எல்றலகறை அதிகாித்தல்.

கல்விக்கானஅணுகறல யமம்படுத்ததவன, 30%
கழிவுைன்கூடி

ஒன்ராறிய ா பாைப் ப ிற்சி

மானி த்றத வழங்குதல்.



பூர்வீகக்குடிச் சிறுவர்கைதும் இறைஞர்கைதும்
யதறவகறைச் சிறப்புற எய்தும் வறக ில், சமூக ல
உதவிச் சீர்திருத்தத்தில் ய ரடி ஈடுபாடு,
வீைறமப்புக்குக் கூடுதலான ஆதரவு, யசறவகள்

வலுப்படுத்தல்.

சிறப்பிப்பு என்பனவூைாக, பூர்வீகக்குடி மக்களுக்கான

உலகம மாதல் – தபாருட்கள் யசறவகளுக்கான சந்றத

உ ாி

வாய்ப்புக்களுக்கு ஆதரவைித்தல்.

அணுகறல ஒன்ராறிய ாவின் எல்றலகளுக்குமப்பால்,
ஏறன

மாகாைங்களுக்கும், அதமாிக்காவுக்கும்,

வைர்ந்துவரும் தபாருைாதாரங்களுக்கும் விாிவுபடுத்ததவன
வைிகங்களுைன் தச ற்படுதல்.

2012-13இன் ிகழ்ச்சித் திட்ைச் தசலவின வைர்ச்சி ானது,
ததாைர்ந்து இரண்ைாவது வருைமாக, ஒரு சதவீதத்திலும்
குறறவானதாகக் கைக்கிைப்பட்டுள்ைது.

www.ontario.ca/budget
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