வாய்ப் க்கைளக்
கட் ெய ப் தல்,
எம எதிர்காலத்ைதப்
பா காத்தல்
2014 ஒன்ராறிேயா வர ெசல த் திட்டம்

2014 ஒன்ராறிேயா வர ெசல த் திட்டம்
அதிக ேவைலவாய்ப் க்கள்
அதிக வாய்ப்
அதிக பா காப்பானேதார்
எதிர்காலம்
ெகாண்ட ஒ வ மிக்க
ஒன்ராறிேயா க்கான ஒ
திட்டத்திற்கு அ த்தளமி கிற

மக்களில்

தலீ

ெசய்தல், ந ன உட்கட்டைமப்ைபக் கட் ெய ப் தல், சக்தி வாய்ந்த ம்

ைமயான மான ஒ

வணிக சூழ

க்கு ஆதரவளித்தல் என்பன டாக, இத்திட்டமான

ெபா ளாதாரத்ைத வளர்த் , ேவைல வாய்ப் க்கைள உ வாக்கும்.
2013-14கால, பற்றாக்குைறயான

11.3 பில்

யன் ெடாலராக இப்ேபா

கணிப்பிடப்பட் ள்ள

– 2013 வர ெசல த் திட்ட ன்கணிப்பீட் டன் ஒப்பி ம்ேபா ஒ 0.4 பில் யன் ெடாலர்
ன்ேனற்றம். ன்கணிப்பீட்ைட விடக் குைறவான உத்ேதச பற்றாக்குைறைய, ெதாடர்ந்
ஐந்தாவ

வ டமாக மாகாணம் அறிவிப்பதைன இ

சுட் கிற . 2017-18 அளவில்

வர ெசல த் திட்டத்ைதச் சமநிைலப்ப த்த அரசு உ தி ண் ள்ள .
2014 வர ெசல த் திட்டம் ஒன்ராறிேயா மக்களால், ஒன்ராறிேயா மக்க

1

க்கான .
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10 வ ட ெபா ளாதாரத் திட்டமான , பின்வ வன உட்பட, ஒன்ராறிேயாவாசிக

ேவைல

க்கு திய

ெதாழில்கைள ம் கூ தலான ஊதிய ேவைலவாய்ப் கைள ம் ேநாக்கி நக ம் சந்தர்ப்பங்கைள
அளிப்பதன்

வாய்ப் கைள

லம், ஒன்ராறிேயா ஒ

ேகாள வ

வகமாக வ ெவ ப்பதற்கான க விகைள

வழங்குகிற :

உ வாக்குதல்

•

தலீ கைளக் கவர்ந் , ஒன்ராறிேயாவின்

ேலாபாயத்

ைறகைள வ

ப்ப த்தி,

மாகாணத்தின் எதிர்கால ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்கும் வைகயில்,
வணிகங்க டன் பங்குதாரராவதற்ெகன, திய 10 வ ட, 2.5 பில் யன் ெடாலர்
ேவைலவாய்ப் , ெச ைம நிதியம் (Jobs and Prosperity Fund) ஒன்ைற உ வாக்குதல்.

•

சக்திையப் பா காக்க ம், ெசலவினங்கைள நிர்வகிக்க ம், பணத்ைதச் ேசமிக்க ம் என, சி
வணிகங்க

க்குத் ேதைவப்ப ம் க விகைள வழங்குதல்.

•

ெப ம் வணிகங்களின் மின்சாரச் ெசலவினங்க

•

பல சிறிய, ந த்தர வணிகங்கள் வளர ம், ேவைலவாய்ப் கைள உ வாக்க ம் உத ம்
வைகயில், ேவகவளர்ச்சி டன் தைல

க்கு உத தல்.

க்கிவ ம் சந்ைதகைள ஒன்ராறிேயாவின் ஏற் மதிகள்

எட் வைத விாிவாகுதல்.
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ேபாக்குவரத்தி

ம்

சகலவித உட்கட்டைமப் க்கான குறிப்பிடத்தக்க (Demand) ஒன்ராறிேயாவின் உத்ேதச
சனத்ெதாைக வளர்ச்சி விைளவிக்கும். அதனாேலேய பின்வ வன உட்பட, அ த்த 10

உட்கட்டைமப்பி ம்
தலீ

வ டங்களில் மாகாணமான
தலீ

ெசய்தல்

•

யன் ெடால க்கு ேமலாக, ெபா

உட்கட்டைமப்பில்

ெசய்யத் திட்டமி கிற :

அ த்த 10 ஆண் க

க்கு

ஏறக்குைறய 29 பில்

யன் ெடாலர் கிைடக்கக்கூ யதாக நிதிைய அர்ப்பணிக்கிற .

மாகாணத்தின் ேபாக்குவரத்

உட்கட்டைமப் க்ெகன

மாகாணத்தின் ெப ந்ெத ப் னரைமப் க்கும் விாிவாக்கல் திட்டங்க

•

15இல் ெமாத்தம் 2.5 பில்

•

130 பில்

ஒ

யன் ெடாலைர

தலீ

திய நிரந்தர 100 மில் யன் ெடாலர் நிதியி

க்குெமன 2014-

ெசய்கிற .
டாக, நகராட்சி

திகள், பாலங்கைள

ஆதாித்தல்.
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ஒன்ராறிேயா வாசிக

ஒன்ராறிேயா

ஓய்வின்ேபா
திட்டமான

வாசிகளின்

ஓய்

க்கு உத தற்ெகன, விேசடமாக ந த்தர வ மானம் ஈட் ேவார் தம

கனடா ஓய் தியத் திட்டத்தின்மீ

(CPP) கட் ெய ப் ம்

தல் வைகயான மாகாண

தியத் திட்டத்ைதப் பிேராிக்கிற .

பணி ஓய்ைவப்

ஒ

பா காத்தல்

உ வாக்குதல் என்பன ஊடாக, நீண்டகால ெபா ளாதார பலாபலன்கைளக் ெகாண்

CPP ேமம்ப த்தலான , பணியி

க்கும் சகல கன யர்க

க்கும் கூ தல் பா காப்பான

பணி ஓய்ைவ வழங்கும் அேதேவைள, ெபா ளாதாரத்ைத வளர்த்தல், ேவைல வாய்ப் க்கைள
CPP ேமம்பா

பற்றிய கலந் ைரயாடல்கைள த க்க கன ய அரசு

க்கும்.

ெவ த் ள்ள நிைலயில்,

ஒன்ராறிேயா பணி ஓய் ஓய் தியத் திட்டம் (ORPP) எ ம் - ”ஒன்ராறிேயாவில்
உ வாக்கப்பட்ட” தீர் ஒன்ைற ஒன்ராறிேயா அரசு உ வாக்கும்.

+
கனடா
ஓய் தியத்

+
வய ப்

பா காப்

பணி

கூ தலான பா காப்ைபப் ெபறெவன, 2014 ஒன்ராறிேயா வர ெசல த்

தனிப்பட்ட

ORPP ஆன :

•

உத்ேதசிக்கப்படக்கூ ய ஒ

ேசமிப் க்கள்

ஓய் தியத் திட்டம்

கூலக் ெகா ப்பன

உட்பட, CPPபிரதான

தத்ைதக் குைறவாகக் கைடப்பி த் , பணி ஓய் ச் ேசமிப் கைள அதிகாிக்கும்.

•

பங்களிப்

•

ெப ந்ெதாைக ேவைல வழங்குநர்க
பங்களிப் க

ஒன்ராறிேயா
பணி ஓய்

மாதாந்த அ

ரா ம் வழங்கப்ப வ மான,

பண் களிைனக் கட் ெய ப் ம்.

திட்டம்

+

பண க்கத்ைதக் க த்தில் ெகாண்ட ம் வாழ்நாள்

•

ட

ட

ம், ஈராண் க

ம் ஆரம்பிக்கும் வைகயில் 2017இல் அறி கமாகும்.

CPPயினால் தற்ேபா

உள்ளடக்கப்ப வதற்கும் ேமலாக, உள்ளடக்கப்ப ம் ஊதிய மட்டத்ைத

அதிகாிக்கும்.
4
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அரசாங்கம் ஒன்ராறிேயா வாசிக

மின்வ ச்

மின்வ

ச்

ெசலவினங்களில் உத கிற :

ெசலவினங்கைளக்

•

குைறத்தல்

•

மக்கள் அ த்த ஐந்
கடந்த 18 மாதங்க

ஆண் க

க்குச் ெச

க்கு, அைமப்

வதிவிட பாவைனயாளர்கள

த்தியி க்கக்கூ ய சுமார் 520 ெடாலைர குைறத் ,

ைறயில் ெசலவினங்கைள குைறத்தல்

மின்சாரக் ெகா க்குமதியி

ந்

கடன் பணி ஓய் க் கட்டண

(Debt Retirement Charge) ெசலவினத்ைத மார்கழி 31, 2015க்குப் பின்னர் அகற்றப் பிேராித்தல்.
இ

ஒ

க்கு, பின்வ வன உட்பட, அவர்கள

ஒ

வைகமாதிாி வதிவிட

சகல ஒன்ராறிேயா வாசிக

நியாயமான

தம் ெச

த் ன க்கு வ டாந்தம் சுமார் 70 ெடாலர் ேசமிப் .

க்கும் வாய்ப்பிைன வழங்க உத வதற்கான அரசாங்கத்தின்

ன்ென ப் களாவன:

ச தாயத்ைத

•
•

வளர்த்தல்

ஒன்ராறிேயா சி வர்நலக் ெகா ப்பனைவ (Ontario Child Benefit) அதிகாித் , சுட் யிடப் பிேராித்தல்.
த அதிகாிப் ஒன்றி டாக ம், ேவைலநலக் ெகா ப்பனைவ ஒ ங்கைமப்பத டாக ம்
ச

•

க தவி அைமப்

ைறையத்ெதாடர்ந்

குைறந்த வ மான சுற் ச் சூழ

ம்

னரைமத்தல்.

ர் கக் கு யி ப் களி

ம் உள்ள அதிக சி வர்க

க்குச்

ேசைவயாற் ம் வைகயில் மாணவர் சத் ண த் திட்டத்ைத (Student Nutrition Program)
விாி ப த்தல்.

•

குைறந்த வ மான பணியாட்க க்கு நியாயத்ைத ம் வணிகங்க க்கு ன் ணர்ைவ ம்
வழங்கெவன, ஆகக் குறந்த ஊதியத்ைத 11 ெடாலராக உயர்த்தி, அதைனப் பண க்கத் டன்
பிைணக்கப் பிேராித்தல்.

•

வய வந்த மாற் த் திறனாளிக

க்கும், ச

க ேசைவகள்

ைறசார்

ன்னணிப் பணியாளர்க

க்குமான

ஆதரைவ ேமம்ப த்தல்.

•

ெபா நிதிய இல்லங்களி

ம் ச

கப் பராமாிப் த்

ைறயி

ம் உள்ள தனியாள் ஆதர ப்

பணியாட்க க்கும் (PSW), ன்னணி குழந்ைத பராமாிப் ப் பணியாட்க
உயர்த்தி ஆதர வழங்குதல்.
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ஃெபடரல்
அரசிடமி ந்
நியாயத்ைத

ஒவ்ெவா

வ ட ம் அரசு ஒன்ராறிேயாவி

ந்

ெப ம் வ மானமான , அங்கு ெசலவி ம்

ெதாைகையவிட அதிகமானதாகும். இ ஒன்ராறிேயாவாசிகள் அரசிடமி ந் ெப வதற்கும்
ெகா ப்பதற்கும் இைடேய 11 பில் யன் ெடாலர் இைடெவளிைய ஏற்ப த் கிற .
ஒன்ராறிேயா அரசாங்கம் ஃெபடரல் அரசிடமி ந்

பின்வ வனவற்ைறக் ேகா கிற :

• ஏைனய மாகாணங்களின் கு யி ப்பாளர்கள் ேபான்ேற ஒன்ராறிேயாவாசிகைள ம் நடத் க.
• கடந்த காலங்களில் ஏைனய மாகாணங்களில் ெசய்தைம ேபான் , 2014 – 15இல் பிரதான

வின தல்

நிதிமாற்றீட் ல் ஏற்பட்ட 641 மில் யன் ெடாலர்
காப்பாற் க.

ழ்ச்சியி

ந்

ஒன்ராறிேயாைவக்

• Ring of Fire நிகழ்ச்சித் திட்ட உட்கட்டைமப் க்ெகன ஒன்ராறிேயா உத்தரவாதமளித் ள்ள 1
பில் யன் ெடாலா டன் ெபா ந் த

ட்பட, உட்கட்டைமப் க்கான நிதியளிப்ைபக்

குறிப்பிடத்தக்க வைகயில் அதிகாிக்குக.

ெபா ப் டன்
நிர்வகித்தல்

மாகாணங்க க்கிைடயில் ஒன்ராறிேயாேவ உயர்தரப் ெபா ச் ேசைவகைளத் ெதாடர்ந்
வழங்கிவ ம் நிைலயி ம், ஆகக் குைறந்த தனியாள் திட்டச் ெசலவினத்ைதக் ெகாண்ட .
கழி கைளக் கைளகிற ;
ெடால ம்

•

ன்ேனறியவா , பின்வ வானவற்ைறச் ெசய் ம்:

2014-15இல் 250 மில் யன், 2015-16 மற் ம் 2016-17இல் தலா 500 மில் யன் ெடாலர் ேசமிப்
இலக்கிைன மீள்ேநாக்கெவன ஒ வ டாந்த நிகழ்ச்சித் திட்டத்ைத அறி கம் ெசய் ம்.
வர ெசல த் திட்டம் சமநிைலைய எட் ம்வைர, மாகாணப் பாரா
சம்பள

•

உயர்ைவ

டக்கி ைவக்குமா

ெதாடர்ந்

குரெல ப் ம்.

க்குள்ளாக்கும்.

நிகழ்ச்சித் திட்டச் ெசலவினங்க

க்கான சராசாி வ டாந்த வளர்ச்சிைய

1.1 சத தமாக நி த்தி ைவக்கும்.
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மன்ற உ ப்பினர்களின்

பரந்த ெபா த் ைறகளின் சிேரஷ்ட நிர்வாகிகளின் நஷ்ட ஈட்ைட ேநர யாகக் கட் ப்ப த்தி,
அதைனச் சட்ட வழி ைறக

•

ாிைமகளில் குறியாய் இ க்கிற ; ெசலவிடப்ப ம் ஒவ்ெவா

க்கியம் என்பைத உ தி ெசய்கிற .

அரசாங்கமான

•

ன்

ONTARIO.CA /BUDGET இல் உண்ைமகைளப் ெபறுக

ன்

வ டங்க

க்கு

2014
ஒன்ராறிேயா
வர ெசல த் திட்டம்
ேம ம் இதில் அறிக
ONTARIO.CA/BUDGET
கட்டணமற்ற ெதா.ேப: 1-800-337-7222
ெசவிப் லன் குைறபா ள்ேளார் ெதா.ேப: 1-800-263-7776
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வாய்ப்புக்கைளக் கட்டிெயழுப்புதல் - எமது எதிர்காலத்ைதப் பாதுகாத்தல்

