ெசய்தி ெவளியீ
ஒன்ராறிேயா
வர

நிதி அைமச்சு

ெசல த் திட்டம்

ஓர் ஒளிமயமான, வ

வான நாைளக்ெகன, இன்

ஒன்ராறிேயாைவக் கட் ெய ப் தல்

ேவைலவாய்ப் கைள உ வாக்குவதற்கும், ெபா ளாதாரத்ைத வளர்ப்பதற்கும், ந ன ேபாக்குவரத்
மற் ம் உட்கட்டைமப்ைபக் கட் ெய ப் வதற்கும், பணி ஓய்வின்ேபா
உத தற்குமான திட்டத் டன், 2017-18 அளவில் வர
வர

ஒன்ராறிேயாவாசிக

ெசல த் திட்டத்ைதச் சமநிைலப் ப த்தியப , 2014

ெசல த் திட்டமான

ன்ேனாக்கி நகர்கிற
ஜூைல 14, 2014

ெசய்திகள்

நிகழ்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்குமான வாய்ப்ைப ம் பா காப்ைப ம் கட் ெய ப் வதற்கான தன
ஒன்ராறிேயா

க்கு

ன்ேனாக்கி நகர்ந் ெகாண்

Charles Sousa இன்

திட்டத் டன்

க்கிற . நிதியைமச்சர் சார்ள்ஸ் சூசாவினால் (Minister of Finance)

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2014 ஒன்ராறிேயா வர ெசல த் திட்டமான , உயர் திறன் மிக்க

ேவைலப்பைட ஒன்றில்

தலீ

ெசய்தல், ந ன உட்கட்டைமப்ைப ம் ேபாக்குவரத்

கட் ெய ப் தல், ஆற்றல் மிக்க ம்

ைம மிக்க மான ஒ

ேவைலவாய்ப் கைள உ வாக்குவதற்கு உடன

வணிக சூழ

வைலயைமப் கைள ம்

க்கு ஆதரவளித்தல் என்பன

லம்

நடவ க்ைக எ க்கிற .

பணியாட்கள் ெப வதற்கு அ கைதெகாண்ட பணி ஓய் ப் பா காப்பிைனக் கட் ெய ப் வதற்கான
நடவ க்ைககைள ம் இந்த வர ெசல த் திட்டம் ேமற்ெகாள்கின்ற . இ
ஆதரவளிக்கும் ஒ

நீண்டகாலப் ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு

ன்ென ப்பாகும். அரசாங்கம் ெபா ப் டன் ெசல ெசய்தைலத் ெதாடர்ந்

நிர்வகித் , 2017-18

அளவில் பற்றாக்குைறைய நீக்கும். 2014 வர ெசல த் திட்டத்தில் வைரயப்பட்டவா , நிதியாண் ன் இலக்குகைள
அைட ம் ெபா ட் , ஒவ்ெவா

பிரேதசத்

உ வாக்கிக்ெகாண் ம், ஒன்ராறிேயா மக்க
வழங்கவல்ல

ேலாபாய

மக்க

க்கும் அதிக வாய்ப் கைள ம் பா காப்ைப ம்

க்கும் வணிகங்க

க்கும் ேபாட்

தலீ கைளச் ெசய் ெகாண் ம், அரசாங்கமான

அ ப்பைடயிலான அ

கூலங்கைள

ெசலவினங்கைளக் கவனமாக

நிர்வகிக்கும்.

மக்கள

திறைமகைள ம் திறன்கைள ம் கட் ெய ப் தல்

சவால் மிக்கெதா

ேகாளப் ெபா ளாதாரச் சூழ

க்கு மத்தியி

உ வாக்குகின்ற, ெபா ளாதாரத்ைத வளர்க்கின்ற, பணியாட்க
விாிவாக்குகின்ற

தலீ கைளத் ெதாடர்ந்

கவர்ந்

ம், ஒன்ராறிேயாவான

ேவைலவாய்ப் கைள

க்கான வாய்ப் கைள இன் ம் நாைள ம்

வ கிற . ஒன்ராறிேயாவின் திறைம மிக்க ேவைலப்பைடேய

தலீ கைளக் கவர்வதற்கும் ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய தக்க ைவப்பதற்குமான அதன் மிகப் ெப ம் ெசாத்தாகும்.
இவ்வர ெசல த் திட்டம் பின்வ வன ஊடாக ஒன்ராறிேயா மக்கள


ஒன்ராறிேயாவின் ஒவ்ெவா
காலத்தில்

வ ைமையக் கட் ெய ப் கிற :

குழந்ைத ம் வாழ்ைவ மிகச்சிறப்பாக ஆரம்பிக்கும் வைகயில், இந்த இைல திர்

ேநரப் பாலர் வகுப் (Full-Day Kindergarten) அறி கத்ைதப்

ந னமயப்ப த் வதி

ம் உ திப்ப த் வதி

ம்

தலீ

ரணப்ப த்தி, குழந்ைத பராமாிப்ைப

ெசய்தல்.

1



21ஆம்

ற்றாண் ல் இளம் கற்ைகயாளர்கள் தைலைம தாங்கும் தகுதிெப வைத உ தி ெசய் ம் வைகயில்,

வகுப்பைறத் ெதாழில் ட்பத்தில்


அதிக வாய்ப் க

தலீ

ெசய்தல்.

க்கு வழிவகுக்கவல்ல பட்டத்ைத அல்ல

ப்ேளாமாைவ சுமார் 260, 000 இைளஞர்கள் ெபற

வாய்ப்பளிப்பைத உ திெசய்வதற்ெகன 30% ஒன்ராறிேயா கல்வி மானியக் கழிைவ (30% Off Ontario Tuition grant)
வழங்குதல்.


ஒன்ராறிேயா ேவைலச் சந்ைதயில் இடம்பி க்கும் வாய்ப்ைபக் கூ தலான இைளஞர்க
ஒன்ராறிேயா இைளஞர் ேவைலகள்
ஒ

க்கு வழங்குவதற்ெவன,

ேலாபாயத்ைத (Ontario Youth Jobs Strategy) நீ த்தல். இந்த

பகுதியாக, இைளஞர் ேவைலவாய்ப் நிதியமான

16,500க்கும் ேமற்பட்ட இைளஞர்கள் ேவைல அ

ேலாபாயத்தின்

(Youth Employment Fund) ெசப்டம்பர் 2013 ெதாடக்கம்

பவத்ைதப் ெபற் , ேவைலவாய்ப் கைளக் கண்டைடய

ஏற்கனேவ உதவி ள்ள .

ந ன உட்கட்டைமப்ைப ம் ேபாக்குவரத்ைத ம் கட் ெய ப் தல்
ஒன்ராறிேயாவின் ெபா சனக் கட்டைமப் உள்ளடக்கும் எம

சாைலகள், பாலங்கள், ேபாக்குவரத் த் ெதாகுதிகள்,

ம த் வமைனகள், பாடசாைலகள் என்பன வாழ்வதற்கும், பணி ாிவதற்கும்,

த

வதற்கும் உகந்த உலகின்

மிகச்சிறந்த இடங்களில் ஒன்றாக இம்மாகாணத்ைத உ வாக்க உத கிறன. ஒன்ராறிேயாவின் உட்கட்டைமப்
அ

கூலத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்ெகன அ த்த 10 ஆண் க

க்கு, உட்கட்டைமப்பில் 130 பில் ய

கிற . இம் தலீ

க்கும் ேமலான

ெடாலைர 2014 வர ெசல த் திட்டம்

த

உடன யாக ேவைலவாய்ப் கைள உ வாக்கும்;

ஒன்ராறிேயாவின் உற்பத்தித் திறைன

ன்ேனற் ம்; நாைளய ேவைலவாய்ப் க்கும் வளர்ச்சிக்கும் ஆதரவளிக்கும். இ

பின்வ வனவற்ைற உள்ளடக்குகிற :



ெந ஞ்சாைலகள், ெபா சனப் ேபாக்குவரத் , சாைலகள், பாலங்களில்
தைடயற்ற, மாகாணம் த விய ேபாகுவரத்
ஆண் க

த

வதன்

லம், ஒ

வைலயைமப்ைப கட் ெய ப்பெவன, அ த் வ ம் 10

க்குக் கிைடக்கக்கூ ய, கிட்டத்தட்ட 29 பில் யன் ெடாலர், திய நிதி அர்ப்பணிப் .

சனத்ெதாைகக்ேகற்ப இந்நிதியமான

நியாயமாக ம் ெவளிப்பைடயாக ம் பிாித்தளிக்கப்ப ம்.

அவ்வைகயில் ெராறன்ேரா மற் ம் ஹமில்ரன் ெப ம்பாகம் (Greater Toronto and Hamilton Area - GTHA) 15
பில் யன் ெடாலைர ம், ஒன்ராறிேயாவின் ஏைனய பகுதிகள் கிட்டத்தட்ட 14 பில் யன் ெடாலைர ம்
ெப ம்.



Ring of Fire பகுதியில்

ேலாபாயப் ேபாக்குவரத்

உட்கட்டைமப்ைப அபிவி த்தி ெசய் , வடபகுதியின்

ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய ம் ேவைலவாய்ப் ச் சாத்தியத்ைத ம் திறந்

வி த

க்கான ஓர் 1 பில் யன்

ெடாலர் ஒப் தல்.


அ த் வ ம் 10 ஆண் க

க்கு ஆரம்பநிைல, இைடநிைலப் பாடசாைலகைள ந னமயப்ப த் வதில் 11

பில் யன் ெடால க்கு ேமலான ஒ


அ த் வ ம் 10 ஆண் க
திட்டங்களில் 11.4 பில் ய



தலீ .

க்கு, பிரதான ம த் வமைன விாிவாக்கம் மற் ம் மீள் அபிவி த்திச் ெசயல்
க்கும் ேமலான ெடாலர்.

ஆவல் மிக்க, திறைம மிக்க இைளஞர்கள் ஒன்ராறிேயாவில் உள்ளைமயால், பல கல்
கழகங்க

ம் இ ப்பைத உ தி ெசய்வதற்ெகன, திய அல்ல

ாிக

ம் பல்கைலக்

விாிவாக்கிய இைடநிைலக்குப் பின்னரான

கல்வி வளாகங்கள்.

2

ஆதர மிக்க, சக்திவாய்ந்த ஒ

வணிக சூழைலக் கட் ெய ப் தல்

ஒன்ராறிேயாவின் பன் கப் ெபா ளாதாரமான
உட்கட்டைமப்பினா

ம், வளர்ந் வ ம் வணிகங்கள் நா ம் ஓர் உயர் திறன்மிக்க ேவைலப் பைடயா

அைனத் லக அளவில் ேபாட்

ம் அ

ஒன்ராறிேயாவின் சக்திவாய்ந்த,
வணிகங்க

க்கும், ச

கங்க

மானிப் ம் மிக்க ெப நி வன வாியினா

ைமமிக்க வணிக சூழ ன் வ

க்கும், மக்க

ேலாபாயக் கூட் ப் பங்குடைமகளில்

உள்

ம் நீ த்

நிைலத்

ைவக் கட் ெய ப்ப, 2014 வர

ம்,
நிற்கிற .

ெசல த் திட்டம்

க்கும் நிைலயான ெபா ளாதார பலாபலன்கைள விைளவிக்கும்
தலீ

ெசய்கிற . இ

ஏற் மதிகைள அதிகாித் , திய



மக்கைள ம் ெபா ட்கைள ம் திறம்பட நகர்த் ம்

பின்வ வனவற்ைற உள்ளடக்குகிற :

தலீ கைளக் கவர்வதற்ெகன,

ர் மற் ம் அைனத் லகக் கூட் ப் பங்குடைமகளில் ஒ

ேகாள வர்த்தகப் பயணங்கள் உட்பட,

கவனம்.

ேவைலவாய்ப் மற் ம் ெச ைம நிதியத்தின் (Jobs and Prosperity Fund) 10 வ ட 2.5 பில் யன் ெடாலர்



ஆதரவில், வணிகங்க

டனான

ேலாபாய மற் ம் ேவைலவாய்ப் உ வாக்கல் கூட் ப் பங்குடைமகளில்

ஓர் உச்சக் கவனம். இந்நிதியத்தின்
ைறகள், திய

தலீட்டாளர்க

லம் ஒன்ராறிேயாவின் பாரம்பாிய மற் ம் வளர்ந் வ ம் ெதாழிற்
க்கு ஓர் அைனத் லகப் ேபாட் யாகக் க தப்ப ம் இப்ேபாட் யில்

ெவற்றி ெப ம். அத் டன் ஒவ்ெவா

பாகத்தி

ம் உள்ள ச

கங்கள் பயன்ெப ம்.

பணி ஓய் ப் பா காப்ைபக் கட் ெய ப் தல்
பணியி

க்கும் கு ம்பங்கள், ஒ

ேம

ம் பா காப்பான பணி ஓய்ைவப் ெபற உத தற்ெகன, ஒன்ராறிேயா பணி

ஓய் தியத் திட்டத்ைத (Ontario Retirement Pension Plan) மாகாணம் உ வாக்கும். சிபீபீ (CPP) பண வழங்கீட் டன்
இைணக்கப்ப ம்ேபா , அவர்க

க்குாிய ெசௗகாியமான பணி ஓய்ைவ வழங்க இ

உத ம். ஒன்ராறிேயா பணி

ஓய் தியத் திட்டம் (Ontario Retirement Pension Plan):


பண க்கத் க்ேகற்ற ம், பணி ஓய்வின்பின்னர் ஆ ள்

ரா ம் வழங்கப்ப வ மான ஒ

அ

மானிக்கத்தக்க

வ மானப் ெப க்ைக வழங்கும்.


ஒ

பணியிட ஓய் தியத் திட்டமற்ற 3 மில் ய

க்கும் அதிகமான ஒன்ராறிேயாவாசிக

க்கு கட்டாயமாக்கப்பட்ட

இத்திட்டம், ேவைல ெப நர்களிடமி ந் ம் ேவைல வழங்குநர்களிடமி ந் ம் நியாயமான, சமமான பங்களிப்ைப
ேவண்


நிற்கும்.

ஒேமர்ஸ் (OMERS) நி வனத்தின்

ன்னாள் சீஈஓ (CEO) மிேசல் ெநாப்ெறகாவின் (Michael Nobrega)

ெசயற்ப த் ைக டன், அரசாங்கத்தின் ேநர க் கண்காணிப்பில் இயங்கும்.


மக்கள் தம

வாழ்க்ைகத் தரத்ைதப் ேபணியப

ெதாடர்ந்

ெசலவினங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு, இப்பணக்

ெகா ப்பன கள் உத ம்ேபா , நீண்டகாலப் ெபா ளாதார பலாபலன்கைள இ

ஒன்ராறிேயா க்கு மீள

வழங்கும்.


பரந்த அளவிலான அபிப்பிராயங்கள் ேகட்டறியப்பட்டைத உ தி ெசய் ம் ெபா ட் , ஓய் திய வல்
மாகாணங்கள், வணிகங்கள், ெதாழிலாளர்க

வாய்ப் கைள ம் ஒ

டனான ஆேலாசைனக

நர்கள்,

டன் உ வாக்கப்ப ம்.

நியாயமான ஒன்ராறிேயாைவ ம் கட் ெய ப் தல்

ஒன்ராறிேயாவின் ெவற்றி சகல மக்கள ம் ெவற்றியிேலேய தங்கி ள்ளெதன்பைத அரசாங்கம் விளங்கிக்ெகாள்கிற .
பின்வ வனவற்ைற உள்ளடக்கும் வழி ைறக

டாக, ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு ேம

ம் ஆதரவளிக்கும் ஒ

நியாயமான ஒன்ராறிேயாைவ, 2014 வர ெசல த் திட்டம் கட் ெய ப் கிற :
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வ மான ஆதர கைள
ச



ன்ேனற்றி, ேவைல அணியி

ள் இைணந் ெகாள்வதற்கான தைடகைளக் குைறக்கும்

கநல உதவி ஒ ங்கைமப்பிைனத் ெதாடர்ந் ம் சீர்தி த் தல்.

ஜூன் 1, 2014இல் ஆகக் குைறந்த ஊதியத்ைத மணித்தியாலத் க்கு 11 ெடாலராக உயர்த்திய பின்னர்,
பணியாட்கள் ஒ

தி ப்திகரமான ஊதியத்ைதப் ெப வைத உ திப்ப த்த உத ம் வைகயில்,

பண க்கத்திற்ேகற்ப இந்த ஆகக் குைறந்த ஊதியத்ைதக் சுட் யி வதற்குச் சட்டத்ைதப் பிேராித்தல்.


மாதிாி எ த் க்காட்டாக உள்ள, வதிவிட
ேசமிக்கும் வைகயில்,
சீட் களி



ந்

கடன் பணி ஓய் க் கட்டணச் ெசலைவ (Debt Retirement Charge) அகற் வதற்குப் பிேராித்தல்.
க ேசைவகள்

ைறசார்

ன்னணிப்

க்குமான ஆதர கைள ேமம்ப த்தல்.

ெபா நிதிய இல்லத்தி
குழந்ைத பராமாிப்



த் நர் ஒ வர், வ டாந்தம் 70 ெடாலைரச்

ெசம்பர் 31, 2015க்குப் பின்னர் வதிவிடப் பாவைனயாளர்களின் மின்சாரக் கட்டணச்

வி த்திக் குைறபா கள்ெகாண்ட வய வந்ேதார்க்கும், ச
பணியாட்க



தக் கட்டணம் ெச

ம் ச

கப் பராமாிப் த்

ன்னிைலப் பணியாட்க

குழந்ைதகள் தம

ைறயி

ம்உள்ள

ட் ப் பராமாிப் ப் பணியாட்க

க்குமான ஊதிய அதிகாிப் க

க்கும்,

க்கு ஆதரவளித்தல்.

ஆற்றல் வளத்ைத ம் எய்த உத ம்ெபா ட் , பண க்கத்திற்ேகற்ப சுட் யி வதன்

லம்,

ஒன்ராறிேயா குழந்ைத நலக் ெகா ப்பனைவ (Ontario Child Benefit) அதிகாித்தல்.

நிதியாண் ச் சமநிைலைய ேநாக்கிக் கட் ெய ப் தல்
2017-18 அளவில் பற்றாக் குைறைய அரசாங்கம் அகற்

திய வளர்ச்சியில்

ேலாபாயத் டன்

இ கிற . அரசாங்கத்தி

தலீ

ம். ெபா ப் டன் ெசலவினங்கைள நிர்வகிப்பத

டாக ம்,

டாக ம் 2014 வர ெசல த் திட்டம் இதற்கான பாைதைய

ெசய்வத

டான ெவளிப்பைடத் தன்ைமக்கும், திறைமக்கும், நம்பகத் தன்ைமக்கும் பாிந்

ேபாராடவி க்கும் திய நிதிச் சைபத் தைலவர

(President of the Treasury Board) உதவி டன், ஒ

சமநிைலப்ப த்தப்பட்ட வர ெசல த் திட்ட இலக்ைக ஒன்ராறிேயா அைடந் , ெபா ளாதார மந்த நிைலக்கு
ன்னரான ெமாத்த உள்நாட்

உற்பத்திக் கடன் மட்டங்கைள ேநாக்கி நக ம். 2014 வர ெசல த் திட்ட வழி ைறகள்

பின்வ வனவற்ைற உள்ளடக்கும்:


டீ

ேபங்க் கு ப் (TD Bank Group) இன

நிைறேவற்

ன்னாள் கு நிைலத் தைலவ ம் (Group President), பிரதம

அதிகாாி மான (CEO) எட் கிளார்க்கின் (Ed Clark) தைலைமயிலான ஓர் ஆேலாசைனச் சைப டன்

மாகாணத்தின் ெசாத் க்களி

ந்

ேம

ம் அதிக ெப மதிகைளப் பிாித்ெத த்தல்.



நாட் ன் ஆகக் குைறந்த ெசயல் திட்டச் ெசல ெசய் ம் அரசாங்கம் என்ற தைலைமத் வத்ைதத் ெதாடர்தல்.



கடந்த ஐந்

ஆண் களில் ஒவ்ெவா

ஆண் ம், எதிர் கூறப்பட்டைதவிடக் குைறவான நிகழ்ச்சித்திட்டச்

ெசலவினத்ைத ேமற்ெகாண்ட வழியில், ெசலவின நிர்வகிப்ைபத் ெதாடர்தல்.


இன் ம் நாைள ம் வளர்ச்சிைய உ வாக்குவதற்ெகன, மக்களி
பங்குைடைமகளி



ம்

ேலாபாய அ ப்பைடயில்

ஒன்ராறிேயாவின் 98 சத தமாேனார

வாி ெச

த

ம், உட்கட்டைமப்பி

ம், வணிக

தல்.

த் ைகயில் மாற்றேம மின்றி, உச்ச வாி ெச

சத தத்தின க்கான தனியாள் வ மான வாிைய அதிகாிக்குமா

த் ம் இரண்

பிேராித்தல்.
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ஒ

வ

வான கனடாைவக் கட் ெய ப் தல்

கூட்டாட்சிக்கான நிகர நிதிப் பங்களிப்பாளர் எ

ம் வைகயில், கூட்டாட்சி அரசிடமி ந்

நடத் ைகைய ஒன்ராறிேயா எதிர்பார்க்கிற . ஆயி
மில் யன் ெடாலர் குைறவானைவ. இ
பாரா

மன்ற வர ெசல த் திட்ட அ

கூட்டாட்சி அரசிடமி ந்

நியாயமான நிதி

ம் இவ்வாண் க்கான பிரதான கூட்டாட்சி மாற்றீ கள் 641

நியாயமற்ற நடத் ைகெயன சுயாதீன நி ணர்கள் மற் ம் கனடாவின்
வலரா

ம் (Canada’s Parliamentary Budget Officer) குறிப்பிடப்பட் ள்ள .

நியாயமான நிதி மாற்றீ கைளக் ேகாாி ஒன்ராறிேயா ெதாடர்ந்

வ

த் வ டன்,

ேதசிய, மாகாண விடயங்களில் கூட்டாட்சியின் பங்குைடைமைய ம் நா நிற்கும். பின்வ வன உட்பட, ேதசிய,
மாகாண விடயங்களில் ஒன்ராறிேயாவின் 2014 வர ெசல த் திட்டம் நடவ க்ைககைள எ க்கிற .


Ring of Fire பகுதியி

ள்ள

லவள உள்ளாற்றல்கைளத் ெவளிவி தல்.



ஒன்ராறிேயா வாசிகளின் பணி ஓய் ச் ேசமிப் கைள ேமம்ப த்திப் பா காத்தல்.



எம

ெபா ளாதாரத்தின் ெதாடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்குத் ேதைவயான சாைலகைள ம் ெபா ப் ேபாக்குவரத்

ஒ ங்கைமப் கைளக் கட் ெய ப் தல்.
அதிக ேவைலவாய்ப் க
வ

ட

ம், அதிக சந்தர்ப்பங்க

வான ஒன்ராறிேயா க்கான ஒ

உடன

வாய்ப் க்க

ட

ம், எம

ட

ம், அதிக எதிர்காலப் பா காப் ட

ம் கூ ய ஒ

விாிவான திட்டத்ைத இந்த 2014 வர ெசல த் திட்டம் வ வைமக்கின்ற .
எதிர்காலத்திற்கான பா காப் ட

ம் இ

ஒன்ராறிேயாைவக் கட் ெய ப் ம்.
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ேமற்ேகாள்
க்குப் பிரகாச ம், வ ைம ம் மிக்கேதார் எதிர்காலத்திற்கான ஒ

“ஒன்ராறிேயாவாசிக

வர ெசல த் திட்டம் வழங்குகிற . மாகாணத்தின் சகல பகுதிகளி
பா காப்ைப ம் இ

உ வாக்குகிற . ஒன்ராறிேயாவாசிகள் எங்க

வழங்கி ள்ளனர். இன்
திறன் பயிற்சியி

ள்ள மக்க

நாம்

ம் நாங்கள்

திட்டத்ைத எம

க்கும் உயாிய வாய்ப் கைள ம்

க்கும் எங்கள் திட்டத்திற்கும் ெபா ப்

ன்ேனாக்கி நகர ஆரம்பித்தி க்கிேறாம். திய வளர்ச்சிக்கு அவசியமான கல்வியி
தலீ

ெசய்ேவாம். சனெந க்க ையக் குைறப்பதற்ெகன நாங்கள் ெபா சனப்

ேபாக்குவரத்ைதக் கட் ெய ப்பி, திய சாைலகளா

ம் ெப ந்ெத க்களா

ம் ச

கங்கைள இைணப்ேபாம். உயர்

ஊதியம் ெகாண்ட, அர்த்த ள்ள ேவைலவாய்ப் கைள உ வாக்கெவன, வணிகங்க
அத் டன் எம , பணி ஓய்வாளர்க

ம்

க்கு ேம

டன் நாங்கள் பங்குதாரராேவாம்.

ம் உயர்ந்த நிதிப் பா காப்பிைன வழங்குேவாம். 2017-18 அளவில்

வர ெசல த் திட்டத்ைத சமநிைலப்ப த்த ேவண் ம் என்ற எம

தளராத ெபா ப் ணர்ேவ இத்திட்டத்தின்

அ த்தளத்தில் காணப்ப கிற .
— Charles Sousa, நிதியைமச்சர் (Minister of Finance)

விைரவான உண்ைமகள்


திய ேவைல வாய்ப் க
ெதாடர்ந்

க்கும், வணிக வாய்ப் க

க்கும் பங்களித்தவா , ஒன்ராறிேயாவின் ெபா ளாதாரம்

வளர்கிற . ஜூன் 2009 ெபா ளாதார மந்தகாலத் தாழ் நிைலயி

ந்

458,000

திய நிகர

ேவைலவாய்ப் கள் ஒன்ராறிேயாவில் உ வாக்கப்பட் ள்ளன.


ஜூன் 2009

தலாக ஒன்ராறிேயாவின் ேவைலவாய்ப் உ வாக்க ேவகம் – அெமாிக்கா, ெபா ளாதார

ஒத் ைழப் மற் ம் அபிவி த்திக்கான அைமப்பி

ள்ள (Organisation for Economic Co-operation and Development)

சராசாி உ ப் நா கள், எஞ்சிய கனடாவின் இைணந்த பகுதி என்பன உட்பட, அேநகமான அபிவி த்தியைடந்த
நா கைளவிட வ


வானதாக இ ந் ள்ள .

கன ய மாகாணங்கள் மத்தியில் ஒன்ராறிேயாேவ ஆ
ெகாண்ட . அத் டன் கூட்டரசாங்கதிடமி ந்
வ மானத்ைத ம் ெப கின்ற . ஆயி

க்கு ஆகக் குைறந்த ெசயல் திட்டச் ெசலவினத்ைதக்

ெப ம் நிதி ட்பட, ஒரா

க்கான ஆகக் குைறந்த ெமாத்த

ம் ஒன்ராறிேயா வாசிகளின் நல்வாழ் க்கு ஆதாரமளிக்கும் உயர்தரப்

ெபா சன ேசைவகைள இன்ன ம் வழங்குகிற .


ேமாவற் நிைலயத்தின் (Mowat Centre) 2013 அறிக்ைகயின்ப , 2009-10 காலப் பகுதியில் (கைடசியாகத் தர கள்
கிைடக்கப் ெப ம் ஆண் ) கூட்டாட்சி அரசிடமி ந்

ெபற்றைதவிட, ேமலதிக 11 பில் யன் ெடாலைர

கூட்டாட்சி அரசுக்கு ஒன்ராறிேயா வழங்கியி க்கிற . இ

ஒ

ஒன்ராறிேயாவாசி வழங்கிய 850 ெடாலைரக்

குறிக்கின்ற .


ஒவ்ெவா

ெடாலாின்

க்கியத் வத்ைத வ

த் ம் ெபா ப் ைடைமயின் ஒ

பகுதியாக ஒன்ராறிேயாவின்

ெபா ச் ேசைவகள் சீர்தி த்த ஆைணக்கு வின் (Commission on the Reform of Ontario’s Public Services - the
Drummond Report) 80 சத



ெபா

தத்திற்கும் ேமலான விதந் ைரகைள ஒன்ராறிேயா அரசு ெசயற்ப த் கின்ற .

உட்கட்டைமப்பில் மீள

தலீ

ெசய்வதற்ெகன, ெஜெனறல் ேமாட்ேடர்ஸ் (General Motors) மற் ம்

குறிப்பிட்ட மாகாண ஆதனவியல் ெசாத் க்களின் பங்குகளி

ந்

விடயத்தில் ஒன்ராறிேயா அரசு

க்கிற . ஒன்ராறிேயாவாசிக

ன்ேனாக்கி நகர்ந் ெகாண்

ெப ம் வட் யின் ெப மதிைய ெவளியி ம்

சிறப்பான பலாபலன்கைள ம் வ மானங்கைள ம் உ வாக்குவதில்
ெசாத் க்க

ன்

ாிைமயளித் ,

க்கு ேம

ம்

க்கிய மாகாண

க்கி க்கும் வி ப்பத் ேதர் கைள மதிப்பி வதற்ெகன அரசாங்கச் ெசாத் கள் மீதான ஓர்

ஆேலாசைனச் சைபைய (Advisory Council on Government Assets) ஒன்ராறிேயா அரசாங்கம் நி வியி க்கிற .
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ேபாக்குவரத்

மற் ம் ேபாக்குவரத்

உட்கட்டைமப் க்கு நிதியளிக்க உத தற்ெகன, விமானப் ேபாகுவரத்

எாிெபா ளின் வாிைய அதிகாிக்கெவன அரசாங்கம் பிேராிக்கின்ற . ெசப்ெடம்பர் 1, 2014இல் லீற்ற க்கு ஒ
சதத்தா


ம், வ டாந்தம் 2015, 2016, 2017 ஏப்ரல் 1இல் லீற்ற க்கு ஒ

ெபா த் ைற நஷ்ட ஈ
வ

சதத்தா

ம் வாி அதிகாிக்கும்.

மற் ம் பலாபலன் ெசலவினங்கைள நிர்வகிப்பதற்ெகன, அரசாங்கம் ெதாடர்ந்

வான ஆனால் நியாயமான ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்கின்ற .
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ேம

ம் அறிந் ெகாள்

ங்கள்

2014 வர ெசல த் திட்டத்ைத வாசி ங்கள்
வர ெசல த் திட்ட உைரைய வாசி ங்கள்
2014 வர ெசல த் திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கைள வாசி ங்கள்
2014 ஒன்ராறிேயா வர ெசல த் திட்டத்தின் பின்னணித் தகவல்கைள வாசி ங்கள்:


ஒ

சக்திமிக்க வணிக சூழைல ம் ேவைலவாய்ப்ைப ம் உ வாக்குதல்



ந ன உட்கட்டைமப்ைபக் கட் ெய ப் தல்



ஒ



ஒன்ராறிேயாவாசிக



ஒன்ராறிேயாவின் ெபா ளாதார ெவளிேநாக்கும் நிதித் திட்ட ம்



ஒன்ராறிேயாவாசிகளின் கூட்டாட்சிப் பற்றாக்குைற நிதியளிப்



ஒன்ராறிேயாவில் பணி ஓய் ப் பா காப்ைபப் பலப்ப த்தல்



ேம 1, 2014இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர ெசல த் திட்ட மேசாதா க்கும் இன்ைறய வர ெசல த் திட்ட

நியாயமான ச தாயத்ைத வளர்த்ெத த்தல்
க்கான சுத்தமான, நம்பிக்ைகக்குாிய, ம வான சக்தி

மேசாதா க்கும் இைடயிலான ேவ பா கள்

ஊடக விசாரைணக

க்கு மட் ம்:

Susie Heath, அைமச்சாின் அ

ontario.ca/finance-news

வலகம் (Minister’s Office), 416-325-3645

Scott Blodgett, நிதியைமச்சு (Ministry of Finance), 416-325-0324

ெபா சன விசாரைணக

க்கு அைழ ங்கள்:

1-800-337-7222
TTY: 1-800-263-7776
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