2015 ஒராறிேயா வர ெசல  திட

இமாகாண, பி ைள ப வதி  ஓ ெபவைர வாவத
மிகசிறத இட எ"பைத#, ஒ%ெவா வ  ததம ஆறைல
உண)தறியத+க வா பிைன+ெகா-ட இட எ"பைத#
உதிெசவதகான ஒ நா" பாக தி/டைத ஒ"ராறிேயா ெகா-1 ள.
இதி/டமான ம+கள திறைமகளி2 திற"களி2 3த41 ெசகிற; சாைலக ,
ேபா+வர ேபா"ற ெபாம+க உ/க/டைம ைப+ க/5ெய6 7கிற; ஒ
7ைமயான, ச+திவாத வணிக 8ழைல உ வா+கிற; ஒ"ராறிேயாவி"
பணியா/க ஒ பாகா பான ஓகால வ மானைத+ ெகா-5 பைத
உதி ப1 வைகயி:, 7திய பணி ஓ;திய தி/ட ஒ"ைற+ க/5ெய6 7கிற.
2014-15 கால பதி+கான பறா+ைற 10.9 பி:ய" ெடாலெரன இ ேபா
3"கணி <1 ெசய ப/1 ள – 2014 வரெசல தி/ட எதி)=ற2ட"
ஒ பி1ேபா, இ ஒ 1.6 பி:ய" ெடால) 3"ேனறமா. ம+க த>கியி +
நிகசி தி/ட>க , 3+கிய ெபாம+க ேசைவக எ"பவைற வழ>வதெகன,
சாாியமான, சிற பானமான வழிவைககைள+ க-டறியவ:ல, விேவகமி+க
நிதிநி)வாக ம நடவ5+ைகக ஆகியவட", 2017-18 அளவி:
பறா+ைறைய நீ+வத ஒ"ராறிேயா உதிA-1 ள.

வரெசல தி ட 2015:

ஒராறிேயாைவ
க ெயத

ஒ"ராறிேயாவாசிகB+ ெதாழி:கைள உ வா+, வா 7கைள விாிவா+,
ெச:வெசழி ைப பாகா+ 3"Cாிைம 3த4/5Dடாக, 2015 ஒராறிேயா
வர ெசல  திட ஒ"ராறிேயாைவ+ க/5ெய6 7கிற.

சகல
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ஒராறிேயாைவ க ெயத

உகடைம:
ஒராறிேயா
வரலா றி
மிகெப த

ஆ-1களி:,ெபா உ/க/டைம பி: 3"ெனா ேபாமி:லாத, 130 பி:ய"
ெடால +அதிகமான3த41ஒ"றிைனஒ"ராறிேயாெசகிற.
அரசா>கதி" ெசா ெபமதிகைள உச ப1 தி/டதி 
கிைடத, எதி)பா)+க ப/டத அதிகமான வ மான காரணமாக,
ஒ"ராறிேயாைவ 3"னக) தி/ட+ெகன
ஒ+க ப/ட நிதிைய, 10 ஆ-1களி: ெமாத 31.5 பி:ய"
ெடாலரா+ வைகயி:, 2.6 பி:ய" ெடாலரா: அதிகாி+கிற.
• ெராற"ேரா ம ஹமி:ர" ெப பாக
GTHA ) ேபா+வர ேவைல தி/ட>களி: Fமா)
16பி:ய" ெடால); ம
• GTHA+ ெவளியிலான ேபா+வர, ஏைனய 3"Cாிைம
உ/க/டைம 7 ேவைல தி/ட>களி: Fமா) 15 பி:ய"
ெடால).
ெதாழி:கைள உ வா+கி, ெபா ளாதாரைத ஊ+வி+க+=5ய சாைலக ,
பால>க , ெபா ேபா+வர, நீ)ெதாதிக , ம வமைனக ,
பாடசாைலக ேபா"ற க/டைம 7களி: 11.9 பி:ய" ெடாலைர 201516இ: 3த41 ெசய ஒ"ராறிேயா தி/டமி1கிற.
ஒ"ராறிேயாவி" ெபா ளாதாரைத வ2 ப1தி, ெதாழி: உ வா+கைத
ஊ+வி+ ெபா /1 மாகாண ெசா+களி" ெபமதிைய உய)தி,
நிகர வ மானைத /றி:ய /றHாிDடாக
ெபாம+க
ேபா+வர பாைத, ேபா+வர, ஏைனய 3"Cாிைம
உ/க/டைம 7 ேவைலதி/ட>களி: 3த41 ெச# ஒ தி/டட"
அரசா>க 3"ேனா+கி நக)கிற. அதி/ட பி"வ வனவைற
உ ளட+:
• ெபாம+கB+கான நீ5த பலாபல"கைள#
ெதாட)சியான பாகா 7+கைள# உ வா+ெபா /1,
உாிைமைய விசாலமா+த:.
• பிரதான அைமெபற I/1 ஆதன ெசா+க பலவைற
விபைன ெசயெவன மீ ேநா+த:.
Ontario.ca/budget இ உைமகைள பா க
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ெதாழி
ிக
கைள
உவாக,
வணிககட
பகாளியாத

ெவமதி மி+க, உய)ேவதன மி+க ெதாழி:கைள உ வா+க, ஒ"ராறிேயாவி"
வணிக>க ெவறிெபவளர உததெகன மாகாண பி"வ வனவைற
ெசகி"ற:
• 10 வ ட>களி: 2.7 பி:ய" ெடாலைர வ வி+க+=5ய 7ைமகைள J-5,
ெதாழி:கைள உ வா+கவ:ல அதிக வணிக 3த41கைள+ கவ)வதெகன,
ெதாழி:க ம ெச6ைம நிதியதி:
ஒ ேமலதிக 200
மி:ய" ெடாலைர 3த41 ெசத: ம வனைற+கான ததிநிைலைய
நீ5த:.
• ஒ"ராறிேயாவி" ெதாட+க 3யசிகைள அதிகாி+க உதவைகயி: தம
Kலதன, அறி, வைலயைம 7 ஆகியவைற+ ெகா-1வர+=5ய Kத
வணிக தைலவ)களி" அCபவமி+க 6ெவா"றிைன ஆரபி ைவ+கவ:ல,
ஒ 7திய 7தா+க 3"ென1 பி" உ வா+கதி: ப>பத:.
• ெதாழி:கைள# Aேகாள ேபா/5 த"ைமைய# த+கைவ+ ததிமி+க,
பாாிய வடபிரேதச+ ைகெதாழி க/டட>கB+கான மி"சார விைல நி)ணயி 7
ஆதரைவ மா) 2016+ பி"ன  ெதாட)த:.
• பிராதிய வ)தக, 3த4/5ைன அதிகாி பதி: கிLெப+ட" பணியாத:.
(Jobs and Prosperity Fund)
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உய திற
மிகெதா
ேவைல பைடைய
உடாத

பி"வ வன;டாக, மாகாண இ" ம+களி: 3த41 ெசகிற; நாைளய வய
ெபா ளாதாரைத+ க/5ெய6 ப ேதைவயான, சாியான திற"கைள# சாியான
ெதாழி:கைள# ஒ"ராறிேயாவாசிக ெபவதகான ஆதரைவ அவ)கB++
ெகா1+கி"ற:
• 3"ப ளி, 36ேநர பால) வ 7 எ"பன ெதாட+க, அCபவ+ க:விசா)
பாீ/சா)த ெசய: தி/ட>கBட" =5ய பி" இைடநிைல+ க:வி, வ)தக
ெதாழி பயிசி தி/ட>க ஈறாக, க:வி ம விைனதிற" பயிசியிைன
ெதாட) 3"ேனத:.
• இைளஞ) ேவைலவா 7 தி/ட>கB+கான ெமாத 3த41 565 மி:ய"
ெடால + ேமலாக அைம# வைகயி:, அ1வ  இர-1 ஆ-1களி:
ஒ"ராறிேயா இைளஞ) ெதாழி:க Kேலாபாயதி: (Ontario Youth Jobs Strategy),
ேமலதிகமாக ஒ 250 மி:ய" ெடாலைர 3த41ெசத:.
• மாணவ)கB+கான நிதி#தவியிைன வ2 ப1 ெபா /1, ஒ"ராறிேயா
மாணவ) உதவி தி/டதிைன Ontario Student Assistance Program)
நIனமய ப1த:.
(
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ஒ நீதியான ச"க:
ஒராறிேயாவி
பணி&ாித'
வா(த'

ஒ"ராறிேயாவாசிக தம 36 ஆறைல# எ/1வத ேதைவயான ஆதரைவ#
வா 7கைள# ெகா-1 ளன) எ"பைத உதிெசவேத, ஒ வளமான சKகைத
எவதகான நிசயமான வழி எ"பதா:, மாகாண பி"வ வனவைற
ெசயப1கி"ற:
• வயவத, ஒ"ராறிேயா ேவ)+H Ontario W orks) உதவி பண ெபந)கB+,
ஒ"ராறிேயா மாதிற" ஆதர+ ெகா1 பன Ontario Disability Support Program) ெப
மா திறனாளிகB+மான ஒ"ராறிேயா சKக உதவி Iத>கைள ஒ சதIததா:
ேம2 அதிகாித:. மிக+ைறத வ மான>கைள+ ெகா-ேடா , பி ைளகளற
வயவத ஒ"ராறிேயா ேவ)+H Ontario Works) உதவி ெபந)கB ஒ ேமலதிக நிர பி
ெதாைகயிைன ெபவ).
) அ1த க/டைத அ3:ப1த:
• இைளஞ) ெசயபா/1 தி/டதி"
– 2015-16இ: 14 மி:ய" ெடாலாி: ஆரபி, 2016-17இ: அேநகமாக 21
மி:ய" ெடாலராக வள  ஒ வ டாத 3த41 - ஆபைத எதி)ேநா+
இைளஞ)களி" பலாபல"க ேமப1தைல இல+காக+ ெகா-ட.
(

(

(

(Youth Action Plan

•

இ ஒேபாபரவாயிைல: பாய வெசயகைள ெதாதர கைள
நிவத கான ஒ ெசய திட (It’s Never Okay: An Action Plan to Stop Sexual

பாய: வ"ெசய:கைள# ெதாதரகைள#
நிதி, த பியி ேபா +கான ஆதரைவ ேமப1த:.
வ டெமா"+ ஒ சராசாி ஐ சதIததா: அ:ல அ1த K" ஆ-1களி:
750 மி:ய" ெடால + ேமலாக 3த41கைள அதிகாி பதDடாக I/1, சKக
பராமாி 7 ேசைவகைள ேமப1த:.
பணியி + ஒ"ராறிேயாவாசிக ேம2 பாகா பான பணி ஓ
எதி)காலைத ெபவைத உதிெசய உதெபா /1, 2017இ:, பணியிட
ஓ;திய தி/டைத வ2 ப1தி+ெகா-1, ஒ"ராறிேயா பணி ஓ;திய
தி/டைத Ontario Retirement Pension Plan) அறி3க ப1தி+ெகா-1 3"ேனத:.
Violence and Harassment) ஊடாக,

•
•

(
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ெபாட
நி)வகி*த

ெதாழி:கைள உ வா+வத, வா 7+கைள விாிவா+வத, சகல
ஒ"ராறிேயாவாசிகB+மான ெச:வ ெசழி பிைன உதி ப1வத ேவ-5ய
3த41கைள ெதாட) ேமெகா-5 + அேதேவைள, ெசலவிட ப1 ஒ%ெவா
ெடால + இய"றள மிக உய)த ெபமதிைய வழ>க, ஒ"ராறிேயா
உதிA-1 ள. பி"வ வன;டாக அரசா>க இதைன ெசயப1கி"ற:
• அரசா>கதி" ஒ%ெவா ெடால  எ%வா ெசலவிட ப1கிற எ"பைத
பாிசீத:.
• ேம2 சிறத ேத)கைள ேமெகா-1, விைளகைள ேமப1தெவன
ஆதார>கைள உபேயாகித:.
• ேசைவகைள வழ>வதகான மிக சிறத வழிவைககைள+ க-டறியெவன
அரசா>கதிDடாக உ ேநா+த:.
• நிகசிதி/ட ேசமி 7+கB+கான வா 7+கைள+ க-டறிவதெகன ஒ
ப:லா-1 அO3ைறைய ேமெகா ள:.
• =/1 ேபரேபச: ெசய"3ைறLடாக ேபசிதீ)+க ப/ட எத மிதமான
ஊதிய அதிகாி 7, ேசமி பினா: சாிP1 ெசய ப1தைல உதி ப1த:.
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