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2019 ONTARIO BUDGET இன் சிறப்பம்சங்கள்  

ஏப்ரல் 11, 2019   

பட்ஜெட்டை ஜபொறுப்புைன் சமநிடைப்படுத்துவது  

Ontario’s Government for the People  பட்ஜெட்டை ஜபொறுப்பொன முடறயில் 

சமநிடைப்படுத்த  உறுதிக்ஜகொண்டிருக்கிறது-மொநிை நிதிநிடையில் நம்பிக்டக,  

ஜவளிப்படைத்தன்டம மற்றும் ஜபொறுப்புடைடமடய மீட்ை.  பட்ஜெட்டை 

சமநிடைப்படுத்தவது நமக்கு எது மிக முக்கியமமொ அவற்டற பொதுகொக்க உதவும் - 

ஆமரொக்கிய கவனிப்பு, கல்வி மற்றும் இதர முக்கிய ஜபொது மசடவகள் -மற்றும் 

பின் வரும் சந்ததியதர்களுக்கு மதடவயொன நிதி ஜகொடுப்பன உறுதி ஜசய்யும். 

அரசொங்கம்: 

• 2018–19 இல் $11.7 பில்ைியன் பற்றொக்குடற எதிர்வு கூறப்படுகிறது, முந்தய அரசு 

விட்டுச்ஜசன்ற $15 பில்ைியன் பற்றொக்குடறயிைிருந்து $3.3 பில்ைியன் குடறவு.   

• மவடைவொய்ப்டப உருவொக்கி  நமக்கு எது மிக முக்கியமமொ அவற்டற 

பொதுகொக்டகயில் 2023-24 நிதியொண்டு வொக்கில் சமநிடைப்படுத்திய 

பட்ஜெட்டுகடள அடைய ஜபொறுப்பொன பொடதடய  வடரவது - முக்கிய ஜபொது 

மசடவகள், ஒன்ைொரிமயொவின் உைகத்தரமிக்க ஆமரொக்கிய கவனிப்பு மற்றும் 

கல்வி அடமப்பு உட்பை -  தனிநபர், குடும்பங்கள் மற்றும் வணிகர்களுக்கு 

மிகவும் மதடவப்பட்ை நிதிச் சலுடகள் அளித்தல்.  

• $343,000,000,000 ஜபொது கைடன ஜபொறுப்பொன கைன் சுடமடயக் குடறக்கும் 

திட்ைம் மூைம் சமொளிப்பது நிதி நைத்டத மீட்கும், முக்கிய மசடவகடள  

பொதுகொக்கும் மற்றும் ஒன்ைொரிமயொவின் நிகர கைன் ஜமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தி 
GDP விகிதத்டத 2022-23 நிதியொண்டுக்குள் முந்தய அரசு விட்டுச்ஜசன்ற 40.8  

சதவிகிதத்டதவிை குடறக்கும். 
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• ஒன்ைொரிமயொ மக்களுக்கு தம் அரசு ஜபொறுப்பொனது என்று நிரூபிக்க 

முன்ஜமொழியப்பட்ை Fiscal Sustainability, Transparency and Accountability Act (FSTAA) 

அறிமுகப்படுத்தல். மற்ற முக்கிய புதிய ஜபொறுப்புடைடம அளவுகளில் 

ஒன்றொக, முன்ஜமொழியப்பட்ை  FSTAA  பிரீமியர் மற்றும் அடமச்சர்களின்  

Accountability Guarantee உள்ளைக்கி, ஒவ்ஜவொரு தவரிய பகிரங்க அறிக்டக 

ஜவளியிைல் கொைக்ஜகடுப்புக்கும் தம் பிரீமியர் மற்றும் அடமச்சர் 

சம்பளத்திளிருந்து 10 சத விகிதம் அபரொதம் கட்ை மவண்டும். மமலும் அந்த 

அடமச்சர் கொைக்ஜகடு ஏன் தவரியது மற்றும் எப்மபொது அறிவிப்பு 

ஜவளியிைப்படும் என்று பகிரங்கமொக விளக்க மவண்டும்.   

நமக்கு எது மிக முக்கியமமொ அவற்டற பொதுகொப்பது  

ஒன்ைொரிமயொ மொநிைத்தில்  உைகத்தரமிக்க ஆமரொக்கிய கவனிப்பு மற்றும் கல்வி 
அடமப்புகடள பொதுகொக்க, அரசு தனது முடிமவடுத்தல்களில் மக்கடள 

முன்னிடைப்படுத்தமவண்டும் என்று உணர்ந்து ஜகொள்கிறது.  அரசொங்கம்: 

• புதிய Ontario Childcare  Access and Relief from Expenses (CARE) வரி சலுடக திட்ைமிடுகிறது. 

இந்த (CARE) வரி சலுடக ஒன்ைொரிமயொவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை குழந்டத 

பரொமரிப்பு திட்ைங்களிமைமய மிகவும் ஜநகிழ்வொனது. இத்திட்ைம் குழந்டதப் 

பரொமரிப்பு முடிமவடுத்தல்களில் ஜபற்மறொர்கடள முன்னிடைப்படுத்தும், 

அரடச அல்ை. புதிய CARE வரி சலுடக சுமொரொக 300,000 குடும்பங்களுக்கு  75  

சதவிகிதம்  வடர தகுதியுள்ள குழந்டதப் பரொமரிப்பு ஜசைவுகள் அளிக்கும், 

மற்றும் குடும்பங்களுக்கு கொப்பக டமயங்களில், வடீ்டில் மற்றும் முகொம்களில் 

அளிக்கப்படும் பரொமரிப்பு உட்பை பல்மவறுபட்ை  குழந்டதப் பரொமரிப்பு 

விருப்பங்கடள அனுமதிக்கும்.   

• அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 30,000 குழந்டதப் பரொமரிப்பு இைங்கடள பள்ளிகளில் 

உருவொக்க $1 பில்ைியன் உறுதி அளிக்கிறது,  புதுப்பள்ளிகளில் 10,000  இைங்கள் 

உட்பை,  ஜபற்மறொர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு மமலும் மைிவொன குழந்டதப் 

பரொமரிப்பு டமயங்கடள கண்டுபிடிக்க உதவி அவர்கள் வொழ்க்டகடய 

எளிதொக்குதல்.  
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• மமைதிக  $384  மில்ைியன் மருத்துவமடனகளிலும்  மற்றும் கூடுதல் $267 

மில்ைியன் வடீு மற்றும் சமூக கவனிப்புகளிலும்  முதலீடு ஜசய்கிறது.  

ஹொல்மவ ஆமரொக்கிய கவனிப்டப (தகுதி குடறந்த மருத்துவ மசடவ) 

நிறுத்தவும் மற்றும் ஆமரொக்கிய கவனிப்பு ஜசைடவ எங்கு அதிகம் மதடவமயொ 

அங்கு ஒதுக்கீை  இது இன்றியடமயொதது. கூை, பரொமரிப்பு மொற்றங்கடள 

மமம்படுத்தவும் மற்றும் மசடவகளுக்கொக கொத்திருக்கும் கொைதொமதத்டத 

குடறக்கவும்,  அரசொங்கம் Ontario Health Teams ஓரு ஓருங்கிடணந்த ஆமரொக்கிய 

கவனிப்பு அளிக்கும் முடறடமக்கு ஒன்டற மநொக்கி நகர முயல்கிறது.   

• அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் மன நைம், மபொடத மீட்சி மற்றும் 

இவ்வொறொனவர்களுக்கு இருப்பிை உதவிக்கு $3.8 பில்ைியன் முதலீடு ஜசய்கிறது. 

இத்திட்ைத்தின் முதன் படியொக ஓரு புதிய மன நைம் மற்றும் மபொடதகள் 

அடமப்ஜபொன்டற உருவொக்கப்பை உள்ளது.  

• கொப்புறுதி மபொன்ற அனுகூைங்கள் அற்ற கீழ் வருமொன முதிமயொர்களுக்கு ஒரு 

புதிய பல் மருத்துவ திட்ைம் அறிமுகம் ஜசய்கிறது. $19,300 அல்ைது அதற்கு 

குடறந்த வருைொந்தர வருமொனம் ஜபறும் தனித்த முதியவர்களும் அல்ைது 

$32,300 க்கும் குடறந்த இடணந்த வருைொந்தர வருமொணம் ஜபறும் முதிய 

தம்பதியினர்களும் மொநிைம் எங்கும் ஜபொது நை அைகுகளில், சமூக உைல்நை 

டமயங்களில் மற்றும் Aboriginal Health Access Centres மபொன்றவற்றில் பல் மருத்துவ 

மசடவகள் ஜபறக்கூடும்.  

• அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 15,000 புதிய ஜநடு-மநர கவனிப்பு படுக்டககள் 

உருவொக்கி அமத மவடள 15,000  படழய ஜநடு-மநர கவனிப்பு படுக்டககடள 

புதுப்பித்து அதிக சிக்கைொன உைல்நைம் ஜகொண்ை மநொயொளிகளுக்கு தகுந்த 

கவனம் அளிப்பதற்கு. 

• பள்ளிகளின் நிடைடமடய மமம்படுத்தி சிறந்த படிப்பு மற்றும் குழந்டதகள் 

மற்றும் மொணொக்கர்கடளயும் பொதுகொப்பொக டவக்க,  2019-20 பள்ளி ஆண்டில் 

பள்ளிகடள புனடரடமப்பதற்கு $1.4  பில்ைியன் முதலீடு ஜசய்யப்படும்.  

• ஒன்ைொரிமயொவின் கல்வி பொைத்திட்ைத்டத திைப்படுத்துவது, முக்கியக் 

குறிப்பொக கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞொனம், மற்றும் ஜதொழில்நுட்ப மற்றும் மகொடிங் 

(கணினி நிரல் எழுதுதல்) மபொன்ற மவடை திறன்கள் மற்றும் நிதி எழுத்தறிவு 

மபொன்ற வொழ் திறன்களும் அைங்கும்.  
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• 2019–20 பள்ளி ஆண்டு முதல் ஓவ்ஜவொறு ஜபொது மொனியங்கடளப் ஜபறும் 

கல்லூரியும் பல்கடைக்கழகமும் மொணொக்கர்களுக்கு பொைக்கட்ைணத்டத 10 

சதவிகிதம் குடறக்கும் மற்றும் 2020–21 பள்ளி ஆண்டில் பொைக்கட்ைணத்டத 

உயர்த்தொமல் நிடைநொட்டும். கல்லூரி படிப்பில் மசர்ந்துள்ள மொணொக்கர்கள் 

சுமொரொக $340 சரொசரி பொைக்கட்ைண குடறப்டப பொர்ப்பொர்கள் மற்றும் 

இளங்கடை பட்ை கடைகள் மற்றும் விஞ்ஞொனம் மசர்ந்துள்ள மொணொக்கர்கள் 

சுமொரொக $660 சரொசரி பொைக்கட்ைண குடறப்டப பொர்ப்பொர்கள்.  

• மக்களுக்கு மதடவயொன குடிமடன வழங்கடை அதிகரிக்க உதவ எதிர்வரும் 

Housing Supply Action Plan மூைம் ஜசொந்த வடீு வொங்க மற்றும் வொைடகக்கு எடுக்க 

மமலும் ஜசைவு திரனொக்கவுது.  

மக்கடள முதன்டம படுத்துவது 

கீழ்வருமொறு அரசொங்கம் மக்களுக்கு வொழ்டவ எளிதொக்கவும் மற்றும் 

மதர்டவயும் சுைபத்டதயும் மமம்படுத்தவும் உறுதி ஜகொண்டுள்ளது:  

• மமலும் மசடவகடள ஆன்டைனில் கிடைக்கவும் மற்றும் உபமயொகிக்க 

எளிதொக்கவும் முதல் டிெிட்ைல் மூமைொபொயத்டத உபமயொகித்தல், மநர்முக 

மற்றும் கொகித அடிப்படையொன ஜசய்டககளிைிருந்து நகர்ந்து, ஜசைவுகடளக் 

குடறக்க உதவுகிறது.  

• ஜைொரொன்மைொ ஜபரு நகரில் நொன்கு விடரவு மபொக்குவரத்துத் திட்ைங்கடள 

ஆதரிக்க ஜமொத்த $28.5 பில்ைியன் ஜசைவு மதிப்படீ்டில் $11.2 பில்ைியன் 

உறுதியளித்து புது சுரங்க ஜரயில் கட்டுதல் மற்றும் நீட்டுதல்களுக்கு 

ஒன்ைொரிமயொவின் வரைொற்றிமைமய மிகப்ஜபரிய மூைதன பங்களிப்பு. இடவ 

உள்ளைக்குவது முன்ஜமொழியப்பட்ை புதிய Ontario Line, Richmond Hill மற்றும் Markham 

வடர Yonge North Subway Extension, Etobicoke வடர Eglinton Crosstown West Extension 

மற்றும் 2029–30 க்குள் Scarborough Subway Extension ஐ முடிப்பது. 

• ஐந்து ஆண்டுகளில் GO Transit ரயில் மசடவயில் நொஜளொன்றில் மமலும் 

பயணங்கள் உட்பை மிக அதிக ஜபறுக்கத்தின் மூைம் மசடவகடள 

மமம்படுத்துவது, வழி விரிவொக்கம் புகுத்தல் மற்றும் GO Transit ரயில் 

வடைப்பின்னல் முழுக்க மவண்டும்மபொது உணவு மற்றும் பொனங்கள் பரிமொறல் 

சொத்தியமொ என்று கண்ைறிவது.  
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• வண்டி கொப்புறதி வொங்க எளிதொக்கல், ஓட்டுனர்களுக்கு எந்த வண்டி கொப்புறதி 
பொதுகொப்பு  தம் மதடவகளுக்கு தகுந்தது என்று முடிஜவடுக்டகயில் மமலும் 

மதர்வுகள் அளிப்பது உட்பை மற்றும் விகிதங்கள் மீது மமலும் கட்டுப்பொடு 

அளித்தல்.  

• வயதடைந்த நுகர்மவொர்களுக்கு மதர்வு மற்றும் சுைபத்டதயும் மற்றும் 

வணிகங்களுக்கு வொய்ப்புக்கடளயும் மமம்படுத்த  பொர்க் மபொன்ற ஜபொது 

இைங்களில் மது அருந்த மற்றும் ரசிகர்கள் ஜையில்மகட் பொர்ட்டிகளில் குடிக்க 

அனுமதிக்க நகரொட்சிகள் தம் விதிகடள தொமம வகுத்துக்ஜகொள்ள சட்ைத்டத 

அறிமுகப்படுத்துவது. 

• குடும்பங்களுக்கு அதிகம் மதடவப்படும்மபொது வரி நிவொரணம் அளிக்க 

முன்ஜமொழி. ஒரு அன்பொனவரின் மரணம் குடும்பங்களுக்கு கடின கொைத்டத 

தரும். ெனவரி 1, 2020 முதல், $50,000 அல்ைது குடறந்த ஜசொத்துள்ள வரி 

விதிக்கப்பைக்கூடிய எஸ்மைட்களுக்கு Estate Administration Tax விளக்கப்படும்,  

அடதவிை ஜபரிய எஸ்மைட்களுக்கு $250 அளவில் குடறக்கப்படும்.   

வணிகத்திற்கு திறந்திருக்கிமறொம், மவடைகளுக்கு  

திறந்திருக்கிமறொம் 

அரசு அரசொங்க தடைகடள குடறத்து, வணிக ஜசைவுகடள குடறத்து மற்றும் 

மமலும் ஊழியர்கடள உள்ளூர் மவடைகளுைன் இடணத்து, ஒன்ைொரிமயொடவ 

வணிகத்திற்கும், மவடைகளுக்கும் திறந்து டவத்திருக்கிறது.  அரசொங்கம்: 

• Ontario Job Creation Investment Incentive இன் கீழ் ஆறு ஆண்டு கொைத்தில் துரித 

மூைதன முதலீடை தள்ளுபடி ஜசய்தல் மூைம் $3.8  பில்ைியன் மொநிை வணிக 

வருமொன வரி நிவொரணம் அளிப்பது.  

• 2020 க்குள் அரசொங்க தடைகடள 25 சத விகிதம் குடறப்பது. முழுதும் 

அமைொக்கப்பட்ைபின் இந்த மொற்றங்கள் ஒன்ைொரிமயொ வணிகங்களுக்கு $400 

மில்ைியனுக்கும் மமல் இணக்க ஜசைவுகளில் மசமிப்புகடள அளிக்கும் என 

எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

• Driving Prosperity அமல்படுத்துவது, ஒன்ைொரிமயொவின் வொகண துடறயில் 

மபொட்டித்திறன், கண்டுபிடிப்பு மற்றும் திறடன திைப்படுத்த ஒரு திட்ைம்.  
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• January 1, 2019 முதல் ஒவ்ஜவொரு $100 கொப்புறுதிப்பைக்கூடிய சம்பைப்பட்டியளில்  

Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) சரொசரி கொப்புறுதிக் கட்ைணத்டத $2.35 இல் 

இருந்து $1.65 க்கு குடறக்க ஆதரிப்பது, இது மவடை குடுப்பவர்களுக்கு 2019 இல் 

$1.45  பில்ைியன் மசமிக்கும்.  

• ஒன்ைொரிமயொ மக்கடள திறன்படும் ஜதொழில்களில் நுடழய, மறு திறனடைய 

மற்றும் ஜதொழிட்களில் மவடைவொய்ப்பு அனுகூைங்கடள அறிந்து ஜகொள்ள 

ஊக்குவிக்குமொறு திட்ைங்கடள நிறுவுவது.  

• அதிகைவு திறன்பட்ை குடிபுகுவர்கடள சிறிய சமூகங்களுக்கு அடழத்து வர ஒரு 

டபைட் முன்முயர்ச்சிடய ஜதொைக்குவது.   

• புது ஊழியர்கள், புது மவடை ரீதி ஆரம்பிப்பவர்கள், மவடையற்மறொர்கள் 

மற்றும் திறடமக்கு கீமழ மவடை ஜசய்பவர்கள் திட்ைத்திற்கு தகுதியடைய 

அனுமதிக்க, பயிர்சி விண்ணப்பதொரர்கள்  அன்டம பல்கடைகழக அல்ைது 

கல்லூரி பட்ைதொரர்களொக இருக்க மவண்டும் என்ற மதடவடய நிகர்த்த ஒரு 

புதிய Northern Ontario Internship Program ஐ உருவொக்கல். 

• மத்திய அரசின் மவடைடய ஜகொள்ளும் கொர்பன் வரிடய எதிர்த்து மபொரொடுவது, 

ஏஜனன்றொல் அது வொகண, உற்பத்தி, சுரங்கத் ஜதொழில் மற்றும் வன 

நைவடிக்டககளின் ஜசைவுகடள அதிகரித்து, ஆயிரக்கணக்கொன மவடைகடள 

இழக்கும் ஆபத்து ஏற்படுத்தைொம். 

 


