செய்தி செளியீடு
மார்ச் 24, 2021

ஒன்ராறியயாெின் செயற்திட்டம்: மக்களின்
ஆயராக்கியத்ததயும் எமது
ச ாருளாதாரத்ததயும் ாதுகாத்தல்
2021 Budget (ெரவு செலவுத் திட்டம்) மாகாணத்தின் COVID-19
க்கு எதிரான தில் நடெடிக்தகத் சதாதகதய $51

ில்லியனுக்குக் சகாண்டு ெருகின்றது

சராறன்யரா – இன்று, நிதி அதமச்ெரும், திதறயெரித் ததலெருமான (Minister of
Finance and President of the Treasury Board) Peter Bethlenfalvy ஒன்ராறியயாெின் செயற்
திட்டத்தத : மக்களின் ஆயராக்கியத்ததயும் நமது ச ாருளாதாரத்ததயும்

ாதுகாத்தல் (Ontario’s Action Plan: Protecting People’s Health and Our Economy)

செளியிட்டார். COVID-19 க்கு எதிரான ஒன்ராறியயாெின் தில்
நடெடிக்தகயின் அடுத்த கட்டம் தான் 2021 Budget, அத்துடன் இது
சதாற்றுயநாய்ப் ரம் லின் ய ாது அரொங்கம் ெழங்கிய இரண்டாெது
ெரவுசெலவுத் திட்டமாகும்.
"ஆயராக்கியமான மக்கள் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆயராக்கியமான
ச ாருளாதாரம் இருக்க முடியாது" என்று அதமச்ெர் Bethlenfalvy கூறினார்.
"கடந்த ஒரு ெருடமாக, COVID-19 இலிருந்து மக்கதளப் ாதுகாப் தில் நாங்கள்
கெனம் செலுத்தி ெருகின்யறாம். ல ெொல்கள் நம் முன்னால் உள்ளன.
ஆனால் மாகாணத்தின் ஒவ்சொரு மூதலயிலும் தடுப்பூெிகள்
ெிநியயாகிக்கப் டுெதால், நம் ிக்தக துளிர்ெிடத் சதாடங்கியுள்ளது. ஒரு
ெருடத்திற்கு முன்பு நாம் சதாடங்கிய யெதலதய முடிப் தற்கு இப்ய ாது
நாம் தயாராக உள்யளாம். ”
உலகளாெிய சதாற்றுயநாய்க்குப் திலளிக்கும் ெிதமாக, சமாத்த
முதலீடுகளாக மக்களின் ஆயராக்கியத்ததப் ாதுகாப் தற்கு $16.3 ில்லியன்
சதாதகதயயும் நமது ச ாருளாதாரத்ததப் ாதுகாப் தற்கு $23.3 ில்லியன்
சதாதகதயயும் இந்த 2021 Budget, அரொங்கத்தின் அதிகூடிய முதலீடுகளாக
ஒதுக்கியுள்ளது. ஒன்ராறியயாெின் COVID-19 செயற்திட்ட உதெித் சதாதக
இப்ய ாது சமாத்தம் $51 ில்லியன் ஆகும்.
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“இறுதியில் சதாற்றுயநாய் நமக்குப் ின்னாகப் ய ாய்ெிடும். இது ெில
மாதங்களில் நடக்கும், ல ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்காது, ” என்று அதமச்ெர்
Bethlenfalvy கூறினார். “Team Ontario (ஒன்ராறியயா அணி) இன் கடின உதழப்பு
மற்றும் தியாகத்தின் மூலம் நாங்கள் அந்த நாதளக் கண்டதடயொம்.
மக்களின் உடல்நலம் மற்றும் யெதலகதளப் ாதுகாப் தற்கான எங்கள்
உறுதிப் ாட்தடச் ெிறப் ாகச் செய்ெதற்கான ஒவ்சொரு டிநிதலயிலும்
நமது அரொங்கம் உடனிருக்கப் ய ாகின்றது. இந்த அத்தியாயம் இறுதியாக
மூடப் டும்ய ாது, யெதலொய்ப்பு, செழிப்பு மற்றும் மாகாணத்தத யமலும்
ெலுொனதாக்குெதற்குத் யததெயான ச ாருளாதார ெளர்ச்ெிதய
ஒன்ராறியயா மக்கள் கட்டெிழ்த்து ெிடப்ய ாகிறார்கள் என்று நான்
நம்புகின்யறன். ”
மக்களின் ஆர ாக்கியத்தைப் பாதுகாத்ைல் என் யத 2021 Budget இன்
முதலாெது அடிப் தடத் திட்டமாகும். COVID-19 ஐத் யதாற்கடிப் து, நீண்டகாலப் ராமரிப்த ஒழுங்காக்குதல் மற்றும் மக்கதளப் ராமரித்தல் ய ான்ற
நடெடிக்தககள் இதில் உள்ளடங்கும்.
“சுரங்கப் ாததயின் முடிெில் காணப் டும் செளிச்ெம் ய ான்றயத
தடுப்பூெிகள், அத்துடன் தடுப்பூெிகள் மாகாணத்திற்கு ெரும்ய ாது அெற்தற
உடனடியாகக் தககளில் ஏந்திப் ச ற்றுக்சகாள்ள உதெியாளர்கள் தயாராக
உள்ளனர்" என அதமச்ெர் Bethlenfalvy கூறினார். " இந்தத் சதாற்றுயநாய்
சதாடங்கியதிலிருந்து, யமலதிகமான மருத்துெமதனப் டுக்தக ெெதிகதள
ஏற் டுத்துெதற்கும், மருத்துெமதனகதள உருொக்குெதற்கும்
யமம் டுத்துெதற்கும், யொததனகதள அதிகரிப் தற்கும், நீண்ட-காலப்
ராமரிப்த ஒழுங்கதமப் தற்கும் என அதிகூடிய முதலீடுகதள ஒதுக்கீ டு
செய்ெதன் மூலம்,.இன்றும் சதாடர்ந்து நீண்ட காலத்துக்கும் எமது சுகாதாரப்
ராமரிப்புத் துதறயில் நாம் சதாடர்ந்து முதலீடுகதளச் செய்து ெருயொம், "
COVID-19 ஐத் ரைாற்கடிப்பைற்கு ஒன்ராறியயாெின் திட்டத்திலுள்ள
ெிறப் ம்ெங்கள்:
•

இந்த மாகாணத்தில் உள்ள தடுப்பூெி ய ாட ெிரும்பும் ஒவ்சொரு ந ருக்கும்
தடுப்பூெி ய ாடுெதற்காக, மாகாண அளெிலான ஒரு தடுப்பூெித்
திட்டத்திற்சகன $1 ில்லியனுக்கும் அதிகமான சதாதகதய ஒன்ராறியயா
ஒதுக்கியுள்ளது. யொததன மற்றும் சதாடர்புத் தடமறிதலுக்காக $2.3
ில்லியன் சதாதகதய ஒதுக்கிப் ணியிடங்கள், ெணிகங்கள் மற்றும்
ெமூகங்களுடன் மக்கள் மீ ண்டும்-இதணக்கப் டுெததயும் ஒன்ராறியயா
ாதுகாப் ானதாக்குகின்றது.
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•

முன்னணி நிதலயில் நின்று ணிபுரியும் ெரர்கதளயும்
ீ
எளிதில்
ாதிக்கப் டக்கூடிய மக்கதளயும் ாதுகாப் தற்காக, ஒன்ராறியயா 315
மில்லியனுக்கும் அதிகமான முகக்கெெங்கள் மற்றும் 1.2 ில்லியனுக்கும்
அதிகமான தகயுதறகள் உள்ளிட்ட தனிப் ட்ட ாதுகாப்பு
உ கரணங்களுக்காக $1.4 ில்லியன் சதாதக நிதியுதெிதயச் செய்துள்ளது.

•

சதாற்றுயநாயின் மிக யமாெமான காலங்களிலும் கூட, மருத்துெமதன
ஒன்றில் ராமரிப்புத் யததெப் டும் ஒவ்சொரு ந ருக்கும் ஒவ்சொரு
டுக்தக இருக்கக் கூடிய நிதலதய உறுதி செய்ெதற்காகத், சதாற்றுயநாய்
சதாடங்கியதிலிருந்து மருத்துெமதனகளுக்கு உதவுெதற்கு அரொங்கம்
கூடுதலாக $5.1 ில்லியன் சதாதகதய முதலீடு செய்து 3,100 க்கும்
யமற் ட்ட யமலதிகமான மருத்துெமதனப் டுக்தக ெெதிகதள உருொக்கி
ெருகின்றது. COVID-19 யநாயாளிகளுக்குத் சதாடர்ந்து ராமரிப்பு
ெழங்குெதற்கும், அறுதெச்ெிகிச்தெப் ின்னதடவுகதள நிெர்த்தி
செய்ெதற்கும் யநாயாளரின் யததெகளுக்கு ஏற் யெதெ புரிெதற்கும் 2021–
22 இல் ெழங்கப் டும் $1.8 ில்லியன் சதாதக இதில் அடங்குகின்றது.

நீண்ட-காலப் ப ாமரிப்தப ஒழுங்கதமப்பைற்கு ஒன்ராறியயாெின்
திட்டத்திலுள்ள ெிறப் ம்ெங்கள்:
•

நீண்ட-காலப் ராமரிப்புக்குரிய 30,000 புதிய டுக்தக ெெதிகதள ஏற் டுத்த
உதவுெதற்காக, இனிெரும் நான்கு ஆண்டுகளில் யமலதிகமாக $933
மில்லியதனக் சகாடுத்து சமாத்தமாக $2.6 ில்லியன் சதாதகதய முதலீடு
செய்ெதன் மூலம், ல தொப்த காலப் புறக்கணிப்த நிெிர்த்தி செய்து,
நீண்ட-காலப் ராமரிப் கத்தில் இடம் கிதடப் தற்காகக்
காத்திருப் ெர்களுக்கு ஒன்ராறியயா உதவுகின்றது. அன்புக்குரியெர்கள்
ஆறுதலாகவும் ாதுகாப் ாகவும் கண்ணியத்துடனும் மரியாததயுடனும்
ொழக்கூடிய ெண்ணம், ெடுகளில்
ீ
உள்ள குடியிருப் ாளர்களுக்கு
குளிரூட்டல் ொதனம் (air conditioning) இருப் தத உறுதி செய்ெது உட் டத்
தற்ய ாதுள்ள ெடுகளில்
ீ
ொழ்க்தக நிதலதமகதள யமம் டுத்துெதற்காக,
ஒன்ராறியயா அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் $246 மில்லியதன முதலீடு
செய்கின்றது.

•

உயிர்சகால்லியான COVID-19 தெரஸிலிருந்து நீண்ட-காலப்
ராமரிப் ிலுள்ள அன்புக்குரியெர்கதளப் ாதுகாக்க, ஒன்ராறியயா 2021–22
ஆம் ஆண்டில் யமலதிகமாக $650 மில்லியதன முதலீடு செய்கின்றது, மிக
எளிதில் ாதிக்கப் டக் கூடியெர்கதளப் ாதுகாக்க, சதாற்றுயநாய்த்
சதாடக்கத்திலிருந்து சமாத்த ெளங்களில் முதலீடு செய்யப் ட்ட
சதாதகதய இது $2 ில்லியனுக்கும் அதிகமானதாக்குகின்றது.
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•

நீண்ட-காலப் ராமரிப் கத்தில் ெராெரியாக ெழங்கப் டும் யநரடியான
தினெரிப் ராமரிப்த ஒரு நாதளக்கு நான்கு மணியநரமாக
அதிகரிப் தற்காகத், தனிந ர் உதெித் சதாழிலாளர்கள் (PSW கள்) மற்றும்
தாதிகள் உட் ட 27,000 க்கும் யமற் ட்டெர்கதளப் புதிதாகப் ணிகளில்
அமர்த்துெதன் மூலம், அன்புக்குரியெர்கள் கனடாெில் மிகச்ெிறந்த தரமான
ராமரிப்த ப் ச றுெதத உறுதி செய்ெதற்காக, ஒன்ராறியயா எதிர்ெரும்
நான்கு ஆண்டுகளில் $4.9 ில்லியதன முதலீடு செய்கின்றது.

மக்கதளக் கவனிப்பைற்காக ஒன்ராறியயாெின் திட்டத்திலுள்ள
ெிறப் ம்ெங்கள்:
•

யமலதிக சுகாதாரப் ராமரிப்பு யெதெகளின் யததெதய நிெர்த்தி
செய்ெதற்காக, William Osler Health System’s Peel Memorial இல் ஒரு புதிய
உள்யநாயாளர் ிரிவு மற்றும் Windsor-Essex இல் ஒரு புதிய ிராந்திய
மருத்துெமதனக்கான சதாடர்ச்ெியான திட்டமிடல் ஆகியெற்தற
உள்ளடக்கிய ெரலாற்று ரீதியான மருத்துெமதன ெிரிொக்கம் மற்றும்
கட்டதமப்புத் திட்டங்களுக்கு உதவுெதற்காக ஒன்ராறியயா ல
முதலீடுகதளச் செய்து ெருகின்றது.

•

உதெி யததெப் டும் அதனெருக்கும் யமலதிகமான ெிறந்த ராமரிப்த
ெழங்கும் யநாக்கில், எதிர்ெரும் 10 ஆண்டுகளில் செய்யப் டும் ெரலாற்று
ரீதியான முதலீடாகிய $3.8 ில்லியன் சதாதகயின் ஒரு குதியாக,
மனநலம் மற்றும் ய ாததக்கான அடிதமத்தனம் ய ான்ற
ிரச்ெிதனகளுடன் ய ாராடும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு
உதவுெதற்காக, 2021-22 இல் $175 மில்லியன் நிதியுதெிதய யமலதிகமாக
ஒன்ராறியயா ெழங்குகின்றது.

மக்களின் ஆயராக்கியத்ததப் ாதுகாப் தற்கான ஒன்ராறியயாெின்
திட்டத்ததப் ற்றி யமலும் அறிக.
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நமது பபாருளாைா த்தைப் பாதுகாத்ைல் என் து 2021 Budget இன்
இரண்டாெது அடிப் தடத் திட்டமாகும். குடும் ங்கள், சதாழிலாளர்கள்
மற்றும் முதலாளிகதள ஆதரிக்கும் ஒன்ராறியயாெின் திட்டத்தத இது
யகாடிட்டுக் காட்டுகின்றது.
"யததெப் ட்ட ச ாது சுகாதார நடெடிக்தககள் யாவும் சதாழிலாளர்கள்,
குடும் ங்கள் மற்றும் ெணிக உரிதமயாளர்களுக்கு செலெிதன
ஏற் டுத்தியுள்ளன, ஆனால் அதெ ல உயிர்கதளக் காப் ாற்றின என் தில்
எந்த ெந்யதகமும் இல்தல" என்று அதமச்ெர் Bethlenfalvy கூறினார்.
“செய்யப் ட்ட தியாகங்கதள நாங்கள் அதிகாரபூர்ெமாக அங்கீ கரிக்கின்யறாம்.
சதாற்றுயநாயால் அதிகம் ாதிக்கப் ட்டுள்ளெர்களுக்கு கூடுதல்
நிொரணத்ததயும் ஆதரதெயும் ெழங்க நாங்கள் யமலதிக நடெடிக்தககதள
எடுத்து ெருகின்யறாம், இதில் ச ற்யறாருக்கு மூன்றாெது தடதெயாக
யநரடியான சகாடுப் னவுகதள ெழங்குதல், ஒன்ராறியயா ெிறு ெணிக
ஆதரவு மானியத்தத (Ontario Small Business Support Grant) இரட்டிப் ாக்குதல்
மற்றும் சதாழிலாளர்களுக்கு அெர்களின் யிற்ெிக்கான செலவுகளுக்கு
உதவுதல் ஆகியதெ அடங்கும்.”
பைாழிலாளர்கள் மற்றும் குடும்பங்கதள ஆைரிப்பைற்கு ஒன்ராறியயாெின்
திட்டத்திலுள்ள ெிறப் ம்ெங்கள்:
•

சதாழிலாளர்களுக்கு அெர்களின் யிற்ெிக்கான செலவுகளுக்கு
உதவுெதற்காக, 2021 க்கான புதிய ஒன்ராறியயா யெதலப் யிற்ெி
ெரிக்கழிெிதன (Ontario Jobs Training Tax Credit) அரொங்கம் முன்சமாழிகின்றது.
2021 இல், தகுதியான செலவுகளின் 50 ெதெதம்
ீ
எனும் அடிப் தடயில் ஒரு
ச றுநருக்கு $2,000 ெதர ெழங்கி, சுமார் 230,000 மக்களுக்கு உதவுெதன்
மூலம், சமாத்தம் $260 மில்லியன் சதாதக ெதர செலொகும் என
மதிப் ிடப் டுகின்றது.
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•

சதாற்றுயநாயால் புதிய அழுத்தங்கதளயும் செலவுகதளயும் எதிர்சகாண்ட
— குடும் ங்களுக்கு உதவுெதற்காக — யமலதிகமாகப் ணத்தத அெர்கள்
ெெம் தெத்துக் சகாள்ளுெதற்கு, ஒன்ராறியயா COVID-19 ெிறுெர் நிதியம்
(Ontario COVID-19 Child Benefit) மூலம், ச ற்யறாருக்கு ஆதரொக அரொங்கம்
மூன்றாெது சுற்றுக் சகாடுப் னவுகதள ெழங்குெதன் மூலம் கடந்த மார்ச்
முதல் சமாத்தம் $1.8 ில்லியன் நிதியுதெிதய ெழங்கியுள்ளது, இத்தடதெ
ஒரு ிள்தளக்கு $400 ஆகவும், ெிறப்புத் யததெகதளக் சகாண்ட ஒவ்சொரு
ிள்தளக்கும் $500 ஆகவும் சகாடுப் னவு இரட்டிப் ாகும், அதாெது மூன்று
இளம் ிள்தளகதளக் சகாண்ட ஒரு குடும் ம், அெர்களில் ஒருெருக்கு
ெிறப்புத் யததெகள் இருப் ின் , மூன்றாம் தடதெக் சகாடுப் னவுகளாக
சமாத்தம் $2,600 ஐப் ச ற்றுக்சகாள்ளும்.

•

ெிறுெர் ராமரிப்பு செலெில் ச ற்யறாருக்கு உதவுெதற்கும், அெர்கள்
மீ ண்டும் ணியில் யெர்ெதற்கு உதவுெதற்கும், 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான CARE
ெரிக்கழிெிதன 20 ெதெதம்
ீ
அதிகரிக்க அரொங்கம் முன்சமாழிகின்றது. இது
நிதியுதெிதய ெராெரியாக $1,250 இலிருந்து $1,500 ஆக அதிகரிப் தனால்,
300,000 க்கும் யமற் ட்ட குடும் ங்களின் ெிறுெர் ராமரிப்புச் செலவுகளுக்கு,
சுமார் $75 மில்லியன் சதாதகயான யமலதிக ஆதரதெ ெழங்கும்.

ரவதலகதள ஆைரிப்பைற்கு ஒன்ராறியயாெின் திட்டத்திலுள்ள
ெிறப் ம்ெங்கள்:
•

COVID-19,இலிருந்து மக்கதளப் ாதுகாப் தற்குத் யததெயான
கட்டுப் ாடுகளால் அதிகம் ாதிக்கப் ட்டுள்ள ெிறு ெணிகங்களுக்கு உதெ,
ஒன்ராறியயா இரண்டாெது தடதெயாக ஒன்ராறியயா ெிறு ெணிக ஆதரவு
மானியக் சகாடுப் னவுகதள (Ontario Small Business Support Grant) தகுதியான
ச றுநர்களுக்கு ெழங்குகின்றது. யமலதிகமான $1.7 ில்லியன்
நிொரணத்திலிருந்து இந்த இரண்டாெது தடதெ உதெி மூலம் ஏறக்குதறய
120,000 ெிறு ெணிகங்கள் குதறந்த ட்ெம் $10,000 இலிருந்து $20,000 ெதர
மானிய ெடிெத்தில் யநரடியாகயெ யனதடகின்றன - ெழங்கப் டும் இந்த
மானியத்தின் மூலம், சமாத்த நிதியுதெித் சதாதக $3.4 ில்லியதன எட்டும்
எனக் கணிக்கப் டுகின்றது.
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•

COVID-19 சதாற்றுயநாயால் ச ரிதும் ாதிக்கப் ட்டுள்ள ஒன்ராறியயாெின்
சுற்றுலா, ெிருந்யதாம் ல் மற்றும் கலாச்ொரத் சதாழில்களுக்கு
உதவுெதற்காக, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் யமலதிகமாக $400
மில்லியதன இந்தத் துதறகதள ஆதரிப் தற்கான புதிய முயற்ெிகளில்
ஒன்ராறியயா முதலீடு செய்கின்றது. இது முன்னர் அறிெிக்கப் ட்ட $225
மில்லியன் முதலீடுகளுடன் யெர்ந்து சதாற்றுயநாய் சதாடங்கியதிலிருந்து
ெழங்கப் ட்ட சமாத்த நிதியுதெித் சதாதகதய $625 மில்லியதன ெிட
அதிகமாக்குகின்றது.

•

இது ஒரு ஆடம் ரமல்ல, ஒரு யததெ என COVID-19 நிரூ ித்துள்ள டி—
ெடுகள்,
ீ
ெணிகங்கள் மற்றும் ெமூகங்கதளப் ரந்தளெில் இதணப் தற்கு—
ஒன்ராறியயா $2.8 ில்லியதன முதலீடு செய்ெதன் மூலம், 2019–20 இல்
சதாடங்கி அடுத்து ெரும் ஆறு ஆண்டுகளில் மாகாணத்தின் சமாத்த
முதலீட்தட க் கிட்டத்தட்ட $4 ில்லியன் சதாதகயாக ஆக்குகின்றது.

சமூகங்கதள ஆைரிப்பைற்கு ஒன்ராறியயாெின் திட்டத்திலுள்ள
ெிறப் ம்ெங்கள்:
•

COVID-19 ஆல் ஏற் டும் யமலதிக செலவுகள் காரணமாகப் ய ாராடும்,
நம் ிக்தக-அடிப் தடயிலான மற்றும் கலாச்ொர அதமப்புகளுக்கு
ஆதரெளிக்கும் ெண்ணம், தகுதியான நிறுெனங்களுக்கு மானியம்
ெழங்குெதற்காக ஒன்ராறியயா $50 மில்லியன் சதாதக ெதர நிதியுதெி
செய்யும்.

•

COVID-19 க்கு எதிரான ய ாராட்டத்தில் மாகாணத்தின் முக்கிய ங்காளிகளான
ஒன்ராறியயாெின் 444 நகர ெத கதள ஆதரிப் தற்காக, அரொங்கம் 2021 இல்
யமலதிகமாகக் கிட்டத்தட்ட $1 ில்லியன் நிதி நிொரணத்தத முக்கியமான
ச ாது யெதெகதளப் ாதுகாப் தற்கும் ச ாருளாதார மீ ட்ெிக்கு
உதவுதற்கும் ெழங்குகின்றது.

எமது ச ாருளாதாரத்ததப் ாதுகாப் தற்கான ஒன்ராறியயாெின் திட்டத்ததப்
ற்றி யமலும் அறிக.
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ெிதரவுச் செய்திகள்
•

உலசகங்கிலும் உள்ள ச ாருளாதாரங்கதளப் ய ாலயெ, ஒன்ராறியயாவும்
COVID-19 சதாற்றுயநாயால் கணிெமானளெில் ாதிக்கப் ட்டுள்ளது.
மாகாணத்தின் உண்தமயான சமாத்த உள்நாட்டு உற் த்தி (GDP) 2020 இல் 5.7
ெதெதத்தால்
ீ
குதறந்துள்ளதாக மதிப் ிடப் ட்டுள்ளது. ச ாருளாதாரம்
மீ ண்டு ெருெதால், ஒன்ராறியயாெின் உண்தமயான GDP யும்
யெதலொய்ப்பும் 2022 இன் முற் குதியில், சதாற்றுயநாய்க்கு-முன்னர்
அதெ இருந்த நிதலகதள ெிட அதிகமாக இருக்கும் என்று
கணிக்கப் ட்டுள்ளது.

•

2020–21இல் $38.5 ில்லியன் சதாதகப் ற்றாக்குதறதய ஒன்ராறியயா
முன்தெக்கின்றது. அடுத்து ெரும் இதடக்காலப் குதியில்,
ற்றாக்குதறகள் 2021-22 இல் $33.1 ில்லியன் சதாதகயாகவும் 2023-24 இல்
$20.2 ில்லியன் சதாதகயாகவும் குதறெதடயும் என அரொங்கம்
கணிப் ிட்டுள்ளது.

•

ச ாருளாதாரத்தில் காணப் டும் ச ருமளெிலான நிச்ெயமற்ற
தன்தமதயக் குறித்து செளிப் தடயான தகெல்கதள ெழங்குெதற்காக,
அடுத்த ல ஆண்டுகளில் ச ாருளாதாரம் அதடயக்கூடிய யெகமான
ெளர்ச்ெி மற்றும் மந்தமான ெளர்ச்ெிகளின் எதிர்கால நிகழ்முதறகதள 2021
Budget உள்ளடக்குெதுடன், ஒன்ராறியயாெின் நிதிகளில் ஏற் டக்கூடிய
ாதிப்புகதளயும் அது ெிளக்குகின்றது.

யமலதிக ஆதாரெளங்கள்
2021 ெரவு செலவுத் திட்டம்—ஒன்ராறியயாெின் செயற் திட்டம்:மக்களின்
ஆயராக்கியத்ததயும் நமது ச ாருளாதாரத்ததயும் ாதுகாத்தல்
ஒன்ராறியயாெின் செயற் திட்டத்தின் ெிறப் ம்ெங்கதளப் டிக்கவும்
மக்களின் ஆயராக்கியத்ததயும் நமது ச ாருளாதாரத்ததயும் ாதுகாத்தல்
மக்களின் ஆயராக்கியத்ததப் ாதுகாத்தல்
நமது ச ாருளாதாரத்ததப் ாதுகாத்தல்
ச ாருளாதார மற்றும் காலாண்டு நிதிக் கண்யணாட்டம்
ெட்டப்ய ரதெக்கான அதமச்ெரின் அறிக்தகதய ொெிக்கவும்
2020 ஒன்ராறியயா ெரவு செலவுத் திட்டம் — ஒன்ராறியயாெின் செயற் திட்டம்:
ாதுகாப்பு, ஆதரவு, மீ ட்ெி
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