
செய்தி செளியடு 

நவம்பர் 4, 2021 

ஒன்ராறியயாவெக் கட்டிசயழுப்பல் 

2021 இவையுதிர் காைப் சபாருளாதார அறிக்வகவய மாகாணம் 

செளியிடுகின்றது 

சராறன்யரா — இன்று, நிதி அவமச்ெர் (Minister of Finance) Peter Bethlenfalvy,  

ஒன்ராறியயாெின் 2021ம் ஆண்டுப் சபாருளாதாரக் கண்யணாட்டம் மற்றும் 

நிதி மதிப்பாய்வெ செளியிட்டார்: 

 ஒன்ராறியயாவெக் கட்டிசயழுப்பல். முக்கியமான உள்கட்டவமப்புகள், 

அதிகரித்த முதலீட்வட ஈர்ப்பது, அத்துடன் ொகன உற்பத்தி மற்றும் பிற 

சதாழில்களில் தவைவமத்துெத்வத மட்சடடுப்பது என்பெற்றின் மூைம் 

ஒன்ராறியயாெின் மட்ெி மற்றும் செழிப்புக்கான அடித்தளத்வத அரொங்கம் 

எவ்ொறு அவமக்கும் என்பவத இந்தத் திட்டம் ெிளக்குகின்றது.  

ஒன்ராறியயாெின் COVID-19 சதாற்றுயநாய்க்கு எதிரான முன்யனற்றத்வதயும் 

இந்தத் திட்டம் பாதுகாக்கிறது. 

"சதாற்றுயநாய்க்கு எதிராகக் கடின-உவழப்பில் சென்சறடுத்த 

முன்யனற்றத்வத நாம் சதாடர்ந்து பாதுகாப்பதால், ஒன்ராறியயாெில் உள்ள 

குடும்பங்கள், சதாழிைாளர்கள் மற்றும் ெணிகங்களுக்குச் ெிறந்த மற்றும் 

பிரகாெமான எதிர்காைத்வத உருொக்குெதற்கான எமது திட்டத்வத எமது 

அரொங்கம் ஆெலுடன் எதிர்யநாக்குகிறது" என்று அவமச்ெர் Bethlenfalvy 

கூறினார்.  "ெடக்கில் முக்கியமான கனிமங்கவளத் திறப்பதன் மூைமும், 

எமது உற்பத்தித் திறவன அதிகரிப்பதன் மூைமும் மற்றும் முக்கியமான 

உள்கட்டவமப்புகவளக் கட்டிசயழுப்புெதன் மூைமும், எமது திட்டம் எமது 

மாகாணத்தின் ஒவ்சொரு பிராந்தியத்திற்கும் சபாருளாதார மட்ெி மற்றும் 

செழிப்வப ஏற்படுத்தும்."  

எமது முன்யனற்றத்வதப் பாதுகாத்தல்: நம் அன்புக்குரியெர்களுக்குத் 

தகுதியான தரமான பராமரிப்வப ெழங்கும் சுகாதார மற்றும் நண்ட-காைப் 

பராமரிப்பு அவமப்வப உருொக்க அரொங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.   

ீ

ீ
ீ

ீ

ீ



ெிறப்பம்ெங்களில் அடங்குபவெ:  

• உடல்நைம் மற்றும் நண்ட-காைப் பராமரிப்புப் பணிச் செயற்பாட்வட 

ெலுப்படுத்த, 5,000 புதிய மற்றும் திறவமயான பதிவு செய்யப்பட்ட 

தாதியர்கள் மற்றும் பயிற்ெி செய்யும் பதிவு செய்யப்பட்ட தாதியர்கள் 

மற்றும் 8,000 உடற் பராமரிப்புப் பணியாளர்கள் ஆகியயாவர யமைதிகமாகப் 

பணியில் அமர்த்துெதற்கு 2021-22 சதாடக்கத்தில், $342 மில்ைியன் 

சதாவகவய  ஒன்ராறியயா முதலீடு செய்கின்றது.  2022-23 சதாடக்கம், 

நண்ட-காைப் பராமரிப்புத் துவறயில் 225 மருத்துெத் தாதிகவள யெவைக்கு 

அமர்த்த $57.6 மில்ைியன் சதாவகவய ஒன்ராறியயா யமைதிகமாக முதலீடு 

செய்கின்றது.   

• மருத்துெமவனயில் அனுமதிக்கப்பட்ட யநாயாளிகள் அெர்கள் இருக்கும் 

ெட்டியையய அெர்களின் மட்பு மற்றும் மறுொழ்வெ மிகவும் ெெதியாகத் 

சதாடர உதவுெதற்காக, ெடு மற்றும் ெமூகப் பராமரிப்வப 

ெிரிவுபடுத்துெதற்காக, மூன்று ஆண்டுகளில் $548.5 மில்ைியவன 

யமைதிகமாக மாகாணம் முதலீடு செய்கின்றது.  இந்த நிதியானது 

ஒவ்சொரு ஆண்டும் தெிர அறுவெச் ெிகிச்வெக்குப் பின்னராக உள்ள 28,000 

யநாயாளிகவளயும், ெிக்கைான உடல்நைப் பிரச்ெவனகவளக் சகாண்ட 21,000 

யநாயாளிகவளயும் ஆதரிக்கும்.   

• மாகாணம் முழுெதும் உள்ள உடல்நைம் மற்றும் நண்டகாைப் பராமரிப்புப் 

பணியாளர்களின் மனநைம் மற்றும் நல்-ொழ்வெ ஆதரிப்பதற்காக, 

அரொங்கம் 2021-22 இல் சதாடங்கி இரண்டு ஆண்டுகளில் $12.4 மில்ைியவன 

முதலீடு செய்கின்றது.   

• நண்ட-காைப் பராமரிப்பகத்தில் ெெிப்பெர்களின் பாதுகாப்வப உறுதி 
செய்ெதற்காக, 2022-23க்குள் மாகாணம் முழுெதும் உள்ள 

யமற்பார்வெயாளர்களின் எண்ணிக்வகவய இரட்டிப்பாக்குெது உட்பட 

செயைாக்கத் திறவன அதிகரிப்பதற்கு   $72.3  மில்ைியன்கவள மூன்று 

ஆண்டுகளில் யமைதிகமாக அரொங்கம் ெழங்குகின்றது.  ஒன்ராறியயாெின் 

கண்காணிப்பாளருக்கும் நண்ட-காைப் பராமரிப்பு இல்ைங்களுக்கும் 

இவடயான ெிகிதத்வதக் கனடாெியையய மிக உயர்ந்ததாக இது மாற்றும்.   

ீ

ீ

ீ ீ
ீ

ீ

ீ

ீ

ீ



Building Ontario

ஒன்ராறியயாவெக் கட்டிசயழுப்புதல் சநடுஞ்ொவைகளுக்கான நிைங்கவளச்
செப்பனிடல், மருத்துெமவனகள், ெடுகள் மற்றும் அதி-யெக இன்டர்சநற்
ஆகியெற்றின் மூைம்  ஒன்ராறியயாெின் எதிர்காைத்வதக் கட்டிசயழுப்பும்
திட்டம் ஒன்று அரொங்கத்திடம் உள்ளது.  இந்த முதலீடுகள் மூைம்,

அரொங்கம் நமது சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திறவன ெிரிவுபடுத்தும்,

ஒன்ராறியயாெின் ெடக்கில் உள்ள முக்கியமான கனிம ெளங்களுக்கான
அணுகவை ெழங்கும், யமலும் ஓட்டுநர்கள் ொகன சநரிெைில் செைெிடும்
யநரத்வதக் குவறத்துத், தமது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் அதிக
யநரத்வதக் கழிப்பதற்கு உதவும்.

ெிறப்பம்ெங்களில் அடங்குபவெ:

• ஒன்ராறியயாெின் சநடுஞ்ொவைகள் மற்றும் பாைங்கவள உருொக்கவும்,

ெிரிவுபடுத்தவும், பழுதுபார்க்கவும், யெவை ொய்ப்புகவள உருொக்கவும்,

சபாருளாதார ெளர்ச்ெிவய அதிகரிக்கவும், 580 க்கும் யமற்பட்ட கட்டுமானம்,

ெிரிொக்கம் மற்றும் மறுொழ்வுத் திட்டங்கவளக் சகாண்ட ஒன்ராறியயா
சநடுஞ்ொவைகள் திட்டத்திற்கு (Ontario Highways Program) ஆதரொக 2021–22

ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியுதெியில் சுமார் $2.6 பில்ைியன் சதாவகவய
அரொங்கம் முதலீடு செய்துள்ளது.  சநடுஞ்ொவைத் திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாக, Bradford Bypass மற்றும் Highway 413ஐக் கட்டுெதற்கும்
யமம்படுத்துெதற்கும் அரொங்கம் நிதியுதெி அளித்துள்ளது.

• ஒன்ராறியயாெின் ெடக்கில் யெவை ொய்ப்புகவள உருொக்குெதற்கும்,

முக்கியமான கனிமங்கவளத் திறப்பதற்கும் மற்றும் சபாருளாதாரச்
செழிப்வபக் சகாண்டு ெருெதற்கும் ெடக்கு மற்றும் பழங்குடி
ெமூகங்களுடன் இவணந்து பணியாற்றுெதும், அவனத்துப் பருெகாை
ொவை ெவையவமப்வபத் திட்டமிடுெதற்கும் நிர்மாணிப்பதற்கும்
ஆதரெளிக்கவும் மாகாணமானது $1 பில்ைியன் அளெிைான சதாவகவய
அர்ப்பணித்துள்ளது. இவெ தூரமாக ெடக்கில் ெெிக்கும் சதாவைதூரப்
பழங்குடி மக்களுக்குச் செழிப்புக்கான அடித்தளத்வதப் யபாடும் பிற
திட்டங்களாகும்.  இந்த முக்கியமான திட்டத்தில் ஒன்ராறியயாெின்
கடப்பாடுகளுக்குக் கனடா அரொங்கம் நிச்ெயமாக முன் நின்று துவணபுரிய
யெண்டும்.
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• ஒன்ராறியயாெின் ெமூக உள்கட்டவமப்பு நிதித் திட்டத்தின் (Ontario Community 

Infrastructure Fund program) ெருடாந்த முதலீட்வட இரட்டிப்பாக்குெதன் மூைம், 

நகராட்ெிகளால் செளியிடப்படும் யகாரிக்வககளுக்கு ஒன்ராறியயா 

பதிைளிக்கின்றது.  424 ெிறிய, கிராமப்புற மற்றும் ெடக்கிலுள்ள 

ெமூகங்களுக்கு ெதீிகள்,  பாைங்கள், நர் மற்றும் கழிவு நர் உள்கட்டவமப்பு 

ஆகியெற்வறக் கட்டுெதற்கும் திருத்துெதற்கும் உறுதி மற்றும் 

முன்கணிப்வப ெழங்குெதற்காக, 2021-22 இல் சதாடங்கி அடுத்த ஐந்து 

ஆண்டுகளில் பல்ைாண்டு முதலீடாக யமைதிகமாக $1 பில்ைியன் 

ெழங்குெது சமாத்த முதலீட்வட சுமார் $2 பில்ைியனாக உயர்த்தும்.   

• 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் ஒன்ராறியயாெின் அவனத்துப் 

பகுதிகளுக்கும் மைிவு ெிவையில், நம்பகமான அதி-யெக இன்டர்சநற் 

அணுகவை ெழங்க, மாகாணம் ஆறு ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட $4 

பில்ைியன் சதாவகயான ெரைாற்று அர்ப்பணிப்பு ஒன்வறச் செய்துள்ளது.   

• பை தொப்தங்களாகப் புறக்கணிக்கப்படுெவத நிெர்த்தி செய்ெதற்கும், 

நண்ட-காைப் பராமரிப்பகத்துக்காகக் காத்திருப்பெர்களுக்கு உதவுெதற்கும், 

ஒன்ராறியயா 2024–25 இல் சதாடங்கி, யமைதிகமாக 10,000 புதிய நண்ட-காைப் 

பராமரிப்புப் படுக்வககவள உருொக்கவும், தற்யபாதுள்ள 12,000 

படுக்வககவள நென ெடிெவமப்புத் தரத்திற்கு யமம்படுத்தவும் 

யமைதிகமாக $3.7 பில்ைியன் சதாவகவய முதலீடு செய்யத் 

திட்டமிட்டுள்ளது.   இது 2019 ெெந்த காைத்தில் இருந்து சமாத்த முதலீட்வட 

$6.4 பில்ைியனாகக் சகாண்டு ெரும் - இது 2028 ஆம் ஆண்டளெில் 30,000 

க்கும் யமற்பட்ட நிகர புதிய படுக்வககள் மற்றும் மாகாணம் முழுெதும் 28,000 

யமம்படுத்தப்பட்ட நண்ட-காைப் பராமரிப்பகப் படுக்வககளுக்கு 

ெழிெகுக்கும் ஒரு ெரைாற்று முதலீடாகும்.   

• சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அவமப்பில் அதிகரித்து ெரும் யகாரிக்வககவள 

ஆதரிப்பதற்காக, ஒன்ராறியயா அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் $30.2 பில்ைியன் 

சதாவகவய மருத்துெமவனகவள உருொக்கவும், ெிரிவுபடுத்தவும் 

மற்றும் யமம்படுத்தவும் முதலீடு செய்கின்றது. இது மக்கள் தங்கள் 

ெமூகங்களில் அெர்களுக்குத் யதவெயான பராமரிப்வபப் சபறுெவத உறுதி 
செய்ெதற்கான ஒரு ெரைாற்று அர்ப்பணிப்பாகும்.  
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சதாழிைாளர்களுக்காகச் செயற்படுதல்: ஓட்டப் பந்தயம் ஒன்றில் 

சதாழிைாளர்கள் முன்யனறிச் செல்ெவதயய  அரொங்கம் ெிரும்புகின்றது, 

அடிமட்டத்திற்காக ஓடுெவத அல்ை.  இதனாயையய குவறந்த பட்ெ 

ஊதியத்வத உயர்த்துெதற்கு முன்சமாழிதல், சதாழிைாளர்கள் புதிய 

திறன்கவளக் கற்றுக்சகாள்ள நிதியுதெி அளித்தல், முக்கியமான கனிமங்கள், 

ொகன உற்பத்தி மற்றும் பிற சதாழில்களில் முதலீடுகவள ஈர்த்து நல்ை 

ஊதியம் தரும் யெவைகவள உருொக்குதல் யபான்றெற்றின் மூைம் 

ஒன்ராறியயாெின் சதாழிைாளர்கவளக் கட்டிசயழுப்புெதற்கு அரொங்கம் 

திட்டம் ஒன்வற வெத்துள்ளது, .   

ெிறப்பம்ெங்களில் அடங்குபவெ: 

• சதாழிைாளர்கவள ஆதரிப்பதற்காக, ஜனெரி 1, 2022 முதல் சபாதுொன 

குவறந்தபட்ெ ஊதியத்வத ஒரு மணி யநரத்திற்கு $15  ஆக அதிகரிக்கவும், 

சபாதுொன குவறந்தபட்ெ ஊதியத்வத உயர்த்துெதன் மூைம் மதுபானம் 

பரிமாறுபெர்களுக்கான ெிறப்புக் குவறந்தபட்ெ ஊதிய ெிகிதத்வத 

அகற்றவும் அரொங்கம் முன்சமாழிகின்றது.    

• சபாறுப்புடன் சபறப்பட்ட முக்கியமான கனிமங்களுக்கான ெட 

அசமரிக்காெின் முதன்வம அதிகார ெரம்புகளில் ஒன்றாக 

ஒன்ராறியயாெின் நிவைவய ெலுப்படுத்த, மாகாணம் அதன் முதல் 

முக்கியமான கனிம மூயைாபாயத்வத  (Critical Minerals Strategy)  உருொக்கும் 

திட்டங்கவள அறிெித்துள்ளது.  மாகாணத்தில் முக்கியமான கனிமங்கள் 

ஏராளமாக இருப்பது, புதிய மின்ொர ொகனத் சதாழில்நுட்பம் யபான்ற 

பாதுகாப்பான முதலீடுகளுக்கு உதவுெதுடன் ஒன்ராறியயாத் 

சதாழிைாளர்களுக்குப் புதிய யெவை ொய்ப்புகவளயும் உருொக்கும்.  

• ொகனத் துவறயில் யெவைகவளப் பாதுகாப்பதற்கும் உருொக்குெதற்கும், 

மின்ொர ொகன ெிநியயாகச் ெங்கிைித் திறனுக்காக சபரிய ொகன 

உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து $5.6  பில்ைியன் சதாவகயான முதலீட்டுப் 

சபாறுப்புகவள மாகாணம் சபற்றுள்ளது.  

• முதலீடு மற்றும் ெிநியயாகச் ெங்கிைிச் ெொல்களுக்கான ெளர்ந்து ெரும் 

யபாட்டிவய எதிர்சகாள்ள, புதிய மாகாணரீதியான, யமம்பட்ட உற்பத்தி 
மற்றும் புதுவமப் யபாட்டித்திறன் ஸ்ட்ரீம் ஒன்வற (Advanced Manufacturing and 

Innovation Competitiveness stream) இரண்டு-ெருட காைத்துக்கு $40 மில்ைியன் 

செைெில் ஒன்ராறியயா உருொக்குகின்றது, இது பிராந்திய யமம்பாட்டுத் 

திட்டத்தின் (Regional Development Program) ஒரு பகுதியாகும்.   



• சதாழிைாளர்களுக்கு நல்ை யெவை கிவடப்பதற்கு உதெ, ஒன்ராறியயா 2021-

22 இல் சதாடங்கி மூன்று ஆண்டுகளில் $90.3 மில்ைியவனத் திறவமயான 

ெர்த்தக உத்தியில் (Skilled Trades Strategy) யமைதிகமாக முதலீடு செய்கின்றது.  

முக்கிய புதிய முன்முயற்ெிகளில் திறவமயான ெர்த்தகத் சதாழில் 

கண்காட்ெிவய உருொக்குெதுடன், ஒன்ராறியயா இவளஞர் பயிற்ெித் 

திட்டம் (Ontario Youth Apprenticeship Program) மற்றும்-பழகுநர் பயிற்ெித் 

திட்டத்வத (Pre-Apprenticeship Training Program) யமம்படுத்துதல் ஆகியவெ 

அடங்கும்.   

• சதாழிைாளர்களுக்கு அதிக பயிற்ெி ொய்ப்புகவள ெழங்குெதற்காக, Ontario 

Jobs Training Tax Credit ஐ(ஒன்ராறியயா யெவைகள் பயிற்ெி ெரித் தள்ளுபடி) 2022 

ெவர நட்டிக்க அரொங்கம் முன்சமாழிகின்றது.  2022 கிசரடிட் நட்டிப்பு சுமார் 

240,000 நபர்களுக்கு $275 மில்ைியன் ஆதரவெ அல்ைது ெராெரியாக 

ஒவ்சொருெருக்கும் $1,150 நிதியுதெிவய  ெழங்கும்.  

• யெவை சபறுெதற்குப் பயிற்ெி யதவெப்படும் சதாழிைாளர்கவள 

ஆதரிப்பதற்காக, 2021–22 இல் இரண்டாெது சதாழில் திட்டத்வத (Second Career 

program) ெிரிவுபடுத்துெதற்காக மாகாணம் $5 மில்ைியன் சதாவகவய 

யமைதிகமாக முதலீடு செய்கின்றது.  

• சுற்றுைா மற்றும் ெிருந்யதாம்பல் துவறகவள மட்சடடுக்க உதவுெதற்கும், 

ஒன்ராறியயாக் குடும்பங்கள் மாகாணத்வத அறிந்துசகாள்ெதவன  

ஊக்குெிப்பதற்காகவும், அரொங்கம் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய 

தற்காைிகமான Ontario Staycation Tax Credit (ஒன்ராறியயா தங்கும் ெரிக் கடவன) 

முன்சமாழிகின்றது.  ஒன்ராறியயாவெ யமலும் அறிந்து சகாள்ள ஒன்றவர 

மில்ைியனுக்கும் அதிகமான குடும்பங்களுக்கு உதவுெதற்கு இந்தக் கடன் 

ெழங்கும் சதாவக $270 மில்ைியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

• ஒன்ராறியயாெின் சதாழிைாளர்கவளச் சுரண்டல் மற்றும் சதாழிைாளர் 

கடத்தைில் இருந்து பாதுகாக்க, அரொங்கம் 2021–22 இல் $1.1 மில்ைியன் 

முதலீடு செய்து, தற்காைிக உதெி முகெர் மற்றும் புைம்சபயர்ந்த 

சதாழிைாளர்கவள ஆட்யெர்ப்பு செய்பெர்களில் கெனம் செலுத்தும் 

ஆய்வுகவள யமற்சகாள்ெதற்கு அர்ப்பணிப்புள்ள அதிகாரிகள் குழுவெ 

ஆதரிக்கின்றது.  மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட 

சதாழிைாளர்கவளப் பாதுகாக்க இந்தத் திட்டம் உதவும்.   
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"சதாற்றுயநாயின் மிக யமாெமான நாட்களில் நமது மாகாணத்தில் 

காணப்பட்ட பண்புகள் - ஒன்ராறியயா மக்களின் ெிந்வத - பிரகாெமான, 

ெளமான ஒரு எதிர்காைத்வத நாம் காணும்படி செய்யும்" என்று அவமச்ெர் 

Bethlenfalvy கூறினார்.  "எங்கள் அரொங்கம் ஒரு சபாறுப்பான மற்றும் 

ெியெகமான திட்டத்வதக் சகாண்டுள்ளது, இது ெளர்ச்ெியால் உந்தப்பட்ட 

சபாருளாதார மற்றும் நிதி மட்புக்கான நிவைவமகவள உருொக்குகிறது.  இது 

நாம் செய்த முன்யனற்றத்வதப் பாதுகாப்பதற்கும், எதிர்காைத்வத 

உருொக்குெதற்கும், இவெ அவனத்வதயும் நிவறயெற்றும் 

சதாழிைாளர்களுக்காகச் செயற்படும் ஒரு திட்டமாகும்.  

ெிவரவுச் செய்திகள்  

• 2021 Ontario Economic Outlook and Fiscal Review (ஒன்ராறியயாெின் சபாருளாதாரக்  

கண்யணாட்டம் மற்றும் நிதி மதிப்பாய்வு):  (ஒன்ராறியயாவெக் 

கட்டிசயழுப்பல்  என்பது சதாற்றுயநாய் சதாடங்கியதிைிருந்து 

அரொங்கத்தின் ஏழாெது நிதிப் புதுப்பிப்பாகும், இந்த நிச்ெயமற்ற 

சபாருளாதாரக் காைத்திலும் கூட, ஒன்ராறியயாெின் நிதி குறித்த 

ெழக்கமான அறிெிப்புகவள ெழங்குெதற்கான அரொங்கத்தின் 

உறுதிப்பாட்வட இது எடுத்துக்காட்டுகின்றது.  இது சபாருளாதார 

ெளர்ச்ெியால் இயக்கப்படும் மட்ெிக்கான அரொங்கத்தின் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாகும்.   

• ஒன்ராறியயாெின் சபாருளாதாரம் COVID-19 சதாற்றுயநாயின் 

ெிவளவுகளிைிருந்து மண்டு ெருகிறது மற்றும் சதாடர்ந்து 

ெளர்ச்ெியவடயத் தயாராக உள்ளது.  2021–22 க்கு, அரொங்கம் $21.5 

பில்ைியன் பற்றாக்குவறவயக் கணிப்பிட்டுள்ளது, இது 2021 பட்சஜட்டில் 

செளியிடப்பட்ட கண்யணாட்டத்வத ெிட $11.6 பில்ைியன் 

குவறொனதாகும்.  இந்த முன்யனற்றம் ெலுொன சபாருளாதார ெளர்ச்ெிக் 

கண்யணாட்டத்வதயும், மாகாணத்தின் நிதிநிவையில் COVID-19 இன் தாக்கம் 

பற்றிய ெமபத்திய தகெல்கவளயும் பிரதிபைிக்கின்றது.   

• இவடப்பட்ட காைத்தில், அரொங்கம் 2022–23 இல் $19.6 பில்ைியன் மற்றும் 

2023-24 இல் $12.9 பில்ைியன் பற்றாக்குவறவய ெராகக் குவறக்கின்றது, இது 

முவறயய $8.1 பில்ைியன் மற்றும் $7.2 பில்ைியவன யமம்படுத்துகிறது, இது 

2021 ெரவு செைவுத் திட்டத்தில் முன்வெக்கப்பட்டது.  

• COVID-19 சதாற்றுயநாயுடன் சதாடர்புவடய நிச்ெயமற்ற தன்வமவயக் 

கருத்திற் சகாண்டு, மாகாணமானது ெளங்கவளத் யதவெப்படும் 

இடங்களில் ெரிவெப்படுத்துெதற்கும் யமலும் COVID-19 காை-

ெவரயறுக்கப்பட்ட நிதியளிப்பு மூைம் யமலும் மட்பு முயற்ெிகளுக்கு 

ஆதரெளிப்பதற்கும் ெவளந்து சகாடுக்கும் தன்வமவயத் சதாடர்ந்து 

பராமரிக்கின்றது.   

ீ

ீ

ீ

ீ

ீ

ீ



யமைதிக ெளங்கள்  

• நமது முன்யனற்றத்வதப் பாதுகாத்தல்   

• ஒன்ராறியயாவெக் கட்டிசயழுப்புதல்  

• சதாழிைாளர்களுக்காகச் செயற்படுதல்:  

• சபாருளாதார மற்றும் நிதிக் கண்யணாட்டம்  

• அவமச்ெரின் அறிக்வகவயப் படிக்கவும்

https://budget.ontario.ca/2021/statement.html
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