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ஒன்ராறியயாெின் கட்டுமானத் திட்டம் (Ontario’s 

Plan to Build) 
2022 ெரவு செலவுத் திட்டம் ெிறந்த யெலலகள் மற்றும் உயர்ந்த 

ஊதியங்கள், செடுஞ்ொலலகள், ய ாக்குெரத்து மற்றும் 

மருத்துெமலனகளின் கட்டுமானப்  ணி அத்துடன் 

குடும் ங்களுக்கான செலவுக் குலறப்பு ஆகியெற்றுக்கான ஒரு 

திட்டத்லத ஆதரிக்கின்றது 

 
சராறன்யரா - இன்று, ெிதி அலமச்ெர் Peter Bethlenfalvy  2022 ெரவு செலவுத் 

திட்டத்லத செளியிட்டார்.  ஒன்ராறியயாெின் கட்டுமானத் திட்டம் ஐந்து  ிரதான 

ெிடயங்கலள உள்ளடக்கியுள்ளது: 

1. ஒன்ராறியயாெின் ச ாருளாதாரத்லத மளக் கட்டிசயழுப்புதல் 

2. சதாழிலாளர்களுக்காகச் செயற் டுதல் 

3. செடுஞ்ொலலகள் மற்றும் முக்கிய உட்கட்டலமப்புகலள உருொக்குதல் 

4. செலவுகலளக் குலறத்தல் 

5. இயங்கும் ெிலலயில் சதாடர்ந்திருப் தற்கான ஒரு திட்டம்  

ீ

அரொங்கத்தின் இந்தத் திட்டமானது, முக்கியமான கனிமங்கள், ய ட்டரிகள், மின்ொர 

மற்றும் கலப் ின ொகன உற் த்தி ஆகியெற்றில் ொய்ப்புகலள அதிகரிப் துடன், 

சதாழிலாளர்களுக்குச் ெிறந்த யெலலகலளயும் உயர்ந்த ஊதியங்கலளயும் 

ெழங்கவும்,  குடும் ங்களுக்குச் செலவுகலளக் குலறக்கவும் உதவும். யமலும், 

செடுஞ்ொலலகள், ய ாக்குெரத்து, மருத்துெமலனகள் மற்றும்  ிற முக்கிய 

உட்கட்டலமப்புப்  ணிகலளத் சதாடங்கவும் இத்திட்டம் உதவும்.   இயங்கும் 

ெிலலயில் சதாடர்ந்திருப் தற்கான ஒரு திட்டத்தின் ஆதரவுடன், அரொங்கம் 

ஒன்ராறியயாலெக் கட்டலமக்கின்றது.  

"ஒன்ராறியயாெின் மக்கள் அதலனக் கட்டிசயழுப்புெதற்கான ெரியான திட்டம் 

ஒன்லறக் சகாண்ட ஒரு அரொங்கத்திற்குத் தகுதியானெர்கள்" என்று அலமச்ெர் 

Bethlenfalvy கூறினார். "எமது அரொங்கத்தின் ெரவு செலவுத் திட்டமானது முதல்ெர் 

Ford இன் சதாலலயொக்காகும். யமலும் எமது திட்டம் ொக்குப் ய ாக்குகலளக் 

குலறத்து, ஒன்ராறியயா மக்களின் முன்னுரிலமகலள உடனடியாகச் 

செயற் டுத்துெலத யொக்கமாகக் சகாண்டதாகும்." 

 

  



2022 ெரவு செலவுத் திட்டமானது, அரொங்கத்தின் ெலுொன ெிதி ெிர்ொகத்தின்  

ொதலனப்  திலெத் சதாடர்கின்றது.  அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில், அடிப் லடத் 

திட்டச் செலெினங்கலள ஆண்சடான்றுக்குச் ெராெரியாகக் கிட்டத்தட்ட ஐந்து 

ெதெதத்தினால் அதிகரிப் தலன இந்தத் திட்டம் உள்ளடக்கியுள்ளது.  2021 ெரவு 

செலவுத் திட்டத்தில் திட்டமிடப் ட்டலத ெிட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னராகயெ ஒன்ராறியயாெின்  ற்றாக்குலறலய ெக்கும் மட்புத் திட்டத்லதயும் 

இந்த ெரவு செலவுத் திட்டம் முன்லெக்கின்றது.  

ீ

ீ ீ

"எமது அரொங்கத்திடம் ஒரு திட்டம் உள்ளது, அந்த திட்டம் செயற் டுகின்றது," என்று 

அலமச்ெர் Bethlenfalvy கூறினார்.  “ஆனால் யெலல இன்னமும் முடிந்து ெிடெில்லல, 

 ணியும் முடியெில்லல. ஒன்ராறியயா மக்களுக்காக அலதச் செய்ய ொங்கள் 

தயாராக இருக்கின்யறாம்.” 

 

 ஒன்ராறியயாெின் ச ாருளாதாரத்லத மீளக் கட்டிசயழுப்புதல் அரொங்கத் 

திட்டத்தின் முதலாெது  ிரதான ெிடயமாகும். 2004 மற்றும் 2018 க்கு இலடயில் 

300,000 உற் த்தி யெலலகலள ஒன்ராறியயா  இழந்துள்ள ெிலலயில், யெலலகலள 

உருொக்குெதற்கும், அலனெருக்கும் எல்லா இடங்களிலும் செழிப் ான ொழ்லெ 

கட்டலமப் தற்கும் அரொங்கம் ஒரு திட்டத்லதக் சகாண்டுள்ளது.  

ெிறப் ம்ெங்களில் அடங்கு லெ:  

• ஒன்ராறியயாெின் முக்கியமான கனிமெள ொய்ப்புகலள ெடக்குப்  குதியில் 

சதாடங்குெதன் மூலம் ச ற்றுக் சகாள்ளுதல். ஒன்ராறியயாத் சதாழிலாளர்களால் 

அடுத்த தலலமுலற யமாட்டார் ொகனங்கள் ஒன்ராறியயாெில் உருொக்கப் ட்டு 

ெட அசமரிக்கா மற்றும் உலகம் முழுெதும் ெிற் லன செய்யப் டுெதால், 

சுத்தமான எஃகு, ய ட்டரிகள் மற்றும் கலப் ின மற்றும் மின்ொர ொகனங்கள் 

ஆகியெற்றுக்குரிய எதிர்காலத்தின் ஒரு  குதியாக முக்கியமான கனிமங்கள் 

இடம்ச றும்.  அரொங்கத்தின் இத்திட்டம், Ring of Fire ெலரயுள்ள அலனத்து-

 ருெகாலத்துக்கும் ஏற்ற ொலலகள், ெளமான ொழ்வுக்கான  ாலதலய 

உருொக்குதல் ய ான்ற மரபுெழி உட்கட்டலமப்புகளுக்காக, சுமார் $1  ில்லியன் 

சதாலகலய உள்ளடக்குகின்றது.  2022-23 இல் $2 மில்லியன் சதாலகலயயும் 2023-24 

இல் $3 மில்லியன் சதாலகலயயும் சகாண்ட முக்கிய கனிமெள ெெனமயமாக்கல் 

ெிதியம் (Critical Minerals Innovation Fund) ஒன்லற உருொக்குெதற்கு, முக்கிய 

கனிமங்கள் குறித்த திட்டத்தினாலும் (Critical Minerals Strategy) இந்தத் திட்டம் 

ஆதரிக்கப் டுகின்றது. 

• எதிர்கால ொகனங்கலள உருொக்குெதில்  ெட அசமரிக்காெின் 

தலலலமப் டத்தில் ஒன்ராறியயா இருப் தால், ெல்ல உற் த்தி யெலலகலள 

உருொக்க உதவுதல். கடந்த 18 மாதங்களில் ொகன உற் த்தித் யதலெகளுக்கும், 

ய ட்டரி உற் த்திக்கும் உரிய புதிய முதலீடுகளாக $12  ில்லியனுக்கும் அதிகமான 

சதாலகலய, ஏப்ரல் 2022 சதாடக்கத்தில் ஒன்ராறியயா கண்டுள்ளது.   மாகாணத்தில் 

ொகனங்கலள உருொக்க உதவுெதற்காகத், தூய்லமயான, குலறந்த -மாசு 

உமிழ்லெக் சகாண்ட  எஃகு உற் த்தியில் மாகாணத்லத உலகின் முன்னணி 
உற் த்தியாளராக மாற்றுெதற்குரிய முதலீடுகலள ஒன்ராறியயா ஆதரிக்கின்றது.  

ீ

ீ



• ச ாருளாதார ெளர்ச்ெிலய ஊக்குெிக்க ஒன்ராறியயா முழுெதும் உள்ள 

ெமூகங்களுக்கு மாகாண ஏசென்ெிகளில் யெலலகலள சகாண்டு ெருெதற்காகச் 

செயற் டுதல்.  ணியிடப்  ாதுகாப்பு மற்றும் காப்புறுதிச் ெல யின் (Workplace Safety 

and Insurance Board - WSIB) தலலலமயகத்லத லண்டனுக்கு மாற்றுெது, அந்த 

ெிறுெனம் மற்றும் அதன்  ிற  ங்காளருடன் செருங்கிய கூட்டுறவுடன்  ணிபுரிெது 

மற்றும் புதிய அரசு ெிறுெனங்கலளத் தலலலமயிடமாகக் சகாண்டு இயங்கும் 

முக்கியமான ெமூகங்கலள அலடயாளம் காண் து ஆகியெற்றுடன் இது 

சதாடங்குகின்றது.   

• முக்கியமான சதாழில்நுட் ங்கலள உருொக்கவும் சொந்தமாக்குெதற்குமான 

உலகளாெிய ய ாட்டியில் அதிகார ெரம்புகளுடன் மாகாணம் 

ய ாட்டியிடுெதற்காக, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட $107 மில்லியன் 

சதாலகலய முதலீடு செய்தல். 

• 2025 இறுதிக்குள் ஒன்ராறியயாெில் உள்ள ஒவ்சொரு ெமூகத்திற்கும் அதியெக 

இலணய அணுகலல ெழங்குெதற்காகக் கிட்டத்தட்ட $4  ில்லியன் சதாலக 

ெிதியுதெி. 

சதாழிலாளர்களுக்காகச் செயற் டுதல் அரெின் திட்டத்தின் இரண்டாெது  ிரதான 

ெிடயமாகும்.  ஒன்ராறியயாெின் சதாழிலாளர்கள், ஒன்ராறியயாெிற்காகத் தாம் 

உலழப் து ய ாலக் கடினமாக உலழக்கும் ஒரு அரொங்கத்திற்கு 

உரித்துலடயெர்கள்.   அதனால்தான் ெிறந்த யெலலகள் மற்றும் உயர்ந்த 

ஊதியங்கலள ஆதரிக்கும் ஒரு திட்டத்லத அரொங்கம் சகாண்டுள்ளது.    

ெிறப் ம்ெங்களில் அடங்கு லெ:  

• அக்யடா ர் 1, 2022 அன்று, ச ாதுொன குலறந்த ட்ெ ஊதியத்லத ஒரு மணி 
யெரத்திற்கு $15.50 ஆக உயர்த்துெது, அயத யெரத்தில் டிெிட்டல் முலறயில் சதாழில் 

புரியும்  ணியாளர்களுக்குப் ச ாதுொன குலறந்த ட்ெ ஊதியம், மற்றும்  முதன்-

முதலாகக் கனடாெில் புதிய  ாதுகாப்பு உத்தரொதம். 

• ஒன்ராறியயாெின் சதாழிலாளர்களுக்கான ெிறந்த யெலலகள் மற்றும் 

ொய்ப்புகளுக்கு மாகாணம் சதாடர்ந்து ஆதரெளித்து ெருெதால், மக்கள் மண்டும் 

 யிற்ெி ச றுெதற்கும் அெர்களின் திறன்கலள யமம் டுத்துெதற்கும் 

ஆண்டுயதாறும் $1  ில்லியன் சதாலகலய யெலலொய்ப்பு மற்றும்  யிற்ெித் 

திட்டங்களில் முதலீடு செய்தல்.   

• சதாழிற் திறன்களுடன் புரியும் (Skilled Trades Strategy)   ணிகலளக் குலறொக 

மதிக்கும் தன்லமலய மாற்றி, அந்த அலமப்ல  எளிலமயாக்க, அதன் திறலமயான 

ெர்த்தக உத்தியில் மூன்று ஆண்டுகளில் யமலதிகமாக $114.4 மில்லியன் 

சதாலகலய முதலீடு செய்தல்.  

•  யன் ாட்டுத் துலறகளில் யெலலக்குத் தயாராக இருக்கும்  ட்டதாரிகளின்  ணிப் 

 யிற்ெித் திட்டத்லத உருொக்க உதவுெயதாடு, மாணெர்களின் கல்ெி, அனு ெம் 

மற்றும் திறன்கலள ெிலரொகத் சதாழிற்  ணிகளுக்குள்  யன் டுத்த 

அனுமதிப் தற்காகக் கல்லூரிப்  ட்டப் டிப்ல  ெிரிவு டுத்துதல்,  .  

ீ



• சதாற்றுயொய் மட்பு முயற்ெிகள் உட் ட அரொங்கத்தின் திறன்  யிற்ெி மற்றும் 

யெலலொய்ப்புத் திட்டங்கலள ெலுப் டுத்த Employment Ontario (ஒன்ராறியயா 

யெலலொய்ப்பு) மூலம் யமலதிக ெிதியுதெியாக மூன்று ஆண்டுகளில் $268.5 

மில்லியன் சதாலகலய ெழங்குதல்.   

• கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் முதலீடு செய்யப் ட்ட கிட்டத்தட்ட $200 

மில்லியலனத் தெிர, 2022–23 இல் $5 மில்லியன் புதிய ெிதியுதெியுடன், 

ச ரியளெில்  லதரப் ட்ட ஒன்ராறியயாத் சதாழிலாளர்களுக்கு ஆதரெளிக்க, 

ஒன்ராறியயாெின் ெிறந்த யெலலகள் (Better Jobs Ontario) திட்டமாக  இரண்டாெது 

சதாழிற் திட்டத்லத (Second Career program) மண்டும் சதாடங்குதல்.  ஒன்ராறியயாெின் 

ெிறந்த யெலலகள்  திட்டமானது,  ணிெக்கம் செய்யப் ட்ட யெலலயில்லாத 

சதாழிலாளர்கள் யதலெக்யகற் , ெல்ல ஊதியம் ச றும் யெலலகளுக்குத் தகுதி 
ச றுெதற்குத் யதலெயான  யிற்ெிலய அணுக உதவுகின்றது மற்றும் உள்ளூர் 

முதலாளிகலள அெர்களுக்குத் யதலெயான உயர் திறன்மிக்க 

சதாழிலாளர்களுடன் இலணக்கின்றது.  

• ஒன்ராறியயாெின் சதாழிலாளர் ெந்லதத் யதலெகளுக்குப் ச ாருந்தக்கூடிய 

திறன்கள் மற்றும் அனு ெமுள்ள ெிண்ணப் தாரர்கலள ெிரந்தர ெதிெிடத்திற்குப் 

 ரிந்துலரக்கும் ஒன்ராறியயாெின் குடிெரொளர்கலளத் யதர்ந்சதடுக்கும் 

திட்டத்தில் (Ontario Immigrant Nominee Program - OINP) மூன்று ஆண்டுகளில் யமலதிகமாக 

$15.1 மில்லியலன உள்ளடக்கிய திட்டத்துடன் புதிய குடிெரொளர்கலளக் கெர்தல்.  

ீ

ீ
ீ

செடுஞ்ொலலகள் மற்றும் முக்கிய உட்கட்டலமப்புகலள உருொக்குதல் அரெின் 

திட்டத்தில் மூன்றாெது  ிரதான ெிடயமாகும்.  ெண்ட காலமாக, ஒன்ராறியயா 

மக்கள்  யணிகள் ெிரம் ிய ரயில்களில் அல்லது ொகன செரிெலில், ொகனங்களின் 

 ின்னால் ஆயிரக்கணக்கான மணியெரங்கலள ெணடித்து, அலட ட்டு கிரிட்லாக்கில் 

ெிக்கித் தெிப் தால், மாகாணத்தின் ச ாருளாதாரத்திற்கு  ில்லியன்கள் 

செலொகின்றது.  இது மாற யெண்டும்.  கட்டுப் டுத்தும் தலடலய எதிர்த்துப் 

ய ாராடவும், ச ாருளாதாரத்லத உயர்த்தவும் மற்றும் யெலலகலள உருொக்கவும், 

செடுஞ்ொலலகள், ய ாக்குெரத்து மற்றும்  ிற உட்கட்டலமப்புத் திட்டங்கலளக் 

கட்டிசயழுப்புெதற்காக அரொங்கம்  ணிகலள ஆரம் ிக்கத் சதாடங்குகின்றது.   

ீ

ீ

ெிறப் ம்ெங்களில் அடங்கு லெ:  

• 2022-23 இல் $20  ில்லியன் உட் ட, அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் சமாத்தமாக $158.8 

 ில்லியன் சதாலக முதலீடுகளுடன், மாகாண ெரலாற்றில் உயர் லட்ெியமான 

மூலதனத் திட்டங்களில் ஒன்லறத் திட்டமிடுதல். 

• மாகாணம் முழுெதும்  ின்ெருெனெற்லற உள்ளடக்கிய செடுஞ்ொலலத் 

திட்டங்கலளத் திட்டமிடவும் ெிர்மாணிக்கவும் உதவுெதற்காக அடுத்த 10 

ஆண்டுகளில் $25.1  ில்லியலன முதலீடு செய்தல்:  

• Highway 413 ஐ உருொக்குதல் 

• Bradford Bypass ஐ உருொக்குதல்  

• செடுஞ்ொலல 401 இன் எதிர்கால ெிரிொக்கத்லத செயற் டுத்துெதற்கான 

முதற்  டிகள் 

• QEW Garden City Skyway ஐ யமம் டுத்துதல்  



• Kitchener க்கும் Guelph க்கும் இலடயய புதிய Highway 7 க்கான அடுத்த கட்டக் 

கட்டுமானப்  ணிகலளத் சதாடர்தல் 

• Timmins Connecting Link ஆகிய செடுஞ்ொலல 101 ஐப் புனரலமத்தல் 

•  ின்ெருென்ெற்லற உள்ளடக்கிய ச ாதுப் ய ாக்குெரத்திற்காக 10 ஆண்டுகளில் 

$61.6  ில்லியன் சதாலகலய முதலீடு செய்தல்:  

• Ontario Line இல்  ாலத திறத்தல்  

• Sheppard Subway (சுரங்கப் ாலத) ெிரிொக்கத்திற்கான திட்டமிடல்  ணிலய 

யமம் டுத்துதல்  

சராறன்யரா  ியர்ென் ெர்ெயதெ ெிமான ெிலலயத்திற்கு Eglinton Crosstown West 

ெிரிொக்கத்திற்கான திட்டமிடல் மற்றும் ெடிெலமப்பு யெலல 

• The Bowmanville GO Rail ெிரிொக்கம் 

• லண்டன் மற்றும் சராறன்யரா யூனியன் ஸ்யடஷன் ஆகியெற்றுக்கிலடயய 

ொரொள் GO ரயில்  யணங்கள்   

• ெடகிழக்கு ஒன்ராறியயாெிற்கு  யணிகள் ரயில் யெலெ. 

 ாடொலலகள் மற்றும் ெிறுெர்  ராமரிப்பு இடங்கலள உருொக்க மற்றும் புதுப் ிக்க 

அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் மூலதன மானியங்களில் சுமார் $14  ில்லியன் சதாலகலய 

முதலீடு செய்தல். 

யமலதிக ெிெரங்களுக்கு ஒன்ராறியயாலெக் கட்டிசயழுப்புெதற்கான மூலதனத் 

திட்டம் (A Capital Plan for Building Ontario) ஐப்  ார்க்கவும்.    

செலவுகலளக் குலறத்தல் அரெின் திட்டத்தில் ொன்காெது  ிரதான ெிடயமாகும்.  

செலவுகள் அதிகரிக்கும் ய ாது, அது குடும் ங்கள், முதியெர்கள், சதாழிலாளர்கள் 

ஆகியயாரிலும் ச ாருளாதாரத்திலும் யெரடித் தாக்கத்லத ஏற் டுத்துகின்றது. 

அதனால்த்தான், ெட்டுெெதிலய அதிகரிப் தன் மூலமும், ொகனம் ஓட்டும் ய ாது 

அல்லது ச ாதுப் ய ாக்குெரத்லதப்  ாெிக்கும் ய ாது செலவுகலளக் குலறப் தன் 

மூலமும், ெிறுெர்  ராமரிப்பு முதல் ெரிகள் ெலர அலனத்திலும் ெிொரணம் 

ெழங்குெதன் மூலமும் செலலெக் குலறக்க உதவும் ஒரு திட்டத்லத அரொங்கம் 

சகாண்டுள்ளது.  

ீ

ெிறப் ம்ெங்களில் அடங்கு லெ:  

https://budget.ontario.ca/2022/capital-plan.html
https://budget.ontario.ca/2022/capital-plan.html


• கட்டுப் டியாகக்கூடிய ெட்டுெெதிப்  ணிக்குழுெினரால் (Housing Affordability Task Force) 

சதரிெிக்கப் டும்  ரிந்துலரகள் மூலம் ெட்டு செருக்கடிக்குத் தர்வு காண் தற்குரிய 

ெண்ட-காலத் திட்டம் ஒன்லறச் செயற் டுத்துதல் ெடுகள் கட்டத் 

சதாடங்குெதற்குரிய அனுமதிப்  த்திரங்கலள ெிலரொகப் ச றுெதலனத்  

துரிதப் டுத்தல், செளிொட்டு முதலீட்டு ெணிகர்கலள ெிட ஒன்ராறியயாெில் 

ெெிப் ெர்களுக்கு ெடு ொங்குெதற்குரிய முன்னுரிலம அளித்தல், 

செறிமுலறயற்ற சடெலப் ர்கலள ஒடுக்குதல் மற்றும் அடுத்த ொன்கு 

ெருடங்களுக்கு ஒவ்சொரு ஆண்டும் ெட்டுெெதி ெழங்கல் செயற்திட்டத்லத 

அறிமுகப் டுத்த உறுதியளிப் தன் மூலம், அலனத்து ெலகயான ெடுகலளயும் 

உருொக்குெலத ஆதரித்தல் ஆகியன இதில் அடங்கும்.  

•  யணிகள் ொகனங்கள், இலகுரக டிரக்குகள், யமாட்டார் லெக்கிள்கள் மற்றும் 

சமாச ட்களுக்கான உரிமத் தகடு புதுப் ித்தல் கட்டணத்லத ெக்கி, திரும் ப் 

ச றுெதன் மூலம் ொகனம் ஓட்டுெதற்கான செலலெக் குலறத்தல், ெூலல 1, 

2022 முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு எரிொயு ெரிலய லிட்டருக்கு 5.7 ெதங்களால் 

குலறத்தல், செடுஞ்ொலல 418 மற்றும் 412 இல் சுங்கக் கட்டணங்கலள ெக்குதல். 

• Low-income Individuals and Families Tax Credit ஐ (குலறந்த ெருமானம் சகாண்ட 

தனிெ ர்கள் மற்றும் குடும் ங்களின் ெரிக் கடலன) யமம் டுத்துெதன் மூலம் 

ெராெரியாக சுமார் 1.1 மில்லியன் ெரி செலுத்துயொருக்கு Personal Income Tax 

(தனிப் ட்ட ெருமான ெரி - PIT) ெிொரணத்தில் யமலதிகமாக $300 ெழங்குெதற்கு 

முன்சமாழிதல்.  

• ச ற்யறார்களின் ெிறுெர்  ராமரிப்புக் கட்டணங்கலளக் குலறத்தல் மற்றும் 

செப்டம் ர் 2025 க்குள் ெிறுெர்  ராமரிப்புக்குத் தினெரி ெராெரியாக $10  செலெிடும் 

இலக்கின் ஒரு முக்கியமான  டியாக மத்திய அரொங்கத்துடன் $13.2  ில்லியன் 

சதாலக ஒப் ந்தத்தில் லகசயழுத்திடுெதன் மூலம் ஒன்ராறியயாெிற்கு 

ெியாயமான ஒரு ஒப் ந்தத்லதப் ச ற்றுக் சகாடுத்தல்.  
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இயங்கும் ெிலலயில் சதாடர்ந்திருப் தற்கான ஒரு திட்டம் என் து அரொங்கத் 
திட்டத்தின் ஐந்தாெது  ிரதான ெிடயமாகும்.  32 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 
தடுப்பூெி யடாஸ்கள் ெிர்ெகிக்கப் ட்டு, 12 ெயது மற்றும் அதற்கு 
யமற் ட்டெர்களில் 90 ெதெதத்திற்கும் அதிகமாயனாருக்கு முழுலமயாகத் 
தடுப்பூெி ய ாடப் ட்டதால்,COVID-19 சதாற்றுயொய்களின் ய ாது  ல மாகாண 
அதிகார ெரம்புகலள ெிட ஒன்ராறியயா ெிறப் ாகச் செயற் ட்டுள்ளது.  
மாகாணம் எச்ெரிக்லகயுடன் கட்டுப் ாடுகலள ெக்கியுள்ளதுடன்,  

ச ாருளாதாரமும் மட்ெியலடந்து ெருகின்றது. ெரக்கூடிய ெொல்கலள 
எதிர்சகாள்ள, அரொங்கம் இயங்கும் ெிலலயில் இருக்கும் அதன் திட்டத்தில் 
குறிப் ிடத்தக்க முதலீடுகலளச் செய்து ெருகின்றது.   
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ெிறப் ம்ெங்களில் அடங்கு லெ:  

•  ின்ெருென மூலம் ஒன்ராறியயாெின் சுகாதாரப்  ணியாளர்கலள ெிரிொக்குதல்: 

• மருத்துெத் தாதி ய ான்ற முன்னுரிலமத் திட்டங்களில் யெரும் மற்றும் 

 ட்டப் டிப்புக்குப்  ிறகு அெர்கள்  டித்த  ிராந்தியத்தில் உள்ள  ின்தங்கிய 

ெமூகங்களில்  ணிபுரியும் தகுதியுள்ள 2,500 முதுெிலல மாணெர்களுக்குப் புதிய 

கற்றல் மற்றும் தங்கும் உதெித்சதாலகலய (Learn and Stay Grant) 

அறிமுகப் டுத்துதல். 

• ஒன்ராறியயாெின் தாதியர்களுக்கு ஒரு ெ ருக்கு $5,000 ெலர தக்கலெப்பு 

ஊக்கத்சதாலகலய ெழங்க இரண்டு ஆண்டுகளில் $764 மில்லியன் முதலீடு 

செய்ெதன் மூலம் சுகாதாரத் துலற முழுெதும் தாதியர்கலளத் தக்கலெத்துத், 

தற்ய ாலதய தாதிப்  ணியாளர்கலள ெிலலப் டுத்த உதவுதல்.  

• மார்ச் 2020 முதல் இந்த அலமப் ில் யெர்க்கப் ட்ட 8,600 சுகாதாரப்  ணியாளர்கலளக் 

கட்டிசயழுப்புதல், 2022–23ல் சுகாதாரத் திறலன யமம் டுத்த 230 மில்லியன் 

சதாலகலய முதலீடு செய்தல்.   

•  ிராம்ப்டன் மற்றும் ஸ்கார் யராெில் உள்ள புதிய மருத்துெப்  ாடொலலகள் 

உட் ட, 160 இளங்கலல மற்றும் 295 முதுகலல ெிலலகலள ெிரிவு டுத்துெதற்காக 

2023-24 இல் சதாடங்கி இரண்டு ஆண்டுகளில் $42.5 மில்லியன் சதாலகலய முதலீடு 

செய்தல்.  

• ஒன்ராறியயாெில் தயாரிக்கப் டும் தனிப் ட்ட  ாதுகாப்பு உ கரணங்களின் (PPE) 

உற் த்திலய ஆதரிப் தற்காக, Ontario Together (ஒன்றிலணயும் ஒன்ராறியயா) 
ெிதியில் $77 மில்லியனுக்கும் அதிகமான முதலீடுகலள யமற்சகாள்ெதற்காக, 

ஏப்ரல் 2022 ெிலெரப் டி, Ontario Together ெிதிலயக் கிட்டத்தட்ட $230 மில்லியன் 

சதாலகயாக்கி, அதிகமான முக்கியமான ச ாருட்கலள உள்ொட்டு உற் த்திலய 

அதிகரிப் துடன், எதிர்கால அெெரெிலலகளுக்கு ஒன்ராறியயா தயாராக இருப் லத 

உறுதி செய்தல்.  

• உயிரியல் உற் த்தி மற்றும் உயிர் அறிெியலுக்கான (Life Sciences Innovation Program) 

உலகளாெிய லமயமாக மாறுெதற்கான ொய்ப்ல த் தழுெி, ெிகிச்லெ மற்றும் 

மருத்துெம் மற்றும் டிெிட்டல் சதாழில்நுட் ங்களின் ெணிகத் திறலன 

யமம் டுத்தவும் அளெிடவும் புதிய ொழ்க்லக அறிெியல் கண்டு ிடிப்புத் 

திட்டத்தில் மூன்று ஆண்டுகளில் $15 மில்லியன் சதாலகலய மூயலா ாய முதலீடு 

செய்தல்.  



• 10 ஆண்டுகளில் 3,000 புதிய  டுக்லககலள யெர்க்கும் 50 க்கும் யமற் ட்ட ச ரிய 

மருத்துெமலனத் திட்டங்களுக்கு ஆதரெளிக்கும் மருத்துெமலன மற்றும் 

சுகாதார உட்கட்டலமப் ில் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் $40  ில்லியனுக்கும் 

கூடுதலாக முதலீடு செய்து மருத்துெமலனகலள உருொக்குதல் மற்றும் 

யமம் டுத்துதல்.  

• 2022–23 இல் யமலதிகமாக $3.3  ில்லியலன மருத்துெமலனகளில் ெரலாற்றுச் 

ெிறப்புமிக்க முதலீடுகளாகச் செய்ெதன் மூலம், 2018–19 முதல் 

மருத்துெமலனகளில் செய்த சமாத்த  முதலீடுகலள $8.8  ில்லியனாகக் சகாண்டு 

ெருதல்.  சதாற்றுயொய்களின் ய ாது 3,000 க்கும் யமற் ட்ட மருத்துெமலனப் 

 டுக்லககலளத் சதாடர்ந்து ய ண மூன்று ஆண்டுகளில் $3.5  ில்லியன் 

சதாலகலயயும், COVID-19 இன் ய ாது புதிதாகச் யெர்க்கப் ட்ட நூற்றுக்கணக்கான 

ெயது ெந்யதார், குழந்லதகள் மற்றும்  ிறந்த குழந்லதகளுக்கான ெிகிச்லெப் 

 டுக்லககலளத் சதாடர்ந்து ய ண மூன்று ஆண்டுகளில் $1.1  ில்லியன் 

சதாலகலயயும் அரொங்கம் முதலீடு செய்கின்றது.   

• அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் யமலதிகமாக $1  ில்லியன் ெலர முதலீடு செய்ய 

திட்டமிடுெதன் மூலம் ெட்டுப்  ராமரிப் ில் கூடுதல் முதலீடுகலளச் செய்தல்.  70 

ெயது மற்றும் அதற்கு யமற் ட்ட முதியயார்களுக்குத் தகுதியான ெட்டுப் 

 ராமரிப்பு, மருத்துெச் செலவுகளுடன் மக்கள் தங்கள் ெடுகளில் ெண்ட காலம் 

தங்கியிருக்க உதவுெதற்காக, Ontario Seniors Care at Home Tax Credit இல் (ஒன்ராறியயா 

மூத்யதார்களுக்கான ெட்டு ெரிக் கிசரடிட்டில்) புதிய, திரும் ப்ச றக்கூடிய 

ஒன்ராறியயா முதியயார்  ராமரிப்புத் திட்டத்லதயும் அரொங்கம் முன்சமாழிகிறது.   
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ெிலரவுச் செய்திகள் 

• ஒன்ராறியயாெின் உண்லமயான சமாத்த உள்ொட்டு உற் த்தி (GDP) 2021 இல் 4.3 

ெதெிகிதம் அதிகரித்துள்ளது, யமலும் 2021 இல் யெலலொய்ப்பு 344,800 ெிகர 

யெலலகள் அல்லது 4.9 ெதெிகிதத்தால் உயர்ந்துள்ளது, இது  திவு செய்யப் ட்ட 

சதாழில் ெளர்ச்ெியின் ெலுொன ெருடாந்த ெளர்ச்ெியாகும்.  

• 2021 ெரவு செலவுத் திட்டத்தில் முன்னறிெிக்கப் ட்டலத ெிட இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னராகயெ, 2027–28 க்குள் ஒன்ராறியயா உ ரி ெிலலக்குத் 

திரும்பும் என எதிர் ார்க்கப் டுகின்றது.   ற்றாக்குலறயானது, ெடுத்தர காலமாகிய 

2022-23 இல் $19.9  ில்லியனாகவும் 2023-24 இல் $12.3  ில்லியனாகவும் மற்றும் 2024-

25 இல் $7.6  ில்லியனாகவும் குலறெலடயும் என அரொங்கம் எதிர்வு கூறுகின்றது. 

இது 2021 ெரவு செலவுத் திட்டத்தின்  ின்னர் ஏற் ட்டு ெரும் குறிப் ிடத்தக்க 

முன்யனற்றத்லதக் குறிக்கின்றது.  

• ெிகர கடன்-ெிடி ி ெிகிதம் 2021-22 இல் 40.7 ெதெதமாக இருக்கும் என்று 

கணிக்கப் ட்டுள்ளது, இது 2021 ெரவு செலவுத் திட்டத்தில்முன்லெக்கப் ட்ட 48.8 

ெதெதத்லத ெிட 8.1 ெதெத புள்ளிகள் குலறொக இருக்கும்.  ெடுத்தர காலக் 

கண்யணாட்டத்தில், ஒன்ராறியயாெின் ெிகர கடன்-சமாத்த உள்ொட்டு உற் த்தி 
ெிகிதம் 2022-23 மற்றும் 2023-24 இல் 41.4 ெதெதமாக இருக்கும் என்றும், 2024-25 இல் 

41.3 ெதெதமாகக் குலறயும் என்றும் கணிக்கப் ட்டுள்ளது.  

• ஒன்ராறியயாெின் கட்டுமானத் திட்டத்தின் ஒரு  குதியாக முன்சமாழியப் ட்ட 

ெட்டத் திருத்தங்கள், ெிலறயெற்றப் ட்டால், சராறன்யரா ெகராட்ெி எல்லலகளில் 

தலடயற்ற ய ாக்குெரத்துச் யெலெகலள உருொக்கவும், ொகனக் காப்புறுதி 
யமாெடிலயத் தடுக்கவும், சராறன்யராெில் WSIB தலலலம அலுெலகம் 

அலமக்கப் ட யெண்டிய யதலெலய ெக்கவும் அது உதவும்.  
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யமலதிக ெளங்கள் 

2022 Budget: Ontario’s Plan to Build 
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