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செய்தி செளியடீு  

ெலுொன ஒன்ராறியயாவெ உருொக்குதல்  

மார்ச் 23, 2023 

2023 ெரவுசெலவுத் திட்டம் தற்காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் 

உரிய செகிழ்ச்ெியான ச ாருளாதாரத்திற்கான ஒரு திட்டத்வத 

ெழங்குகின்றது  

சராறன்யரா - இன்று, ெிதி அவைச்ெர் Peter Bethlenfalvy ஒன்ராறியயாெின் 2023 ெரவு 

செலவுத் திட்டத்வத செளியிட்டார்: ெலுொன ஒன்ராறியயாவெ உருொக்குதல். 

இது சதாடர்ந்துசகாண்டிருக்கும் உலகளாெிய ச ாருளாதார ெிச்ெயைற்ற 

ெிவலவையில், எதிர்காலச் ெந்ததியினருக்கு ெலுொன ெிதி அஸ்திொரத்வத 

அவைக்கும் அயத யெவளயில், தற்காலத்தில் ைக்களுக்கும் ெணிகங்களுக்கும் 

உதவும் யொக்குடன்  ச ாறுப்புடனும், இலக்வக யொக்கிய அணுகுமுவறயுடனும் 

ெழிெடத்தும் ஒரு திட்டைாகும்.   

"ஒன்ராறியயாெின் ச ாருளாதாரம் ைளும் திறனுடன் உள்ளது, ஆனால் 

முன்யனாக்கிச் செல்லும்  ாவத சதாடர்ந்தும் ெிச்ெயைற்றதாகயெ உள்ளது" என்று 

அவைச்ெர் Bethlenfalvy கூறினார். “இந்த ெொல்கவள எதிர்சகாள்ெதற்கு எங்கள் 

அரொங்கத்திடம் ெரியான திட்டம் உள்ளது.  எதிர்காலத்திற்கான ெலுொன 

ச ாருளாதாரம் ைற்றும் ைாகாணம் முழுெதிலும் ெளர்ச்ெிவய ஆதரிக்கத் 

யதவெயான உட்கட்டவைப்பு ஆகியெற்வறக் சகாண்டிருக்கக்கூடிய முவறயில் 

ொங்கள் ஒன்ராறியயாவெக் கட்டிசயழுப் ி ெருகின்யறாம்.  

ச ாருளாதார ெளர்ச்ெிவயத் தூண்டுெதற்காகச், செலவுகவளக் குவறத்தல், முக்கிய 

உட்கட்டவைப்புத் திட்டங்கவள ெிவரொகக் கட்டிசயழுப்புதல், ெணிகங்கள், 

குடும் ங்கள் ைற்றும் சதாழிலாளர்களுக்கு உதவுமுகைாக அதிக யெவலகவளயும் 

முதலீடுகவளயும் தன்ெயைாக ஈர்த்தல் ஆகிய குறிப் ிடத்தக்க ெடெடிக்வககவள 

அரொங்கத்தின் இந்தத் திட்டம் முன்சனடுத்து ெருகின்றது.  

ெிறப் ம்ெங்களில் அடங்கு வெ:  

• உள்ளூர் உற் த்தியாளர்கள் தங்கள் செலவுகவளக் குவறக்கவும், 

சதாழிலாளர்களில் முதலீடு செய்யவும், புதிய கண்டு ிடிப்புகவள 

உருொக்கவும், அத்துடன் ய ாட்டியிட்டு முன்யனறவும் உதவுெதற்காக, 10 

ெதெிகிதத்வதத் திரும் ப்ச றக்கூடிய ெண்ணம் Corporate Income Tax credit 

(கூட்டுறவு ெருைான ெரிக் கழிவு) சதாவகவய ெழங்கக்கூடிய Ontario Made 

Manufacturing Investment Tax Credit ஐப் (ஒன்ராறியயா உற் த்தி முதலீட்டு ெரிக் 

கழிவு) புதிதாக அறிமுகப் டுத்துதல்.  
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• ெடக்கு ஒன்ராறியயாெில் உள்ள சதாழில்கள், ெளங்கள் ைற்றும் 

சதாழிலாளர்கள் ஆகியயாருக்கும், ஒன்ராறியயாவெ அடிப் வடயாகக் 

சகாண்ட ைின்ொர ொகனம் (EV) ைற்றும் ய ட்டரி உற் த்தி உட் டத் சதற்கு 

ஒன்ராறியயாெின் உற் த்திகளுக்கும் இவடயய ெிறந்த ெிெியயாகச் ெங்கிலி 
இவணப்புகவள ஏற் டுத்துெதற்காக, ஒன்ராறியயாெின் முக்கியைான கனிை 

மூயலா ாயத்வத (Critical Minerals Strategy) யைம் டுத்துதல்.  ஒன்ராறியயா 

ஆரம் ெிவல ஆய்வுத் திட்டத்தில் (Ontario Junior Exploration Program) 2023–24 இல் 3 

ைில்லியவனயும், 2024–25 இல் $3 ைில்லியவனயும் யைலதிகைாக அரொங்கம் 

முதலீடு செய்கின்றது.  Ring of Fire க்குச் செல்லும் ொவலகவள அவைக்கும் 

 ணிவய அரசு சதாடர்ந்தும் யைற்சகாண்டு ெருகின்றது.  

• ஒன்ராறியயாெிலுள்ள St. Thomas இல் Volkswagen AG இன் துவண ெிறுெனைான EV 

ய ட்டரி உற் த்தி ெெதிவய ெிறுவுெதற்கான ைிக ெை த்திய அறிெிப்புக்கு 

முன்னராகயெ, EV ெிெியயாகச் ெங்கிலியில் ஒன்ராறியயாவெ உலகளாெிய 

ரீதியில், முன்னணியில் ெிவலெிறுத்துெதற்காக, உலகளாெிய ொகன 

உற் த்தியாளர்கள் ைற்றும் EV ய ட்டரிகள் ைற்றும் ய ட்டரி ச ாருட்களின் 

ெப்வளயர்கவள $16  ில்லியனுக்கும் அதிகைான முதலீடுகள் மூலம் 

தன்ெயைாக ஈர்த்தல்.   

• எதிர்கால Bradford Bypass இன் குறுக்யக  ாலம், Kitchener ைற்றும் Guelph இவடயய 

புதிய Highway 7 க்கான அடுத்த கட்டக் கட்டுைானம், Pickering இலிருந்து கிழக்கு 

ஒன்ராறியயா ெழியாக Highway 401ஐ ெிரிவு டுத்துெதற்கான யெவலகள் 

உள்ளடங்கிய முக்கியைான உட்கட்டவைப்புத் திட்டங்களின் கட்டுைானத்வதத் 

சதாடங்குதல், அத்துடன் Highway 413 ஐ உருொக்குெதற்கான திட்டங்களுடன் 

முன்யனறுதல் ஆகியெற்றின் மூலம் ொகன செரிெவலத் தளர்த்தல், 

யெவலகவள உருொக்குதல் ைற்றும் ெமூகங்கவள இவணத்தல்.   

• 2023–24 இல் $224 ைில்லியவனத் திறன் யைம் ாட்டு ெிதியத்தின் (Skills Development 

Fund) புதிய மூலதனத்திற்காக ெழங்கித், தனியார் துவற ெிபுணத்துெத்வதப் 

 யன் டுத்தியும், சதாழிற்ெங்கப்  யிற்ெிக் கூடங்கள் உள்ளிட்ட  யிற்ெி 
வையங்கவள ெிரிவு டுத்தியும், சதாழிலாளர்களுக்கு அணுகக்கூடிய 

முவறயில், செகிழ்ொன  யிற்ெி ொய்ப்புகவள ெழங்குதல்.  

• திறன்கள் சதாடர் ான ெர்த்தகத் துவறக்குத் யதவெப் டும் ெிபுணர்கள் உட் ட 

யைலும் திறவையான சதாழிலாளர்கவள ைாகாணத்திற்கு ஈர்க்கும் ெவகயில், 

மூன்று ஆண்டுகளில் $25 ைில்லியன் யைலதிகத் சதாவகயால் ஒன்ராறியயாக் 

குடிெரொளர் ெியைனத் திட்டத்வத (Ontario Immigrant Nominee Program) 

யைம் டுத்துதல்.   

சதாழிலாளர்களுக்காகச் செயற் டுதல், செலவுகவளக் குவறத்தல், ெிறந்த 

யெவெகவள ெழங்குதல் ஆகியெற்றின் மூலம், ஒன்ராறியயாெின் திட்டத்தில் 

 ங்யகற்கவும்,  யன்ச றவும் அவனெருக்கும் ொய்ப்புக் கிவடக்கும்.  

ெிறப் ம்ெங்களில் அடங்கு வெ:  
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• Toronto ைற்றும் Peel  ிராந்தியங்களில் உள்ள Runnymede Healthcare Centre இன் முதற் 

 திலாளிகள் ெலொழ்வு ைற்றும் புனர்ொழ்வு வையத்தில், இரட்வடக் 

கட்டுைானப்  ணிகவள யைற்சகாள்ெதன் மூலம், அடுத்த சுற்று ஒப்புதவல 

யொக்கித் திட்டத்தின் ெளர்ச்ெிவய ெிவரவு டுத்தி, அதிர்ச்ெி அனு ெத்துக்குப் 

 ின் ஏற் டும் ைனஉவளச்ெல் யகாளாறு ைற்றும்  ிற ைனெலக் யகாளாறுகவள 

அனு ெிக்கும் முதற்  திலாளிகளுக்குத் சதாடர்ச்ெியான கெனிப்வ  

ெழங்குெதற்காக $9.6 ைில்லியன் சதாவகவய முதலீடு செய்தல் 

• யைலதிகைாக 100,000 முதியெர்கள் திட்டத்திற்குத் தகுதிச றுெவதக் 

காணவும், ஆண்டுயதாறும்  ணெக்கத்திற்கு ஏற்ற டி  லன்கவள ைாற்றவும், 

ஜூவல 2024 முதல், Guaranteed Annual Income System  (GAINS - உத்திரொத ெருடாந்த 

ெருைான முவற) திட்டத்வத ெிரிவு டுத்துெதற்கான ைாற்றங்கவள 

முன்சைாழிெதன் மூலம் அதிக முதியெர்களுக்கு ெிதி உதெிவய ெழங்குதல்.   

• தற்ய ாது ெிலவும் ெட்டு ெெதி செருக்கடிவயச் ெைாளிக்கப், புதிய ச ரிய 

அளெிலான யொக்கத்திற்காக கட்டப் டும் ொடவக ெட்டுத் திட்டங்கள் 

அவனத்திலும் Harmonized Sales Tax ஐ (HST - இணக்கைான ெிற் வன ெரி) 

ஒத்திவெக்குைாறு ைத்திய அரவெக் யகட்டுக்சகாள்ளல்.  ொடவக ெடுகவள 

அதிகைாகக் கட்டவைப் தற்கு உதவும் அயத யெவளயில், யெவலகவள 

உருொக்கவும், ச ாருளாதார ெளர்ச்ெிவய ஊக்குெிக்கவும், ெளர்ச்ெிவய 

ஆதரிக்கவும் உதவும் இந்த ெடெடிக்வகவய ஒன்ராறியயா ஆதரிக்கும்,   

• ெடற்ற ெிவல ஏற் டும் அ ாயத்தில் உள்ளெர்கள், ைனெலப்  ிரச்ெவன ைற்றும் 

ய ாவதப்ச ாருள்  யன் ாட்டினால் கஷ்டப் டு ெர்கள், செருக்கைான 

துவணெரின் ென்முவறயில் இருந்து தப் ித்து ொழ் ெர்கள் ஆகியயாருக்கு 

உதவுெதற்கும், ஆதரொன ெடுகவள ெழங்கும் ெமூக ெிறுெனங்களுக்கு 

ஆதரெளிப் தற்கும், ெடற்யறார் தடுப்புத் திட்டம் (Homelessness Prevention Program) 

ைற்றும் சுயதெி ஆதரவு ெட்டுத் திட்டத்தின் (Indigenous Supportive Housing Program) 

கழ் ஒவ்சொரு ஆண்டும் ஆதரெளிக்கும் ெடுகளில் யைலதிகைாக $202 

ைில்லியன் சதாவகவய முதலீடு செய்தல்.   

• உள்ொட்டிலும் செளிொட்டிலும்  யிற்ெி ச றும் ஒன்ராறியயா ொெிகளுக்கு 

முன்னுரிவை அளிப் தற்காக, இளங்கவல ைாணெருக்கு யைலதிகைாக 100 

இடங்கவள 2023 இலும், முதுகவல ைருத்துெப்  யிற்ெிக்கு யைலதிகைாக 154  

இடங்கவள 2024 இலும் அதிகரிப் தற்காக மூன்று ஆண்டுகளில் $33 

ைில்லியவன முதலீடு செய்ெதன் மூலம் அதிகைான ஒன்ராறியயா 

ைாணெர்கள் ைருத்துெர்களாக ைாற உதவுதல். ைாகாணத்தில் உள்ள 

ைருத்துெக் கல்லூரிகளில், இளங்கவலப்  ட்டப்  டிப்புகளுக்கான 
முன்னுரிவை ஒன்ராறியயாக் குடியிருப் ாளர்களுக்குத் சதாடர்ந்தும் 

ெழங்கப் டும். 

• ச ாதுொன யொய்களாகிய யலொனது முதல் ைிதைான acne, canker sores, diaper 

dermatitis, ஈஸ்ட் சதாற்று, pinworms ைற்றும் threadworms அத்துடன் கர்ப்  

காலத்தில் ஏற் டும் குைட்டல் ைற்றும் ொந்தி ஆகியெற்றுக்கு ைருந்தாளர்கள் 

ைருந்துகவளப்  ரிந்துவரக்கும் திட்டத்வத 2023 இவலயுதிர்காலத்தில் 

சதாடங்கி ெிரிவு டுத்துதல்.   
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• ெமூக அடிப் வடயிலான ைனெலம் ைற்றும் ய ாவத அடிவைத்தனத்துக்கு 

உரிய யெவெ ெழங்குெர்களின் அடிப் வட ெிதியில் ஐந்து ெதெத 

அதிகரிப்புடன், சுகாதார அவைச்ெினால் ெிதியளிக்கப் டும் ைனெலம் ைற்றும் 

ய ாவத அடிவைத்தன யெவெகளில் அதிகைான ைக்கவள இவணப் தற்கு 

மூன்று ஆண்டுகளில் $425 ைில்லியன் சதாவகவயக் கூடுதலாக ெழங்குதல்.   

• யைலதிகைான ைக்கள் தங்கள் சொந்த ெடு ைற்றும் ெமூகத்துடன் இவணந்து 

ெெதியாக ொழ ெழியவைப் தற்காக, 2022  ட்சஜட்டில்உறுதியளித்தவைக்கு 

ஏற் த் சதாடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளில் $1  ில்லியன் சதாவகவய முதலீடு 

செய்தல். ெடு ைற்றும் ெமூகப்  ராைரிப்புப்  ணியாளர்களின் யெவெவய 

ஸ்திரப் டுத்தும் யொக்கில், அெர்களின் ஒப் ந்த ஊதிய ெிகித அதிகரிப்வ  

ஆதரிப் தற்குக் கிட்டத்தட்ட $300 ைில்லியன் சதாவகயுடன்,  ெிதியுதெிவய 

2023–24 இல் $569 ைில்லியனாகக் சகாண்டு ெருெதற்கான முதலீடுகவள 

அரொங்கம் இப்ய ாது துரிதப் டுத்தி ெருகின்றது. இந்த ெிதியுதெியானது 

ெட்டுப்  ராைரிப்புச் யெவெகவள ெிரிவு டுத்துெயதாடு,  ராைரிப் ின் தரத்வத 

யைம் டுத்தி, ைக்கள்  ராைரிப்புச் யெவெகளுடன் இவணெவத எளிதாகவும் 

யெகைாகவும் இடம்ச றச் செய்யும்.  

• ெிறுெர் ெல அவைப் ிலிருந்து செளியயறும் இவளஞர்கள், ெிதிச் சுதந்திரத்வத 

அவடெதற்கு உதெ, ொழ்க்வகத் திறன்கள் யைம் ாடு, இரண்டாம் ெிவலக் 

கல்ெி,  யிற்ெி ைற்றும் யெவலக்கான  ாவதகள் ஆகியெற்வற 

ஆதரிப் தற்காக, மூன்று ஆண்டுகளில் $170 ைில்லியன் சதாவகவய 
முன்யனற்றப்  ாவதத் (Ready, Set, Go) திட்டத்தில் முதலீடு செய்ெதன் மூலம் 

அந்த இவளஞர்களுக்கான ெண்ட காலப்  லன்கவள யைம் டுத்துதல்.  

"ெிந்தவனைிக்க, செளிப் வடயான எங்கள் அணுகுமுவறயுடன், ஒன்ராறியயா 

முழுெதும் உள்ள குடும் ங்கள், சதாழிலாளர்கள் ைற்றும் ெணிகங்களுக்கு ஆதரவெ 

ெழங்கும் அயத யெவளயில், ெரவு செலவுத் திட்டத்வதச் ெைெிவலப் டுத்தும் 

திட்டத்வதயும் ொங்கள் சகாண்டுள்யளாம்" என்று அவைச்ெர் Bethlenfalvy கூறினார்.  

“இந்த ைாகாண ைக்கள் இன்று ைட்டுைல்ல, எதிர்காலத்திலும் ச ருவைப் டக் கூடிய  

ெிதத்தில் ஒரு ஒன்ராறியயாவெக் கட்டிசயழுப்புெதற்கான இந்த அணுகுமுவறவய 

ொங்கள் சதாடர்ந்தும் முன்சனடுப்ய ாம். ெலுொன ஒரு ஒன்ராறியயா." 

கடந்த  ட்சஜட்டில் முன்னறிெிக்கப் ட்டவத ெிட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னராகயெ,  ட்சஜட்வட 2024-25 இல் ெைெிவலப் டுத்தும் திட்டத்துடன், 

ஒன்ராறியயாெின் ச ாருளாதாரம் ைற்றும் ெிதிக் கண்யணாட்டம்  ற்றிய ஒரு 

புதுப் ிப்வ  இந்த அரொங்கம் ெழங்குகின்றது. 

ெிவரவுச் செய்திகள் 

• ஒன்ராறியயாெின் 2022–23  ற்றாக்குவற $2.2  ில்லியன் - 2022  ட்சஜட்டில் 

செளியிடப் ட்ட கண்யணாட்டத்வத ெிட $17.7  ில்லியன் குவறொகவும்,2022-

23 மூன்றாம் ெிதியக் காலாண்டில் செளியிடப் ட்ட கண்யணாட்டத்வத ெிட 

$4.4  ில்லியன் குவறொகவும் இருக்கும் என எதிர்வு கூறப் டுகின்றது.   
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• அரொங்கம் 2023-24 இல் $1.3  ில்லியன்  ற்றாக்குவறவயக் கணித்துள்ளது 

ைற்றும் 2022  ட்சஜட்டில் முன்னறிெிக்கப் ட்டவத ெிட மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னராகயெ, 2024-25 இல் $0.2  ில்லியவன ைிகுதியாகப் 

 திவு செய்யும்  ாவதயில் உள்ளது.  அரொங்கம் 2025-26 இல் $4.4  ில்லியன் 

ைிகுதியாக இருக்கும் என்றும் கணித்துள்ளது.  இது ஒரு யெர்ைவறயான 

புதுப் ிப் ாக இருந்தாலும், குறிப் ிடத்தக்க ச ாருளாதார ைற்றும் புெிொர் 

அரெியல் ெிச்ெயைற்ற தன்வை ெடித்துக் சகாண்டு தான் இருக்கின்றது. 

• ஒன்ராறியயாெின் உண்வையான GDP 2022 இல் 3.7 ெதெிகிதம் என 

ைதிப் ிடப் ட்டுள்ளது அத்துடன், 2023 இல் 0.2 ெதெிகிதத்தாலும், 2024 இல் 1.3 

ெதெிகிதத்தாலும், 2025 இல் 2.5 ெதெிகிதத்தாலும் ைற்றும் 2026 இல் 2.4 

ெதெிகிதத்தாலும் அதிகரிக்கும் எனவும் எதிர் ார்க்கப் டுகின்றது.  

ெியெகைான ெிதித் திட்டைிடல் யொக்கங்களுக்காக, இந்தக் கணிப்புகள் யாவும் 

தனியார் துவறக் கணிப்புகளின் ெராெரிவய ெிடச் ெற்றுக் குவறொகயெ 

உள்ளன. 

• ெிகர கடன்-GDP ெிகிதம் 2022-23 இல் 37.8 ெதெதைாக இருக்கும் என்று 

கணிக்கப் ட்டுள்ளது - இது 2011-12 க்குப்  ின்னர் இருக்கும் ைிகக் குவறந்த 

அளொகும். ெடுத்தரக் கால கண்யணாட்டத்தில், ஒன்ராறியயாெின் ெிகரக் 

கடன்-சைாத்த உள்ொட்டு உற் த்தி ெிகிதம் (GDP) 2023-24 இல் 37.8 

ெதெதைாகவும், 2024-25 இல் 37.7 ெதெதைாகவும், 2025-26 இல் 36.9 

ெதெதைாகவும் குவறயும் எனவும் கணிக்கப் ட்டுள்ளது. 

மமலதிக வளங்கள் 

ொெிக்கவும்2023 ெரவுசெலவுத் திட்டம்:ெலுொன ஒன்ராறியயாவெ உருொக்குதல்   

ொெிக்கவும்இந்த அரொங்கத் திட்டத்தின் ெிறப் ம்ெங்கள் 

ொெிக்கவும்ச ாருளாதார ைற்றும் ெிதிக் கண்யணாட்டம் 

ொெிக்கவும்2022 ஒன்ராறியயாப் ச ாருளாதாரக் கண்யணாட்டம் ைற்றும் ெிதி 
ைதிப் ாய்வு - ஒன்ராறியயாெின் கட்டிசயழுப்பும் திட்டம்:முன்யனற்றம் குறித்த ஒரு 

புதுப் ிப்பு  
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