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அரசாங்க ேசைவகைளஅைடவதற்கான வழிைய ேமம்ப த்தல் 
உடல்நல அட்ைட (ெஹல்த் கார்ட்) மற் ம் சாரதி அ மதிப்பத்திரத்ைத ( ைரவர்ஸ் ைலசன்ஸ்) 

ப்பித்தைல ஒேரயிடத்திற்கு ெகாண் வ கிற  மக்கிண்  அரசு 
ெசய்திகள் ஜூைல 22, 2009 

எதிர்வ ம் இைல திர் காலம் ெதாடங்கி, ெஹல்த் காட், ைரவர்ஸ் ைலசன்ஸ் மற் ம் வாகனப் பதி  ேசைவகள் 
ஆகியவற்ைற இன் மதிகமான ஒன்டாாிேயா வாசிகள் ஒேர இடத்தில் ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.    
 
இனி வ ம் மாதங்களில் ஒன்டாாிேயாேசைவகள் அதாவ  ெசர்விஸ் ஒன்டாாிேயா பின்வ வனவற்ைற வழங்கும்: 
 ெஹல்த் கார்ட் ேசைவகைள தற்ேபாைதய 27 OHIP அ வலகங்களி ந்  ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட  300 ெசர்விஸ் 

ஒன்டாாிேயா ெசன்டர்க க்கு விஸ்தாிக்கும் 
 சாரதி மற் ம் வாகன ேசைவகைள 300 நிைலயங்களி ம் கிைடக்கச் ெசய் ம். 
 இன்டர்ெநட் லம் ேவண் னால் வாகனப் பதி  ஸ் க்கர்கைள ஐந்  வியாபார நாட்க க்குள் வழங்கும். 

இந்த மாற்றங்கள் வழக்கமான அரசாங்க ேசைவகைளப் ெபற மக்க க்கு குறிப்பாக கிராமிய மற் ம் வடதிைசச் 
ச கங்களில் உள்ளவர்க க்கு ன்ைபவிட அதிகமான வழிகைளத் திறக்கும்.   ஒன்டாாிேயா வாசிகளில் ஏறக்குைறய 
95 சதவிகிதத்தினர் ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட ெசர்விஸ் ஒன்டாாிேயா ெசன்டர் ஒன்றிற்கு 10 கிேலாமீட்டர் 
ெதாைலவிற்குள்ேளேய இ ப்பார்கள்.    

 
ேமற்ேகாள்கள் 
“ஒன்டாாிேயா வாசிகள் தங்க க்குத் ேதைவயான மிகச் சிறந்த வா க்ைகயாளர் ேசைவைய வழங்கும்ெபா ட் , 
அரசாங்கமான  தம  வாிப்பணத்ைத ஞானமாக ெசலவிட ேவண் ெமன எதிர்பார்க்கின்றனர்.  விைடயங்கைள 

ாிதமாக, நட் ற டன் மற் ம் இலகுவான விதத்தில் மக்க க்கு வழங்க, ெசர்விஸ் ஒன்டாாிேயாவான  ேசைவகைள 
ஒ ங்கிைணப்பேதா  அைவ வழங்கப்ப ம் இடங்கைள ம் ஒன்றிைணக்கின்ற .”  
– ஹாின்டர் டக்ஹார், அரசாங்க ேசைவக க்கான அைமச்சர் 

 
ாித உன்ைமகள் 

 தற்சமயம், இரண்  ெசர்விஸ் ஒன்டாாிேயா ெசன்டர்களில் மட் ேம ெஹல்த்கார்ட், ைரவர்ஸ் ைலசன்ஸ் மற் ம் 
வாகனப்பதி ச் ேசைவகைள ஒேர இடத்தில் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.   

 கிராமிய ச கங்களில் ெஹல்த் கார்ட் ேசைவகைள அைடவதற்கான வழி ைறகள் 2 இ ந்  163 ெசர்விஸ் 
ஒன்டாாிேயா ெசன்டர்க க்கு விஸ்தாிக்கப்ப ம். 

 வட திைசச் ச கங்களில் ெஹல்த் கார்ட் ேசைவக க்கான வழி ைறகள் 6 இ ந்  67 ெசர்விஸ் ஒன்டாாிேயா 
ெசன்டர்க க்கு விஸ்தாிக்கப்ப ம்.  

 கவாி மாற்றங்கள், பிறப் ச் சான்றிதழ்கள் மற் ம் அ ட்ேடார்  கார்ட் ப்பித்தல் ேபான்றைவ இன்டர்ெநட் ல் 
வழங்கப்ப ம் ேசைவகளில் சிலவாகும். 

 
அதிகம் கற் க்ெகாள் ங்கள் 
ெசர்விஸ் ஒன்டாாிேயாவால் வழங்கப்ப ம்  ேசைவகள்  
உங்க க்கு அ காைமயில் உள்ள அ வலக  இடத்ைத  கண் பி க்க 
 

Sarbjit Kaur, Minister’s Office, 416-327-0125 
Ciaran Ganley, Communications Branch, 416-325-8659 

ontario.ca/government-news 
Disponible en français 


