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பாதுகாத்தலுக்கும் 

வாய்ப்புக்கும்  
ஒரு திட்டம் 

 
 செய்திகள் March 28, 2018 

பாதுகாத்தலுக்கும் வாய்ப்புக்கும் ஒரு திட்டம் வழங்குதல் 

ஒன்டாரிய ா சதாடர்ந்து உடல் நலம் காத்தல், குழந்தத பராமரிப்பு மற்றும் மன நலம் 

காத்தல் அவற்றில் முதலீடு செய்து வருகிறது 

 

இன்று அரொங்கம் உடல் நலம் காத்தல், குழந்தத பராமரிப்பு, வடீ்டில் நலம் காத்தல் 

மற்றும்  மன நலம் காத்தலில் வியெஷ புதி  முதலீடுகதை உட்படுத்தி , மற்றும் 

மாநிலத்தில் உள்ை மக்களுக்கு யமலும் யவதல வாய்ப்புகள் உருவாக்கும் படிகள் எடுக்கும் 

தன் 2018 பட்செட் – ஐ  சவைி ிட்டுள்ைது.  இந்த பட்செட் வாழ்க்தகத  யமலும் 

செலவுதிறனுக்குள்ைாக்கும் மற்றும் துரிதமான சபாருைாதார மாற்றங்கள் சகாண்ட 

காலத்தில் அதிக பண பாதுகாப்பு அைிக்கும் மு ற்ெிகைில் கவனம் செலுத்துகிறது.  

ஒன்டாரிய ாவின் சபாருைாதாரம் வலுவாகிக்சகாண்டிருக்கிறது, யவதல ின்தம 

விகிதம் கடந்த இருபது ஆண்டுகைில் மிகக் குதறந்த அைவில் உள்ைது. இருப்பினும் 

வாழ்வு செலவு அதிகரிப்பினால் மற்றும் நிதல ான நீண்ட கால யவதல கிதடப்பது 

கடினமாகிக்சகாண்டிருக்கிறதனால், பலர் தங்கதையும் தங்கள் குடும்பங்கதையும்  

பராமரித்துக்சகாள்ை தவிக்கிறார்கள். மாறும் சபாருைாதாரம் நம் ெமூகத்தில் உள்ை 

இதடசவைிகதை அகலமாக்கி வரும் நிதல ில், மாநிலத்தில் அதனவரும் முன்யனற 

யததவ ான கவனமும் வாய்ப்பும் சபற ஆதரித்து அரொங்கம் நி ா மான யமம்பட்ட 

ஒன்டாரிய ாதவ கட்ட திட்டமிட்டிருக்கிறது. 

ொர்ல்ஸ் ஸூஸா, நிதி அதமச்ெர், இன்று ெட்டமன்றத்தில் பட்செட்தட 

அறிமுகப்படுத்தினார். நிதறயவற்றப்பட்டால்,  65 வ து யமலானவர்களுக்கு 

ஓஹிப்+(OHIP+), இலவெ மருந்துக் குறிப்பு மருந்துகளுடன், மன நலம் மற்றும் யபாதத 

யெதவகதை, மற்றும் இரண்டதர வ து முதல் கிண்டர்கார்டன் செல்ல தகுதி ாகும் 

வதர குழந்ததகளுக்கு இலவெ  முன்நிதல பாலர் பராமரிப்பு (preschool)  ஒன்டாரிய ா 
யமம்படுத்தும். 
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பாதுகாத்தலில் முதலீடு செய்தல் 

தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் எதிர்யநாக்கும் சபருகிவரும் அழுத்தங்கதை எைிதாக்க 

உதவவும், தங்கள் அன்பார்ந்தவர்கதை கவனிக்க எவ்சவாரு வாய்ப்தப அைிக்கவும் 

ஒன்டாரிய ா:  

 புதி  முதிய ார்களுக்கான ஆயராக்கி  இல்லம் திட்டத்தத அறிமுகப் 
படுத்துகியறாம்.  இத்திட்டம் வ து முதிந்தவர்கள் வடீ்டில் வெிக்கும் செலவுகதை 

கருத்தில் சகாள்கிறது, அவர்களுக்கு  பிடித்த இடத்தில்.  75 வ துக்கு யமலான 

முதிய ாரால் நடத்தப்படும் தகுதி சபற்ற வடீுகளுக்கு அவர்கள் தாயன வாழ 

உதவவும் வடீ்டு பராமரிப்பு செலவுகைில் உதவவும் $750 வதர அனுகூலம் 

வழங்குகிறது.  

 புதி சதாரு  Ontario Drug and Dental  திட்டம் அறிமுகப்படுத்தல், யவதல ிட 

உடல்நல அனுகூலங்கள் இல்லாயதாருக்கு அல்லது  OHIP+ அல்லது மற்தற  

அரொங்க திட்டங்கைின்  ெலுதக  இல்லாவிட்டால், ஆண்டுயதாறும் 80% வதர ,  

$400 திருமணமாகாதவர்களுக்கும், $600 யொடிகளுக்கும், இரண்டு 

குழந்ததயுதட  நான்கு உறுப்பினர் உள்ை குடும்பங்களுக்கு $700-ம் ,தகுதியுள்ை 

மருந்துக்குறிப்பு மருந்து மற்றும் பல் மருத்துவ கட்டணங்கள் 

திருப்பிக்சகாடுக்கப்படும். 

 இரண்டதர வ து முதல் கிண்டர்கார்டன் செல்ல தகுதி ாகும் வதர இலவெ  

முன்நிதல பாலர் பராமரிப்பு மூலம் யமலும் மலிவான தரமான பாலர் பராமரிப்பு 

அைித்தல். ஒரு குழந்தத உள்ை ஒரு குடும்பத்துக்கு ெராெரி $17,000 யெமிப்பு, முழு 

நாள் கிண்டர்கார்டன் மூலம் குடும்பங்கள் சபறும் யெமிப்பின் யமல் யெமிப்பு. ஆரம்ப 

கால கல்வி கற்றல் குழந்ததகைின் கல்வி செ ல்திறதன வாழ்நாள் யதாறும் 

யமம்படுத்துவதாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 ஒன்டாரிய ா முழுக்க ஆ ிரமா ிரமான குழந்ததகள், இதைஞர்கள் மற்றும் 

வ ததடந்தவர்களுக்கு யமம்பட்ட துரிதமான மன நலம் மற்றும் யபாதத 

யெதவகள் அணுகதல் வழங்குவது - நான்கு ஆண்டுகைில் சமாத்த மானி ம் $17 

பில்லி னுக்கு யமல் வதர.  

 2018-19ல் கூட $822 மில்லி ன் முதலீடு மூலம் காத்தலுக்கு யமம்பட்ட அணுகலும், 

காத்திருக்கும் யநரத்தத குதறக்கவும், சதாகுதி திறன் பிரச்ெிதனகதை தாக்கவும், 

ஒன்டாரிய ாவின் வைரும் மற்றும் வ ததடந்தவர் ெனத்சதாதக ின் 

யததவகதை யமலும் நன்றாக எதிர்சகாள்ைவும் – கடந்த பத்து வருடங்கைில் 
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தவத்தி ொதலகைில் அரொங்கத்தின் ஒயர மிக்க அதிகமான முதலீடு, 

மருத்துவமதனகதை யமம்படுத்த. மக்களுக்கு கூடுதலாகவும் துரிதமாகவும் 

உடல்நல கவனம் அைிக்க அடுத்த 10 வருடங்கைில் தவத்தி ொலகதை கட்டவும் 

புதுபிக்கவும் மாநிலம் சுமாராக $19 பில்லி ன் முதலீடு செய் ப்யபாகிறது. 

 30,000 புது சநடு-யநர கவனிப்பு படுக்தககதை, இதற்கு யமல் தானாக தனி ாக வாழ 

இ லாதவர்களுக்கு -2022-க்குள் 5,000 படுக்தககதை கூட்டி - அடுத்த 10 

வருடங்கைில் உருவாக்குவது-சநடு-யநர கவனிப்பு யததவப்படுயவாருக்கு 

மனநிம்மதி அைித்திட. இந்த புது படுக்தககள் தற்யபாதுள்ை 30,000 அபிவிருத்தி 
செய் ப்படும் படுக்தககளுக்கு யமலானது.  

 பாரபட்ெமற்ற ெமுதா த்தத வைர்க்கவும், யதர்வு மற்றும் சுதந்திரத்தத 

அதிகரிக்கவும் $1.8 பில்லி ன் முதலீடு செய்து 47,000 வைர்ச்ெி பாதிக்கப்பட்ட 

வ ததடந்தவர்களுக்கு யெதவகதை வலுப்படுத்துதல், மற்றும் ெமூக ஆதரவு 

அதமப்தப ெீர்படுத்தி விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகைில் கவனம் செலுத்தாமல் 

மக்கள் மீது கவனம் செலுத்துதல்.  

வாழ்க்கககை மேலும் செலவுதிறனுக்குள்ளாக்குவது 

குடும்பங்கள் சபருகிவரும் அழுத்தங்கதை எதிர்யநாக்குகிறார்கள்-யவதல ியலா 

யவதலக்கு யபாகும்சபாழுயதா அல்லது பணப்தப ியலா - இதவ மக்கள் 

வாழ்க்தகத யும் நம் அன்புக்குரி வர்கதை கவனிக்கும் திறதனயும் உண்தம ாக 

பாதிக்கிறது. வாழ்க்தகத  யமலும் செலவுதிறனுக்குள்ைாக்கவும் மற்றும் துரிதமான 

சபாருைாதார மாற்றங்கள் சகாண்ட காலத்தில் அதிக பண பாதுகாப்பு அைிக்கவும் 

ஒன்டாரிய ா நடவடிக்தக எடுத்திருக்கிறது: 

 65 வ து யமலானவர்களுக்கு மருந்துக்குறிப்புகதை ஓஹிப்+ மூலம் முற்றிலும் 

இலவெமாக்கி, எந்த மூத்த குடிமக்களும் அத்தி ாவெ மருந்துகள் இல்லாமல் 

யபாகவிடாமல். ஒன்டாரிய ா ட்ரக் சபனிபிட் வருடாந்தர கழிவு மற்றும் 

கூட்டுகட்டணம் நீக்குதலால். இது ெராெரி ஒன்டாரிய ா முதி வருக்கு ஆண்டுக்கு 

$240 யெமிப்பு அைிக்கிறது.  இந்த ஓஹிப்+(OHIP+) விரிவாக்கம்2017ஒன்டாரிய ா 

பட்செட் 25 வ துக்கு கம்மி ான அதனவருக்கும் இலவெ மருந்துக்குறிப்புகதை 

அறிமுகப்படுத்தி தத அடுத்தது.   

 ெூதல 1,2017 முதல் முதிய ார்களுக்கு சபாதுயபாக்குவரத்து வரி ெலுதக ால் 

வருடம் $450 வதர யெமிப்பு அைிப்பதுடன், ெராெரி உள்ளூர் ப ணிகளுக்கு 
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வழக்கமான ப ணச் செலதவ யகா/அப் எக்ஸ்ப்சரஸ் சநட்சவார்க்குகள்  (GO/UP 

Express network)  மற்றும் டிடிெி (TTC)  இதடய  மாறும்யபாது சுமாராக வருடம் $720 

குதறப்பது. 

 ெூதல 1,2017 முதல் வடீ்டு மின் கட்டணத்தத ெராெரி ாக 25 ெதவிகிதம், 

கிராமப்புற மற்றும் கீழ் வருமான குடும்பங்களுக்கு 40 அல்லது 50 ெதவிகிதம் வதர 

குதறத்தல்.  

ேக்களுக்கு வாய்ப்கப ஏற்படுத்துவது 

வாழ, யவதல செய்  மற்றும் வி ாபாரம் செய் வும்  மாநிலம் ெிறந்த இடமாக 

நிதலநாட்ட மாறிவரும் சபாருைாதாரத்தில் மக்கள் சபாருந்தி ஓங்கி வைர ஒன்டாரிய ா 

உதவுகிறது. 

 அதனத்து வ து 225,000 யமலான மாணவர்களுக்கு கல்லூரி மற்றும் பல்கதலகழக 

கல்வி கட்டணம் இலவெமாக்குவது. கீழ் அல்ல நடுத்தர வருமாண குடும்ப 

மாணவர்களுக்கு கல்வி கட்டணம் இலவெமாக அல்லது குதறவாக கிதடக்கிறது;  

$90,000 வதர ெம்பாரிப்பவர்களுக்கு கல்வி கட்டணம் இலவெம், மற்றும்  $175,000 

வதர ெம்பாரிக்கும் குடும்பங்கைின் மாணவர்கள்கூட நிதி உதவிக்கு 

தகுதி ானவர்கள்.  

 நல்ல யவதலகளுக்கு  மாணவர்கதை த ாராக்க மாறிவரும் மாணவர் மற்றும் 

யவதல அைிப்பவர்கைின் யததவகளுக்கு பதிலைிக்கும் யமல் நிதல 

படிப்புத்திட்டங்கதை உருவாக்க மூன்று வருட காலத்தில் $132 மில்லி ன் 

அைித்தல்- உள்ளூர் யவதல அைிப்பவர்களுடன் கூட்டதமப்புகதை 

வலுப்படுத்துவது, இணக்கமான மற்றும் அனுபவமைிக்கக்கூடி  கற்றல், மற்றும் 

விஞ்ஞானம், சதாழில்நுட்பம், சபாறி ி ல் மற்றும் கணித பட்டதாரிகைின் 

எண்ணிக்தகத  அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகைில் 25 ெதவிகிதம், 40,000ல் இருந்து 

50,000 அதிகரிப்பது, ஆகி ன உள்ைடங்கி து.  

 அடுத்த 10 வருட காலத்தில் யவதல மற்றும் வைதம நிதித  (Jobs and Prosperity 

Fund) $900 மில்லி ன்  அதிகரிப்புடன் புதுப்பித்தும் விரிவாக்கியும் 70,000 

யவதலகதை உருவாக்கியும் தக்கதவக்கவும் திட்டமிடல்.  

 ஒன்டாரிய ா வி ாபாரங்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகதை ஆதரிக்கவும், 

நல்ல உ ர் ஊதி  யவதலகதை கவர உதவவும் அடுத்த மூன்று வருடகாலத்தில் 

நல்ல யவதலகள் மற்றும் வைர்ச்ெி  திட்டத்தின்(Good Jobs and Growth Plan) மூலம் 
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புது $935 மில்லி ன் நிதி அைித்தல்.  

 பாலினங்கைிதடய  ஊதி  யவற்றுதமத  தக ாண்டு மற்றும் பணி மர்த்தல்  

செ ல்முதறகதை யமலும் சவைிப்பதட ாக்கி பகிரங்கமாக அறிவிக்கப்பட்ட 

யவதலகள் ஊதி  விகிதம் அல்லது ெம்பை அைதவயும் காட்டயவண்டும் என 

முன்சமாழி ப்பட்ட ெட்டம் நிதறயவற்றப்பட்டால் யவதல ிடங்கதை 

அதனவருக்கும் நி ா மாக்கும்.  

 குதறந்தபட்ெ ஊதி த்தத ெனவரி 1, 2018 முதல் ஒரு மணி யநரத்திற்கு $14 மற்றும் 

ெனவரி 1, 2019 முதல் ஒரு மணி யநரத்திற்கு $15 உ ர்த்தி 1.1 மில்லி ன் 

ஒன்டாரிய ா மக்கள் சவகு நாட்கள் காத்திருந்த அதிகரிப்தப அைிப்பது.  

சபாருைாதார சநருக்கடி ெம த்திலிருந்து ஒவ்சவாரு வருடமும் இம்மாநிலம் தன் நிதி 
இலக்குகதை தாண்டி ிருக்கிறது, மற்றும் 2017–18ல் பட்செட் உபரிதத்ததத 

எதிர்பார்க்கிறது. 2018–19 ஆரம்பத்திலிருந்து இம்மாநில மக்கள் ொர்ந்திருக்கும் கவனிப்பு 

மற்றும் பணிகைில் முதலீடு செய்  ஒன்டாரிய ா யதர்ந்சதடுத்துள்ைது.  அதனால்  

இம்மாநிலம் சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ின் ஒரு ெதவிகிதத்திற்கும் குதறவான 

எைிதம ான பற்றாக்குதறத  ஓட்டும். இம்மாநிலத்தின் சநடுநாதை  சபாறுப்பான நிதி 
நிர்வாக ொததன ின் சப ரில், இந்த பட்செட் 2024–25க்குல் ெமநிதல அதட  பாதத 

வதரவிக்கிறது. 

எடுத்துக்கூறல் 

ஒன்டாரிய ாவின் சபாருைாதாரம் வலுவாகிக்சகாண்டிருக்கிறது, வணிகங்கள் 

யவதலவாய்ப்பு பதடக்கும் ொததன புரிகிறார்கள், யவதல ின்தம விகிதம் கடந்த 

இருபது ஆண்டுகைில் மிகக் குதறந்த அைவில் உல்லது. நம் பட்செட் ெரிெமமாக உள்ைது. 

$600 மில்லி ன் உபரிதம் உள்ைது. இப்சபாழுது, நம் வலுவான நிதி நிதலத  

உபய ாகித்து குடும்பங்களுக்கு வாழ்தவ யமலும் செலவுத்திறனுக்குள் ஆக்குகியறாம் 

மற்றும் மாநிலம் முழுதும் வணிகங்களுக்கு புதி  வாய்ப்புகதை உருவாக்குகியறாம். 2018 

பட்செட் யமலும் குடும்பங்கள் முன்யனற உதவ, உடல்நல காப்பு,பாலர் பராமரிப்பு மற்றும் 

முதிய ார்கள் காப்பு உட்படும்.   

— ொர்லஸ் ஸூஸா, நிதி அதமச்ெர் 
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விகைவு குறிப்புகள் 

 உடல்நல காப்பு, கல்வி, குழந்தத பராமரிப்பு, முதிய ார்கள், ெமூக யெதவகள், 

சபாருைாதாரத்தத வைர்த்தல் மற்றும் நல்ல யவதலகதை உருவாக்குவது யபான்ற 

பகுதிகைில் கவனம் செலுத்தி ஒன்டாரிய ா மக்கள் ொர்ந்திருக்கும் முக்கி  

சபாதுபணிகதை ஆதரிக்க, அரொங்கம் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகைில் புதி  $20.3 

பில்லி ன் முதலீடு செய்  யதர்ந்சதடுத்துள்ைது.  

 சபாருைாதார சநருக்கடி ெம த்திலிருந்து, ஒன்டாரிய ா சபாருைாதாரம் 800,000ம் 

யமலான சமாத்த புது யவதலகதை சபற்றுள்ைது. யவதல ின்தம விகிதம் ெீராக 

ெரிந்து பிப்ரவரி 2018ல் 17 வருடத்தில் மிகக் குதறந்த அைதவ அதடந்தது, மற்றும் 

சதாடர்ந்து 34 மாதங்கைாக யதெி  ெராெரிக்குக் கீழ் உள்ைது.  

 2014 முதல் ஒன்டாரிய ா சபாருைாதாரம் கனடா மற்றும் G7 நாடுகள் 

அதனத்ததயும்விட வைர்ந்துள்ைது.  

கூடுதல் ஆதாைங்கள் 

 2018 ஒன்டாரிய ா பட்செட் தட படியுங்கள் பாதுகாத்தலுக்கும் 

வாய்ப்புக்குமானஒரு திட்டம் 

o அரொங்கத்திட்டத்ததப் பற்றி யமலும் விவரங்களுக்கு, குறிப்புத் தாள்கதை 

படியுங்கள்  

 ஒன்டாரிய ா பட்செட் 2018: முதல் 10 ெிறப்பம்ெங்கள் 

 தினெரி வாழ்க்தகத  யமலும் செலவுதிறனுக்குள்ைாக்குவது 

 அதிக குழந்தத பராமரிப்பு, அதிக யதர்வுகள் 

 ஒன்டாரிய ாவின் முதிய ார்கதை பார்த்துக்சகாள்வது 

 உடல்நல காத்தலுக்கு இன்னும் யவகமான, யமம்பட்ட அணுகல் 

 ஒரு பராமரிப்பு ஒரு திட்டம் 

 ஒன்டாரிய ாவின் சவற்றி தாகத்தத வைர்க்கவும் நல்ல யவதலகதை 

உருவாக்குவதும் 

 ஒன்டாரிய ாவின் சபாருைாதார மற்றும் நிதி யமல் கவனம் 
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