
  

 

 

 

   

     
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    

 
    

    
    

    

    
    
    

    

    
    
    
    

 

�த ிய ஒன்ராற ிேயா வண �கப் பத ிேவ� - வ �பரத் தாள்

கண்ேணாட்டம் இந்தப் �த ிய வண �கப் பத ிேவ�:

அக்ேடாபர் 19, 2021 அன்� ஒன்ராற ிேயா 
அரசாங்கம் ஒ� �திய வண�கப் 
பதிேவட்ைடத் ெதாடங்க�ள்ள�. இந்த 
நவ �ன இைணயத்தளச் ேசைவயான�, 
இலட்சக்கணக்கான வண �கங்கள் மற்�ம் 
இலாப-ேநாக்கமற்ற நி�வனங்க�க்�, 
வண�கத்ைதப் பதி� ெசய்தல், இலாப-
ேநாக்கமற்ற வண�க ஒ�ங்க ிைணப்� 
மற்�ம் வ�டாந்த வ�மானத்ைதத் தாக்கல் 
ெசய்தல் ேபான்ற ஒன்ராற ிேயா அரசாங்க 
ேசைவகைள எள �தாக�ம் கட்�ப்ப�யா�ம் 
வ�தத்தி�ம் அ��வதற்� வழ ிவ�க்�ம்.
இதன்ப� �தன்�ைறயாக, மாகாணம் 
��வதி�ம் உள்ள மக்கள் 90 க்�ம் 
ேமற்பட்ட ேசைவகைள வ�டெமான்�க்�த் 
தின�ம் 24 மண �ேநரம் 365 நாட்க�ம் 
ேநர�யாக அ�க ��வ�டன், தபால் 
அல்ல� ெதாைலநகல் �லம் அல்லாமல் 
ம ின்ன�ப் ப�வர்த்தைனகள் �லம் 
உடன�யாக ��க்க�ம் ��யதாக இ�க்�ம். 
உதாரணமாக, �ன்னர் தபால் அல்ல� 
ெதாைலநகல் �லம் சமர்ப்ப �க்கப்பட்�ப், 
�ர்த்தி ெசய்வதற்� நான்� �தல் ஆ� 
வாரங்கள் வைர எ�த்த பதி�கள் அல்ல� 
தாக்கல்கைள, இப்ேபா� இைணயத்தளப் 
பத ி� �லம் உடன�யாகச் ெசய்ய ���ம். 
ெதாற்�ேநாய்க்�ப் ப �ன்னரான 
ஒன்ராற ிேயாவ �ன் ெபா�ளாதார 
ம�ட்ச ிைய ஆத�ப்பதற்காக, வண �கங்கள் 
தங்கள �ன் ெசல�கைளக் �ைறத்� ம�ளக் 
கட்�ெய�ப்�வதில் தங்கள் ேநரத்ைத�ம் 
சக்திைய�ம் ெச�த்த அ�மதிப்பதற்காகத், 
ேதைவயான ேசைவகைள வ �ைரவாக�ம் 
திறைமயாக�ம் அ�கக்��யதாக 
இ�ப்பதைன நாம் உ�தி ெசய்கின்ேறாம்.
தற்ேபா�ள்ள அைமப்� கிட்டத்தட்ட 30 
ஆண்�க�க்� �ன்� உ�வாக்கப்பட்ட�டன் 
காலங்கடந்த ெதாழ ில்�ட்பத்தில் இயங்கி 
வ�க ின்ற�. நம� நவ 

வ�ம் �ஜ ி 

ஒன்ராற ி 

�ன ெபா�ளாதாரத்த ின் 
ேதைவகைள�ம், ேவகமாக வ ��வைடந்� 

ட்டல் உலகத் ேதைவகைள�ம் 
�ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய �ல் �திய 

ேயா வண �கப் பதிேவ� இந்தச் 
ச ிக்கலான அைமப்ைப மாற்ற ியைமக்�ம்.

ஒ�ங்க ிைணந்த ேதடல் தயா�ப்�கைள
அ�மதிக்�ம் ேமம்ப�த்தப்பட்ட ேதடல்
ெசயற்பா�கள் என்பன பல ஆவணங்கள �ன்
ேதைவைய ந�க்�க ின்றன.

• வண�கங்கைளப் பதி� ெசய்வைத�ம்
பராம�ப்பைத�ம் அேத ேபால் ெநற ிப்ப�த்தப்பட்ட 
�ஜ ிட்டல் ேசனல் �லம் அரசாங்கத்தின் தாக்கல்
ெசய்�ம் ேகா�க்ைகக�க்� இணங்�வைத�ம்.
இ� எள�தாக்�க ின்ற�.

• பல அரசாங்கத் தயா�ப்�கள், ேசைவகள்
மற்�ம் ேநரத்ைத-எ�த்�க் ெகாள்�ம் காக ித-
அ�ப்பைடய �லான ெசயன்�ைறக�க்�
வசதி � ியவற்ைறயான மாற்ற�கள் ஆக 
வழங்�வதன் �லம் உடன�யாகேவ உங்கள்
ேநரத்ைதச் ேசம ித்�க் ெகாள்ள�ம்

• ெநற ிப்ப�த்தப்பட்ட கட்டணம், இலவச ேதடல்கள்
மற்�ம் ஒ�ங்கிைணந்த ேதடல் ெபா�ட்கள்
ஆகியவற்ற ின் �லம் ஒன்ராற ிேயா
வண �கங்க�க்கான ப� மற்�ம் ெசல�கைளக்
�ைறக்க�ம். 

வண �கப் பத ிேவட்�ல் உள்ள அம்சங்கள்:

• 90 க்�ம் ேமற்பட்ட ேசைவகள் 24 மண � ேநரத்�க்� 

365 நாட்க�ம் இைணயத்தளத்தில் கிைடக்க ின்றன.

• ஆவணங்கள் மற்�ம் ப�வர்த்தைன ரசீ�கள்
உங்க�க்� ம ின்னஞ்சல் �லம் அ�ப்பப்ப�ம்.
உடன�ச் ேசைவ

• பயனர்கள் பா�காப்பாக�ம் ப �ைழ-இல்லாம�ம்
பயன்ப�த்த உத�ம் ச�பார்ப்� அம்சங்கள்.

ிரங்கமாக வர்த்தகத்தில் ஈ�படாத வண�கங்கைள • பக 

வ �ைரவாக இைணப்பதற்காக  �ன்னராகேவ-
மக்கள் ெசற ிவாக்கத்�க்��ய ஏற்பா�கள்.

• வரவ ��க்�ம் தாக்கல்கைளக் கண்காண �ப்பதற்�த்
தான�யங்கி ம ின்னஞ்சல் நிைன�ட்டல்கள்.

• இலவச இைணயத் ேதடல்கள் மற்�ம்



 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
   

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

  
 

  
 

    
    
   
      
    

     
   

    
     
    

 
ச�நிகரான ெபயர் இல்ைல என

உ�திப்ப�த்�ம் சான்றிதழ் இ�.

பயனர் உதாரணங்கள் 

ஒன்ராற ிேயா வண �கப் பதிேவட்ைடப் 
பற்ற ிய �திய தகவல்கைளப் ெப�வதற்�, 
இைணயத்தில் பதி� ெசய்ய�ம் 
Ontario.ca/BusinessRegistry. 

அ�த்த ப��ைறகள்: 

Madalitso என்பவர் ஒ� ச ி� வண �க 
உ�ைமயாளர், அவர் �யமாக இயங்க 
வ ��ம்�கின்றார். தபால்-�லம்-அ�ப்�ம் 
ஒ� ெசயன்�ைறய �ல் வாரங்களாகக் 
காத்தி�க்�ம் ேநரத்ைதத் தவ �ர்ப்பதற்காக 
- வண �க ேநரங்கள �ல் - ெராறன்ேரா�க்� 
ேந�ல் ெசன்� பதி� ெசய்� ��ப்பதற்காக, 
அவர் ேவைலய �ல் இைடேவைள எ�த்�க் 
ெகாள்க ின்றார். 
�திய ஒன்ராற ிேயா வண �கப் பதி� 
ெதாடங்கப்ப�ம்ேபா�, Madalitso தன� 
வசத ிக்ேகற்ப இைணயத்தளத்த ில் பத ி� 
ெசய்�, உ�த ிப்ப�த்தைல ம ின்னஞ்சல ில் 
உடன�யாகப் ெபற்�க்ெகாள்ளலாம். Madalitso 
அ�வலகத்ைத வ �ட்� ெவள �ேயறாம�ம் 
தன� ேவைலய �ல் இ�ந்� இைடேவைள 
எ�த்�க் ெகாள்ளாம�ம், வ�டாந்த ஆவணங்-
கைளப் �ர்த்தி ெசய்வதற்�ம், தன� வண �க 
�கவ�ைய மாற்�வதற்�ம் அல்ல� 90 க்�ம் 
ேமற்பட்ட ப �ற ப�வர்த்தைனகைளச் ெசய்� 
��ப்பதற்�ம் வ�டம் ஒன்�க்�த் தினச� 
24 மண � ேநரம், 365 நாட்க�ம் இய�மாக 
இ�க்�ம். 
Gee என்பவர் ஒ� ேயாகா ஸ்��ேயாைவ 
அைமத்�, அவர் ேதர்ந்ெத�த்த ெபய�டன் 
ேவ� எந்த வண �கங்க�ம் இயங்கவ �ல்ைல 
என்பைத உ�திப்ப�த்தப் பார்க்கின்றார். 
ஐந்� அற ிக்ைகத் ெத��க�க்�ம் அவர� 
அ�ப்பைடத் ேதைவகள், ஆர்டர்கள் மற்�ம் 
பல சான்ற ிதழ்க�க்கான கட்டணங்கள் 
ஆக ிய அைனத்ைத�ம் உள்ளடக்�வதற்�ம் 
இைடய ��ள்ள வ �த்தியாசம் �ற ித்� 
Gee க்� உ�தியாகத் ெத�யவ �ல்ைல. 
�திய ஒன்ராற ிேயா வண �கப் பதிேவட்�ல், 
Gee ஒ� உ�த ிப்ப�த்தப்பட்ட ஆவணத்ைதக் 
கட்டணத்த ின் 40% ெசலவ �ல் ஆர்டர் ெசய்ய 
���ம்: 

�ன்� 
வழங்கப்பட்ட ஐந்� ஆவணங்கைள�ம் 
ஒ�ங்கிைணக்கின்ற�.  Gee இந்த ஆவணத்ைத 
ம ின்னஞ்சல் �லம் உடன�யாகப் ெபறலாம், 
ேநரத்ைத�ம் பணத்ைத�ம் ம�தப்ப�த்தலாம். 

• இலாப ேநாக்கமற்ற நி�வனங்கள �ன்
 எள�ைமயான இைணயத்தள ஒ�ங்க ிைணப்� 
 மற்�ம் பராம�ப்� �லம் இலாப-ேநாக்கமற்ற 
நி�வனங்கள �ன் (Not-for-Profit Corporations Act) 
சட்டம், 2010 இன் ப �ரகடனமா�ம் 

• ஸ்ேகன் ெசய்யக்��ய QR �ற ிய��கள் 
 வண �கங்கள �ன் நிகழ்ேநர ச�பார்ப்ைப 
 அ�மதிக்கின்றன. 

• ெதாடர்ச்ச ியாக வண �கத்ைத ஆத�ப்பதற்காகச் 
 ேசைவ வழங்�னர்களான ESC Corporate 

Services Ltd மற்�ம் Dye & Durham Corporation 
என்பவற்�டன் ெதாடர்ச்ச ியான ஒ�ங்க ிைணப்�. 

 



 ச�நிகரான ெபயர் இல்ைல என 
உ�திப்ப�த்�ம் சான்ற ிதழ் இ�. 




