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ஒன்ராறியயாவின் செயற் திட்டம்: பாதுகாப்பு, 

ஆதரவு, மீட்சி 
(Ontario’s Action Plan: Protect ,Support ,Recover) 

முன்னணிெ ்சுகாதார யெவெவய ெலுப்படுத்துெதற்கும், 

மக்கள் மற்றும் முதலாளிகளுக்கு ஆதரெளிக்கவும், 

ஒன்ராறியயாவின் மீட்சிக்கு அடித்தளத்வத 

அவமப்பதற்கும் யதவெயான கூடுதல் ஆதார 

ெளங்கவள 2020 Budget (ெரவு செலவுத ்திட்டம்)  

ெழங்குகின்றது.  

இன்று, நிதி அவமெெ்ர ்Rod Phillips ஒன்ராறியயாவின் செயற் திட்டத்வத 

செளியிட்டார:் பாதுகாப்பு, ஆதரவு, மீட்சி — COVID-19 இனால் ஏற்பட்டுள்ள 

கடுவமயான உடல்நலம் மற்றும் சபாருளாதாரத் தாக்கங்களுக்குப் 

பதிலளிப்பதற்கான விரிொன ஒரு செயற் திட்டதத்ின் அடுத்த கட்டம். மக்கவளத் 

சதாடரந்்து பாதுகாப்பதற்குத் யதவெயான மருத்துெ ெெதிகவள ெழங்குெதற்கும், 

வெரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தனிநபரக்ள், குடும்பங்கள் மற்றும் யெவலகவள 

உருொக்குயொர ்எல்யலாருக்கும் உதவுெதற்கான முக்கியமான திட்டங்கள் மற்றும் 

ெரி நடெடிக்வககவள ெழங்குெதற்கும், மாகாணத்திற்கான நீண்ட-காலப் 

சபாருளாதார மீட்சிக்கான ெலுொனசதாரு அடிதத்ளத்வத அவமப்பதற்கும் என 

மூன்று ஆண்டுகளில் சமாத்தம் $45 பில்லியன் சதாவக உதவிவய ெழங்கும் 

திட்டசமான்றிவன ஒன்ராறியயாவின் செயற் திட்டம் இப்யபாது  தயாரித்துள்ளது,  

பாதுகாப்பு 

ஒன்ராறியயாவின் COVID-19 க்கான சுகாதார செலவீனங்கள் சமாத்தமாக $15.2 

பில்லியன் சதாவகயாக இருக்கக்கூடும் எனத் தற்யபாது கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

சதாற்றுயநாய்க்கு எதிரான யபாராட்டத்தில், ெளரந்்து ெரும் யதவெகளுக்கு 

மாகாணம் பதிலளிக்கக்கூடியதாக இருப்பதவன உறுதி செய்ெதற்காக, 2021-22 இல் 

$4 பில்லியன் சதாவகயும், 2022-23 இல் யமலும் $2 பில்லியன் சதாவகயும் கிவடக்கக் 

கூடிய ெண்ணம் அரொங்கம் செயற்பட்டு ெருகின்றது. COVID-19 இன் இரண்டாெது 

அவலக்குப் பதிலளிக்கும் நாட்டின் மிக விரிொன மற்றும் ெலுொன திட்டமாகிய.— 

உடல்நலம், நீண்ட-காலப் பராமரிப்பு மற்றும் கல்விக்கான மாகாணத்தின் 

இவலயுதிரக்ாலத்துக்கு ஆயத்தமாகும் திட்டத்வத ஆதரிப்பதற்கான 2020–21 ெருட 

செலவில் $2.8 பில்லியன் சதாவக உள்ளடங்குகின்றது.    மருத்துெமவனப் படுக்வக 

ெெதிகளுக்கு உதவுெதற்கும், அறுவெெச்ிகிெவ்ெப் பின்னவடவிவன நிெரத்்தி 

செய்ெதற்கும் கூடுதலான காய்ெெ்ல் தடுப்பூசிகவள ொங்குெதற்கும் யதவெயான 

யமலதிக நிதியுதவிவயயும் இது உள்ளடக்கும்.  



 

 

அத்துடன் யொதவன, மதிப்பீட்டு வமயங்கள், ஆய்ெக மற்றும் மருதத்ுெ 

உபகரணங்கள் மற்றும் PPE உள்ளிட்ட COVID-19 இன் கூடுதல் செலவுகளுக்கு 

உதவுெதற்காக ஒன்ராறியயாவின் மருத்துெமவனகளில் யமலதிகமாக $572 

மில்லியன் சதாவகவயயும் அரொங்கம் முதலீடு செய்கின்றது. இது கடந்த ஆண்டு 

ெழங்கப்பட்டவத விட $2.5 பில்லியன் சதாவகக்கும் அதிகமான சமாத்த 

நிதியுதவிவய  மருதத்ுெமவனகளுக்கு ெழங்குகின்றது. புதிய மற்றும் 

விரிொக்கப்பட்ட மருதத்ுெமவன உட்கட்டவமப்வப உருொக்குெதற்கும், 

ஒன்ராறியயா முழுெதும் உள்ள மருதத்ுெமவனகவள நவீனமயமாக்க உதவும் 

ெவகயில் அெற்வறப் பழுதுபாரப்்பது மற்றும் பராமரிப்பது உள்ளிட்ட அெசியமான 

யமம்பாடுகவள நிெரத்்தி செய்ெதற்கும், மாகாணம் 10 ஆண்டுகளில் $18 

பில்லியனுக்கும் அதிகமான சதாவகவய மூலதன மானியங்களில் முதலீடு 

செய்கின்றது. 

COVID-19 இன் இரண்டாெது அவலகளிலிருந்து நீண்ட-காலப் பராமரிப்பு 

நிவலயங்களில்  ொழும் அன்புக்குரியெரக்வளப் பாதுகாப்பதற்கும், அந்த 

அவமப்பில் நீண்டகாலமாக-இருக்கும் பிரெச்ிவனகவள நிெரத்்தி செய்ெதற்கும், 

சதாற்றுத் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்வட யமம்படுத்தத் யதவெயான பராமரிப்பு 

நடெடிக்வககவள செயற்படுதத் உதவும் ெண்ணம் கூடுதலானதனிநபர ்

பாதுகாப்பு உபகரணங்கவள (PPE) ொங்க அனுமதிக்கவும், ெலுொன சுகாதாரப் 

பணியாளர ்ெக்திவய உருொக்கவும் என.ஒன்ராறியயா அவர பில்லியனுக்கும் 

அதிகமான சதாவகவய ெழங்குகின்றது. ஒன்ராறியயாவின் நீண்ட-காலப் 

பராமரிப்பு COVID-19 ஆவணயம் (Ontario’s Long-Term Care COVID-19 Commission) அதன் 

மதிப்பாய்வெ நிவறவு செய்து சகாண்டிருக்வகயில், ஒன்ராறியயாவின் மிகவும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கவளப் பாதுகாப்பதற்கு அரொங்கம் உடனடியாகெ ்

செயற்பட்டு ெருகின்றது. தாதி அல்லது தனிநபர ்பராமரிப்புத் சதாழிலாளர ்

ஒருெரிடமிருந்து (PSW) நீண்ட-காலப் பராமரிப்புக் குடியிருப்பாளரக்ள் ெராெரியாகத் 

தினெரி சபற்றுக்சகாள்ளும்  யநரடிப் பராமரிப்வப நாசளான்றுக்கு நான்கு மணி 

யநரமாக அதிகரிக்க மாகாணம் திட்டமிட்டுள்ளது. யமலதிகமான இந்தப் பராமரிப்பு 

அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் கட்டம் கட்டமாக்கப்பட்டு கயனடிய மாகாணங்களில் 

ஒன்ராறியயாவெ முன்னிவல ெகிக்கெ ்செய்யும். நீண்ட-காலப் பராமரிப்புத் 

துவறயில், பல்லாயிரக்கணக்கான புதிய ஊழியரக்வளப் பணிக்கமரத்்தல் மற்றும் 

பயிற்சியளித்தல் உள்ளிட்ட பல குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் இந்த லட்சியத் 

திட்டதத்ிற்குத் யதவெப்படும்.  

"சதாற்றுயநாய்ப் பரம்பல் சதாடங்கிய முதல் நாளிலிருந்து, மக்கவளப் 

பாதுகாப்பயத எமது அரொங்கதத்ின் முன்னுரிவமயாக உள்ளது" என்று அவமெெ்ர ்

Phillips கூறினார.் "COVID-19 இன் உடல்நல அபாயங்கள் மிகவும் தீவிரமாக உள்ளன. 

இரண்டாெது அவலயின் யபாதும் அதற்கு அப்பாலும் நீண்ட-காலப் பராமரிப்பில் 

உள்ள எமது அன்புக்குரியெரக்ள் மற்றும் முன்னணி நிவலயில் நின்று பணிபுரியும் 

சுகாதார ஹீயராக்கள் உட்பட ெகல மக்கவளயும் பாதுகாப்பாக வெத்திருக்கத் 

யதவெயான அவனதத்ு ெளங்கவளயும் நாம் கிவடக்கெ ்செய்கின்யறாம்.”  



 

 

ஆதரவு 

ஒன்ராறியயாவின் செயற் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மக்கள் மற்றும் யெவல 

உருொக்குனரக்ளுக்கு  சமாத்தமாக $13.5 பில்லியன் சதாவக உதவிவய 

அரொங்கம் தற்யபாது ெழங்கி ெருகின்றது. COVID-19 இன் இரண்டாெது அவலயின் 

யபாதும் அதற்குப் பின்னரும் குடும்பங்கள், மூத்தெரக்ள், ெணிகங்கள் மற்றும் 

சதாழிலாளரக்ள் ஆகியயார ்ஆதரிக்கப்படுெவத இந்தக் கூடுதலான நிொரணம் 

உறுதிப்படுதத்ும்.    

COVID-19 இன் சில கூடுதல் செலவுகவள ஈடுசெய்ய உதவுெதற்காக, 12 

ெயதுக்குட்பட்ட பிள்வள ஒன்றுக்கு $200 வீதமும் சிறப்புத் யதவெகளுள்ள 21 மற்றும் 

அதற்குட்பட்ட ெயதுவடய பிள்வளகள் மற்றும் இவளஞரக்ளுக்கு $250 வீதமும் 

சபற்யறாரக்ள் மீண்டும் சபற்றுக் சகாள்ொரக்ள். மூன்று இளம் குழந்வதகவளக் 

சகாண்ட ஒரு குடும்பத்தில், அெரக்ளில் ஒருெருக்கு வியெட யதவெகள் இருப்பின், 

2020 இல் அெரக்ளுக்கு $1,300 கிவடக்கும் என்பயத இதன் சபாருளாகும். 

மூத்தெரக்வளப் பாதுகாப்பதற்கும், அெரக்ள் நீண்ட காலமாகத் தங்கள் வீடுகளில் 

தங்குெதற்கும் அரொங்கம் குறிப்பிடத்தக்க நடெடிக்வககவள எடுதத்ு ெருகின்றது. 

2021 ெரிவிதிப்பு ஆண்டிற்கு Seniors’ Home Safety Tax Credit (மூத்யதாருக்கான வீட்டுப் 

பாதுகாப்பு ெரிக் கடன்) புதிதாக மாகாணம் முன்சமாழிகின்றது, இது $10,000 ெவர 

செய்யப்படும் தகுதிொய்ந்த புனரவமப்பிற்கு 25 ெதவீதமான கடவன ெழங்கும். 

அெரக்ளின் ெருமானம் மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கு ெருமான ெரி செலுத்த 

யெண்டுமா என்பெற்வறப் பாரக்்காமல் மூத்தெரக்ள் தகுதி சபறுொரக்ள். மூத்தெர ்

ஒருெவரத் தம்முடன் சகாண்ட குடும்ப உறுப்பினரக்ளும் இதற்குத் தகுதி 

சபறுொரக்ள்.  

முன்சனப்யபாதுமில்லாத இந்தக் காலகட்டத்தில் யெவல உருொக்குபெரக்வள 

ஆதரிப்பதில் ஒன்ராறியயா அரொங்கம் உறுதியாக உள்ளது. சபாது சுகாதாரக் 

கட்டுப்பாடுகள் அெசியமானவெ, அல்லது முன்யனாக்கிெ ்செல்ெது என்று 

மாகாணம் தீரம்ானிக்கும் பிராந்தியங்களில் மாற்றியவமக்கப்பட்ட 2 ஆம் 

நிவலவயெ ்யெரந்்த   கட்டுப்படுத்தப்படும் அல்லது பூட்டப்படும் என 

ெவகப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில்  உள்ள தகுதியான ெணிகங்களுக்கு $300 

மில்லியன் சதாவக நிொரணத்வத அரொங்கம் ெழங்குகின்றது. இது சொதத்ு ெரி 

மற்றும் எரிெக்தி பில்கள் யபான்ற நிவலயான செலவுகவள ஈடுகட்ட உதவும். 

ெளரந்்து ெரும் யதவெகவளெ ்ெந்திப்பதற்காகவும், ஒன்ராறியயா மக்களுக்குத் 

சதாடரந்்து ஆதரவெ ெழங்குெதற்காகவும் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 

அரொங்கம் யமலதிகமாக $1.8 பில்லியன் சதாவகவய மக்கள் மற்றும் 

யெவலொய்ப்பு நிதியதத்ுக்கு (People and Jobs Fund) ெழங்குகின்றது.  



 

 

"COVID-19 உலகளாவிய சபாருளாதார மந்தநிவலவய ஏற்படுத்தியுள்ளது, யமலும் 

ஒன்ராறியயா அதற்சகதிரான எதிரப்்பு ெக்திவயக் சகாண்டிருக்கவில்வல" என்று 

அவமெெ்ர ்Phillips கூறினார.் "ஒெ்சொரு எதிரம்வறயான சபாருளாதாரப் 

புள்ளிவிெரமும் யெவலவய இழந்த ஒரு நபவரயயா ஆரெ்முள்ள சிறு ெணிக 

உரிவமயாளர ்ஒருெவரயயா அல்லது தமது நாளாந்த யதவெவயெ ்ெந்திக்கப் 

யபாராடும் ஒரு குடும்பத்வதயயா குறிக்கின்றது. சபற்யறாரக்ள், மூத்தெரக்ள் 

மற்றும் சிறு ெணிக உரிவமயாளரக்ள் உட்படக் கடுவமயாகப் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளெரக்ளுக்கு நாம் இப்யபாது புதிய ஆதரவெ ெழங்கும் அயத 

யநரதத்ில் ஏற்கனயெ ெழங்கப்பட்டெற்வறக் கட்டிசயழுப்புகின்யறாம்.” 

மீட்சி 

இனிெரும் எதிரக்ாலதத்ில் ஒன்ராறியயாவெயும் முழு உலவகயும் COVID-19 

பாதிக்கும் அயத யெவளயில், 2020 Budget ெளரெ்ச்ிவய ஊக்குவிக்கும் உறுதியான ஒரு 

சபாருளாதார மீட்சிக்கான அடித்தளத்வத உருொக்கத் சதாடங்குகின்றது. COVID-19 

இலிருந்து உறுதியாக மீட்சியவடெதிலிருந்து ஒன்ராறியயாவெத் தடுக்கும் 

தவடகவள அகற்றும் அயத யெவளயில், யெவலகவள ஆதரிக்கும் 

முன்முயற்சிகளில் $4.8 பில்லியவன முதலீடு செய்ய அரொங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

அரொங்கத்தால் முன்சமாழியப்பட்ட முக்கியமான ஆரம்ப முயற்சிகளில், 

யெவலவயப்-பாதிக்கும் மின்ொர விவலகவளக் குவறத்தல், யெவலகள் மீதான 

ெரிகவளக் குவறத்தல்,   ெெதிகளற்ற மற்றும் ெெதிகுவறந்த ெமூகங்கவள 

இவணக்கும் பரந்துபட்ட உட்கட்டவமப்பில் ெரலாற்று ரீதியான முதலீடு செய்தல் 

மற்றும் சதாழிலாளரக்ளுக்குத் திறன் பயிற்சி அளித்தல்—சதாற்றுயநாயால் 

பாதிக்கப்பட்ட, சுற்றுலா மற்றும் விருந்யதாம்பல் சதாழிலாளரக்ள் யபான்றெரக்ள்—

அதிக- யதவெத் திறன்கவளக் யகாரும் யெவலகளில் இவணய அெரக்ளுக்கு 

உதவுதல்.  

யெவல உருொக்குனரக்ளுக்கான ெரிகவளக் குவறப்பதற்கும், 200,000 க்கும் 

யமற்பட்ட சொதத்ுக்களுக்கு — அல்லது மாகாணதத்ில் உள்ள அவனதத்ு ெணிக 

சொதத்ுக்களில் 94 ெதவீதமானெற்றுக்கு உயர ்மாகாண ெணிக சொதத்ு ெரி 

விகிதங்கவள 0.88 ெதவீதமாகக் குவறதத்ு நிவலவமவயெ ்ெமப்படுதத்ுெதற்கும் 

அரொங்கம் உடனடியாகெ ்செயற்பட்டு ெருகின்றது.  2021 ஆம் ஆண்டில், இது பல 

முதலாளிகளுக்கு 30 ெதவீத குவறவிவனக் குறிக்கும் $450 மில்லியன் சதாவகயான 

ெருடாந்த யெமிப்வப உருொக்கும்.  



 

 

COVID-19 ஆல் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள முதலாளிகளுக்குக் கூடுதல்லான 

ஆதரவெ ெழங்குெதில் ஒன்ராறியயா ஒருபடி யமயல செல்கின்றது. தமது 

ெமூகத்தில் யெவல உருொக்குபெரக்ளுக்கு குறிப்பிட்டதிலும் பாரக்்க அதிகளவு ெரி 

நிொரணம் ெழங்கும் கூடுதல் முவறவமகவள சில நகராட்சிகள் விரும்புகின்றன 

என்பதவன அரொங்கம் யகள்விப்பட்டிருக்கின்றது. சிறு ெணிகங்களுக்கான 

சொதத்ு ெரிவயக் குவறக்கும் திறவனயும், இந்தக் குவறப்புகளுடன் 

சபாருந்துெவதக் கருத்திற் சகாள்ெதற்கான மாகாண உறுதிப்பாட்வடயும் 

நகராட்சிகளுக்கு ெழங்க முன்ெந்து உள்ளூர ்அரொங்கங்களின் 

யகாரிக்வககளுக்கு ஒன்ராறியயா பதிலளித்து ெருகின்றது. நகராட்சி 

ஏற்றுக்சகாள்ெதவனப் சபாறுதத்ு 2022–23க்குள் சமாத்த நகராட்சி மற்றும் மாகாண 

சொதத்ு ெரி நிொரணத்தில்  $385 மில்லியன் மட்டிலான சதாவகவயெ ்சிறு 

ெணிகங்களுக்கு இது அளிக்கும். 

Employer Health Tax (பணியாளர ்சுகாதார ெரி - EHT) விலக்கிவன நிரந்தரமாகயெ 

$490,000 இலிருந்து $1மில்லியனாக்குமாறு முன்சமாழிெதன் மூலம் 

யமலதிகமான30,000 முதலாளிகளுக்கான யெவலகள் மீதான ெரிவயயும் இந்த 

மாகாணம் முடிவுக்கு சகாண்டுெருகின்றது. இது 2021-22 இல் தனியார-்துவற 

முதலாளிகளுக்கு $360  மில்லியன் சதாவகவய மீதப்படுதத்ும், இதச்தாவக 

யெவலகள் மற்றும் ெளரெ்ச்ியில் மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படலாம். இந்த 

யமலதிகமான நிொரணத்துடன் 90 ெதவீத முதலாளிகள் EHT ெரிப்பணத்வதெ ்

செலுத்த மாட்டாரக்ள்.  

சதாழில் செய்ெதற்கான இடமாக முதலாளிகள் ஒன்ராறியயாவெப் 

பாரக்்கும்யபாது, மாகாணத்தின் உயர ்ெணிக மற்றும் சதாழிற்துவறக்கான 

மின்ொரக் கட்டணங்கள் முதலீட்டிற்கு ஒரு தவடயாக இருப்பது சதளிொகின்றது, 

இதனால் அெரக்ளில் சிலர ்யெறு இடங்களுக்குெ ்செல்கின்றனர.் ஒன்ராறியயாவின் 

வைட்யரா-அல்லாத புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி உற்பத்தியாளரக்ளுடனான அதிக 

விவலயுள்ள ஒப்பந்தங்களில், முதலாளிகளின் சுவமவயக் குவறக்கும் ஒரு 

திட்டத்வத 2020 Budget யகாடிட்டுக் காட்டுகின்றது, இது ஒயரசயாரு தடவெயில் 

என்வறக்குமாகக் குவறக்கப்படும். ஜனெரி 1, 2021 முதல், முன்வனய 

அரொங்கதத்ின் கீழ் நுவழந்த இந்த ஒப்பந்தங்களின் விவலயில் ஒரு பகுதிக்கு, 

மாகாணத்தால் நிதியுதவி ெழங்கப்படும், கட்டணம் செலுதத்ுபெரக்ளால் அல்ல. 

இந்த மின்ொரக் கட்டண நிொரணம் சிறப்பாக யெவலகவள உருொக்குெதற்குெ ்

செலெழிக்கக்கூடிய பணத்வதப் சபற உதவும். 2021 ஆம் ஆண்டு சதாடக்கம் 

நடுத்தர-அளவு மற்றும் பாரிய சதாழிற்துவற மற்றும் ெணிக முதலாளிகள் 

ெராெரியாக முவறயய 14 மற்றும் 16 ெதவீதத்வத பில்களில் யெமிப்பாரக்ள். 

ஒன்ராறியயா குவறந்த பட்ெ யபாட்டியுள்ள மின்ொர விவலகவளக் 

சகாண்டிருப்பதில் இருந்து அசமரிக்காவிலுள்ள ெராெரிவய விட அதிக யபாட்டி 

நிவறந்த விவலகளுக்குெ ்செல்லும் என்பயத இதன் சபாருளாகும். 



 

 

"ஒன்ராறியயாவில் உள்ள நாம் அவனெரும் COVID-19 இலிருந்து செளிெருெதில் 

கெனம் செலுத்துகின்யறாம்" என அவமெெ்ர ்Phillips கூறினார.் "உலகளாவிய 

சதாற்றுயநாவயக் வகயாளும் யபாது எதிரக்ாலத்வதப் பற்றிெ ்சிந்திப்பது 

கடினமாக இருக்கலாம், ஆனால் நாம் அவனெரும் நம் பங்வகெ ்ெரியாகெ ்

செய்தால், COVID-19 இறுதியில் நமக்குப் பின்னால் இருக்கும். யெவலொய்ப்வப 

உருொக்குெதற்குத் யதவெயான ெளரெ்ச்ிவயத் தடுக்கும் தவடகவள அகற்ற 

யெண்டிய சபாறுப்பு நமது அரசுக்கு உள்ளது. உலகின் பிற பகுதிகள் மீண்டு 

ெரும்யபாது, ஒன்ராறியயா பின்னடவெெ ்ெந்தித்தால், அதற்குக் சகாடுக்கும் விவல 

மிக அதிகமாக இருக்கும். நாங்கள் காதத்ிருக்க முடியாது.”  

ெமீபத்திய சபாருளாதார திட்டங்களின் அடிப்பவடயில் ஒரு சநகிழ்ொன நடுத்தர-

கால நிதித் திட்டத்வதக் யகாடிட்டுக் காட்டுெதன் மூலம், நிெெ்யமற்ற உலகிற்கு 

மத்தியில் செளிப்பவடத்தன்வமவய 2020 Budget  ெழங்குகின்றது. சபாருளாதார 

மீட்சியின் யெகத்வதப் சபாறுதத்ு மாகாணத்தின் நிதி நிவலவம எெ்ொறு 

மாறக்கூடும் என்பவத விளக்கும் மாற்றுக் காட்சிகவளயும் இது முன்வெக்கின்றது. 

2020–21 ஆம் ஆண்டிற்கான $38.5 பில்லியன் சதாவகப் பற்றாக்குவறவய அரொங்கம் 

முன்வெக்கின்றது, இது 2020–21இன் முதலாம் நிதிக்காலாண்டின் யபாது கூறப்பட்ட 

பற்றாக்குவற முன்னறிவிப்பிலிருந்து மாறாது, COVID-19 க்கு எதிரான 

யபாராட்டத்திற்கு அெெரமாகத் யதவெப்படும்  செலவீனங்கவளயும் 

பிரதிபலிக்கின்றது. நடுத்தர காலப்பகுதியில், பற்றாக்குவறகள் 2021-22 இல் $33.1 

பில்லியன் சதாவகயாகவும் 2022-23 இல் $28.2 பில்லியன் சதாவகயாகவும் குவறந்து 

ெருெதாக அரொங்கம் கணிப்பிடட்ுள்ளது. உலகளாவிய சதாற்றுயநாயின் 

சதாடரெ்ச்ியான நிெெ்யமற்ற தன்வமவய ஒப்புக் சகாண்ட அரொங்கம், மாரெ் ்31, 

2021 க்குள் 2021 Budget இல் ெமநிவலவய அவடெதற்கான ெழிகளடங்கிய பல-

ஆண்டுத் திட்டம் ஒன்றிவனயும் அட்டெவணப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது.s 

ஒன்ராறியயாவின் செயற் திட்டத்தின் சிறப்பம்ெங்கள்: 

பாதுகாப்பு, ஆதரவு, மீடச்ி:  

பாதுகாப்பு - COVID-19 க்கு அரொங்கத்தின் அெெர பங்களிப்பாகப் புதிய 

நிதியுதவியாகிய $7.5 பில்லியன் சதாவகவய உள்ளடக்கும் $15.2 பில்லியன் 

சதாவக. இப்புதிய நிதியதத்ின் சிறப்பம்ெங்கள் பின்ெருமாறு: 

• ஒரு நீண்ட காலப் பராமரிப்பு குடியிருப்பாளருக்கு தாதியர ்ஒருெர ்அல்லது 

தனிநபர ்பராமரிப்புத் சதாழிலாளியிடமிருந்து (PSW) ெராெரியாகத் தினெரி 

யநரடிப் பராமரிப்வப நான்கு- ஆண்டு காலப்பகுதியில் நாசளான்றுக்கு நான்கு 

மணியநரமாக உயரத்்துதல், எமது மூத்தெரக்வளப் பாதுகாப்பதில் கயனடிய 

மாகாணங்களில் ஒன்ராறியயாவெ முன்னிவல ெகிக்கெ ்செய்கின்றது.  

• 2021-22 இல் $4 பில்லியன் சதாவகவயயும், 2022-23 இல் யமலும் $2 பில்லியன் 

சதாவகவயயும் மக்களின் ஆயராக்கியதவ்தப் பாதுகாப்பதற்கும், COVID-19 

சதாற்றுயநாய்க்கு எதிரான யபாராட்டத்வத ஆதரிப்பதற்கும் என 

அரப்்பணிப்புடன் உதவுதல். 



 

 

• புதிய அெெர சிகிெவ்ெ அவற, அதி-நவீன-யநாயறிதல் இயமஜிங் மற்றும் ெத்திர 

சிகிெவ்ெ அவறகளுடன் புதிய Cortellucci Vaughan Hospital தளத்வதத் திறத்தல். 30 

ஆண்டுகளில், இவணயத் திறவனப் புதிதாகெ ்யெரத்்து ஒன்ராறியயாவில் 

புதிதாகக் கட்டப்பட்ட முதல் மருதத்ுெமவன இதுொகும். 

ஆதரவு — மக்கள் மற்றும் யெவலகளுக்கான கூடுதல் ஆதரவுக்கு $2.4 பில்லியன் 

சதாவகவய அடக்கிய  $13.5  பில்லியன் சதாவக. இப்புதிய நிதியதத்ின் 

சிறப்பம்ெங்கள் பின்ெருமாறு: 

• 12 ெயது ெவரயுள்ள ஒரு பிள்வளக்கு $200  மற்றும் 21 ெயது ெவர சிறப்புத் 

யதவெகவளக் சகாண்ட பிள்வள மற்றும் இவளஞர ்ஒருெருக்கு $250 வீதம் என 

மாரெ் ்மாததத்ில் ெழங்கப்பட்ட $378 மில்லியன் நிதியுதவிவயத் சதாடரந்்து, 

மற்சறாரு சுற்றுக் சகாடுப்பனவுகளின் மூலம் $380 மில்லியன் நிதியுதவிவயப் 

சபற்யறாருக்கு ெழங்குதல். இவணயத்தளக் கற்றலுக்கான சதாழில்நுட்பம் 

யபான்ற COVID-19 இனால் ஏற்பட்டுள்ள கூடுதல் செலவுகளுக்கு இது உதவும். இதன் 

சபாருள் என்னசெனில்,மூன்று இளம் குழந்வதகவளக் சகாண்ட ஒரு குடும்பம், 

அெரக்ளில் ஒருெர ்சிறப்புத் யதவெகவளக் சகாண்டெர,் கல்விப் சபாருட்கள் 

மற்றும் சதாழில்நுட்பம் சதாடரப்ான செலவுகளுக்சகன இக் குடும்பம்2020 ஆம் 

ஆண்டில் $1,300  நிதியுதவிவயப் சபற்றுக் சகாள்ளும்.   

• 2021 ெரிவிதிப்பு ஆண்டிற்கான Seniors’ Home Safety Tax Credit ஐ முன்சமாழிதல்— $10,000 

ெவரயுள்ள சதாவகக்குத் தகுதியான புனரவமப்பிற்சகன 25 ெதவீதம் ெவரக் 

கடன் சகாடுத்தல் — இது முதியெரக்ள் தங்கள் வீடுகவளப் 

பாதுகாப்பானதாகவும், யமலும் அணுகக்கூடியதாகவும் மாற்றுெதன் மூலம் தமது 

வீடுகளில் நீண்ட காலம் தங்க உதவும். அெரக்ளின் ெருமானம் மற்றும் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கு ெருமான ெரி செலுத்த யெண்டுமா என்பெற்வறப் 

சபாருட்படுத்தாமல் மூத்தெரக்ள் அதற்குத் தகுதி சபறுொரக்ள். அெரக்ளுடன் 

ெசிக்கும் மற்றும் அெரக்ளுக்கு ஆதரெளிக்கும் குடும்ப உறுப்பினரக்ளும் தகுதி 

சபறுொரக்ள். 

• தற்யபாவதய திட்டத்வத விரிவுபடுதத்ுெதற்கும், கறுப்பின இவளஞரக்ள், ெமூக 

மற்றும் சபாருளாதார செற்றிவய அவடெதவன ஆதரிக்கும் புதிய சபாருளாதார 

ெலுவூட்டல் நீயராட்டத்வத உருொக்குெதற்குரிய புதிய நிதிவய 

யமம்படுதத்ுெதற்கும், அதன் அடிப்பவட நிதியுதவிவய 

இரட்டிப்பாக்கிக்,.கறுப்பின இவளஞருக்கான செயற் திட்டதத்ில் (Black Youth Action 

Plan) 2020–21 சதாடங்கி மூன்று ஆண்டுகளில் யமலதிகமாக $60 மில்லியவன 

முதலீடு செய்தல். 

• சதாற்றுயநாய் காரணமாகக் குறிப்பிடத்தக்க நிதி அழுத்தங்கவளெ ்ெந்திக்கும் 

ெமூக சுற்றுலா, கலாெெ்ார மற்றும் விவளயாட்டு அவமப்புகவள 

ஆதரிப்பதற்காக ெமூகக் கட்டிட நிதிக்கு (Community Building Fund) இரண்டு 

ஆண்டுகளில் $100மில்லியவன முதலீடு செய்தல். 

• COVID-19 இன் விவளொக ஒன்ராறியயாவின் கவல ெம்பந்தப்பட்ட நிறுெனங்களின் 

செயற்பாட்டில் ஏற்படும்  இழப்புகவள ஈடுகட்ட,  அெற்றுக்கு $25 மில்லியன் 

சதாவகவய அெெர நிதியுதவியாக ஒயர-தடவெயில் ெழங்குதல். 



 

 

• 2021-22 மற்றும் 2022-23 இல் ெளரந்்து ெரும் யதவெகளுக்கு ஈடு சகாடுப்பதற்கும், 

ஒன்ராறியயா மக்களுக்குத் சதாடரந்்து உதவி ெழங்குெதற்கும்,.அடுதத் இரண்டு 

ஆண்டுகளில் மக்கள் மற்றும் யெவலகவள ஆதரிக்கும் அவமப்புக்கு (Support for 

People and Jobs Fund) யமலதிகமாக $1.8 பில்லியவன ெழங்குதல். 

மீடட்டடுத்தல் — சபாருளாதார ெளரெ்ச்ியினால்  தூண்டப்பட்டு ஏற்படும் 

உறுதியான மீட்சிக்கான அடிதத்ளத்வத உருொக்கப் புதிய உதவிகளில் $4.8 

பில்லியவன முதலிடல். இதன் சிறப்பம்ெங்கள் பின்ெருமாறு: 

• மாகாணத்தில் உள்ள ெமூகங்கள் இவணக்கப்படுெதவன உறுதிப்படுத்த, 

ஏற்கனயெயுள்ள அதன் சபாறுப்புகளுடன் இவணத்து அடுத்த நான்கு 

ஆண்டுகளில் பரந்தளவிலான உட்கட்டவமப்பில், $680 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான யமலதிக முதலீடுகவள யமற்சகாள்ெது, ஒன்ராறியயாவின் முதலீட்வட 

ெரலாற்று ரீதியாகக் கிடட்த்தட்ட $1 பில்லியன் சதாவகக்கு உயரத்்துகின்றது.  

• யெவலவயப்-பாதிக்கும் அதிக மின்ொரெ ்செலவீனங்கவள நிெரத்த்ி 

செய்ெதற்கான ஒரு விரிொன திட்டத்துடன், ஒன்ராறியயாவிற்கு அதிக 

யெவலகவளக் சகாண்டு ெருெது, நடுத்தர-அளவிலான மற்றும் பாரிய 

சதாழிற்துவற மற்றும் ெணிக முதலாளிகளுக்கு, அெரக்ளின் மின்ொரக் 

கட்டணங்களில் ெராெரியாக (கூடுதல் செலவில் மூன்று ஆண்டுகளில் $1.3 

பில்லியன்) முவறயய 14 மற்றும் 16 ெதவீதத்வத மீதப்படுதத்ுகின்றது,        

• 200,000 க்கும் யமற்பட்ட முதலாளிகளுக்கான உயர ்ெணிகக் கல்வி ெரி (Business 

Education Tax-BET) விகிதங்கவளக் குவறப்பதன் மூலமும் அல்லது யெவல 

உருொக்குனரக்ளின் ஒன்ராறியயாவில் உள்ள அவனதத்ு ெணிகெ ்

சொதத்ுக்களில் 94 ெதவீதத்தின் மீதான சொத்து ெரிகவள 0.88 ெத வீதத்திற்குக் 

குவறப்பதன் மூலமும் அெற்வறெ ்ெமப்படுத்தல்.   இது உடனடியான ெருடாந்த 

யெமிப்பில் $450  மில்லியன் சதாவகவய உருொக்குகின்றது மற்றும் தற்யபாது 

மாகாணத்தில் மிக உயரந்்த BET விகிதத்திற்கு உட்பட்ட பல ெணிகங்களுக்கான 30 

ெதவீதக் கழிவிவன இது குறிக்கின்றது. 

• சிறு ெணிகங்களுக்கான சொதத்ு ெரிவயக் குவறக்கும் திறவனயும், இந்தக் 

குவறப்புகளுடன் சபாருந்துெவதக் கருதத்ிற் சகாள்ெதற்கான ஒரு மாகாண 

உறுதிப்பாட்வடயும் நகராட்சிகளுக்கு ெழங்க முன்சமாழிெதன் மூலம் உள்ளூர ்

அரொங்கங்களின் யகாரிக்வககளுக்குப் பதிலளிதத்ல். நகராட்சி 

ஏற்றுக்சகாள்ெதவனப் சபாறுதத்ு 2022–23 க்குள் சமாத்த நகராட்சி மற்றும் 

மாகாண சொதத்ு ெரி நிொரணத்தில் சிறு ெணிகங்களுக்கு $385 மில்லியவன 

இது ெழங்கும். 

• Employer Health Tax (EHT) விலக்கிவன நிரந்தரமாக்குெதற்கு முன்சமாழிெதன் மூலம், 

யமலதிகமாக 30,000 முதலாளிகளுக்கு யெவலகள் மீதான ெரி விலக்கு $490,000 

இலிருந்து $1 மில்லியனாக உயரெ்வடகின்றது. இந்த யமலதிக நிொரணத்துடன் 90 

ெதவீத முதலாளிகள் EHT  செலுத்த மாட்டாரக்ள், இது 2021-22 இல் $360 மில்லியன் 

சதாவகவய மீதப்படுதத்ி, யெவலகள் மற்றும் ெளரெ்ச்ியில் மறு முதலீடு 

செய்ெதற்கு ெழி ெகுக்கும். 



 

 

• ஒன்ராறியயாவில் விடுமுவறவய வீட்டில் ெசிக்கும் ஆண்டான 2021 இல் 

ஒன்ராறியயாவெப் பற்றிப் பாதுகாப்பாக அறிந்துசகாள்ெதவன 

ஊக்குவிப்பதற்காக, ஒன்ராறியயாவில் ெசிப்பெரக்ளுக்குத்,  தகுதியான 

ஒன்ராறியயா சுற்றுலாெ ்செலவீனங்களுக்காக 20 ெதவிகிதம் ெவர ெழங்க 

உறுதியளிக்கின்றது.  

• 3 ஆண்டுகளில் $180.5 மில்லியன் சதாவக முதலீட்டில், சதாற்றுயநாயால் அதிகம் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுலா மற்றும் விருந்யதாம்பல் துவறயில் உள்ள 

சதாழிலாளரக்வளப், பயிற்சி மற்றும் யெவலகளில் இவணத்தல். திறன் 

பயிற்சிக்காக Employment Ontario மூலம் யமலதிகமான $100 மில்லியன் சதாவக 

அரப்்பணிப்பு முதலீடுகள், மறுெடிெவமப்பு செய்யப்பட்ட இரண்டாெது சதாழிற் 

திட்டம் (Second Career program) அதத்ுடன் அதிகமாகக்-யகாரப்படும் திறன்கவளப் 

சபறுெதற்கு.$59.5 மில்லியன் சதாவக ஆகியெற்வற உள்ளடக்கிய இது ஒரு 

திறவமயான ெரத்்தக மூயலாபாயமாகும்.    

• Ontario Onwards Acceleration Fund (சதாடரந்்து ஊக்குவிக்கும் ஒன்ராறியயாவின் நிதி) 

மூலம் அரொங்க யெவெகவள மிகவும் நம்பகமானதாகவும், ெெதியானதாகவும், 

அணுகக்கூடியதாகவும் மாற்றுெதற்கு நான்கு ஆண்டுகளில் $500 மில்லியன் 

சதாவகவய ெழங்குதல். 



 

 

விவரவுெ ்செய்திகள் 

• ஜூன் மாததத்ிலிருந்து, ஒன்ராறியயாவின் யெவலொய்ப்பு 838,000 நிகர 

யெவலகளால் அதிகரிதத்ுள்ளது, செப்டம்பர ்மாத நிவலவமப்படி, 

யெவலொய்ப்பு சபப்ரெரி 2020 இலிருந்த அளவின் 95.8 ெதவீதத்வத எட்டியுள்ளது.  

• ஒன்ராறியயாவின் உண்வமயான GDP (சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி) 2020 இல் 6.5 

ெதவிகிதம் குவறந்து 2021 இல் 4.9 ெதவிகிதம் உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒன்ராறியயாவின் சபாருளாதார ெளரெ்ச்ி 2021 க்குப் பின்னர ் சதாடரெ்ச்ியாக 

உயரும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது, 2023 இல் 2.0 ெதவீத மிதமான ெளரெ்ச்ிவய 

அவடெதற்கு முன்னர ்உண்வமயான GDP, 2022 இல், 3.5 ெதவீதமாக உயரும் எனக் 

கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது.    

• Fiscal Sustainability, Transparency and Accountability Act, 2019(FSTAA) பல-ஆண்டு நிதித் 

திட்டதத்ின் இறுதி ஆண்டில் ஒரு சீரான பட்சஜட் திட்டமிடப்படாவிட்டால் மீட்புத் 

திட்டத்வத அரொங்கம் செளியிட யெண்டும் எனக் யகாருகின்றது.  இந்தெ ்ெட்டம் 

சநகிழ்வுத்தன்வமயின் யதவெவய அங்கீகரிக்கின்றது மற்றும் மாறிெரும் 

சூழ்நிவலகளுக்கு ஏற்பப் பதிலளிக்கும் திறவனயும் ெழங்குகின்றது.   COVID-19 

சதாற்றுயநாய் காரணமாகத் சதாடரும், முன் எப்யபாதும் இல்லாத நிெெ்யமற்ற 

தன்வமவயயும் மற்றும் அதனுடன்  கூடிய அபாயங்கவளயும் கருதத்ிற்சகாண்டு, 

 

2020 Budget இல் மீட்சித்திட்டத்வதெ ்யெரக்்க யெண்டிய யதவெவய இவடநிறுத்த 

FSTAA க்குத ்திருத்தங்கவள அரொங்கம் முன்சமாழிகின்றது. 

• COVID-19 சநருக்கடியின் தாக்கங்கவளப் பிரதிபலிக்கும் நிதிக் கண்யணாட்டத்வத 

ஒன்ராறியயாவின் செயற் திட்டத்தில், மாரெ் ்25, 2020 அன்று செளியிட்ட 

கனடாவின் முதல் ெட்டஆட்சிப் பிராந்தியம் ஒன்ராறியயாொகும். COVID-19 க்கு 

முகம் சகாடுத்தல். 

யமலதிக ஆதாரெளங்கள் 

ஒன்ராறியயாவின் செயற் திட்டம்: பாதுகாப்பு, ஆதரவு, மீட்சி 

அடிப்படை தகவல்: பாதுகாத்தல்— COVID-19 க்கு எதிரான உடனடி நடெடிக்வக 

அடிப்படை தகவல்: ஆதரித்தல்– மக்களுக்கும் சதாழில்களுக்கும் உதவுதல் 

அடிப்படை தகவல்:மீட்சடடுத்தல் –  ெளரெ்ச்ிக்கான நிவலவமகவள உருொக்குதல் 

அடிப்படை தகவல்: ஒன்ராறியயாவின் நிதியங்கவளப் சபாறுப்புடனும் 

செளிப்பவடதத்ன்வமயுடனும் நிரெ்கித்தல் 

அடிப்படை தகவல்: ஒன்ராறியயா செயற் திட்டதத்ின்  சிறப்பம்ெங்கள்  பாதுகாப்பு, 

ஆதரவு, மீட்சி 
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ஒன்ராறியயாவின் சபாருளாதாரக் கணக்குகள் - 2020 இன் இரண்டாெது 

காலாண்டு 

ஒன்ராறியயாவின் செயற் திட்டம்: COVID-19 க்கு முகம் சகாடுத்தல்  
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