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ઓન્ટારિયોનો એક્શન પ્લાન: COVID-19 નો સામનો

પ્રમુખ Ford અને મંત્રી શ્રી Phillips જાહેર કરે છે વધારાના સ્વાસ્્ય સંભાળ સંસાધનો અને
લોકો, રોજગાર અને નોકરીદાતાઓ માટે સમર્થન

સમાચાિ

25 માર્થ 2020

ટોરોન્ટો (TORONTO) –– આજે, નાણામંત્રી Rod Phillips એ ઓન્ટારરયોનો એક્શન પ્લાન રજૂ કયો: COVID-19
(માર્થ 2020 નો આર્ર્િક અને નાણાકીય અપડેટ)નો સામનો.
સરકારનો એક્શન પ્લાન COVID-19 સામેની પ્રર્તરિયા તરીકે પ્રર્મ પગલું છે અને તેમાં સ્વાસ્્ય સંભાળ પ્રણાલી
માટેના વધારાના સંસાધનો અને લોકો તેમજ રોજગારની સીધી સહાયતા માટે $7 બિબલયનનો સમાવેશ ર્ાય છે . તે
કર અને અન્ય સ્ર્બગત કર દ્વારા લોકો અને તેઓના વ્યવસાયો કેશ ફ્લોમાં સુધારો કરવા, રોજગાર અને ઘરની
આવકને સુરબિત રાખવા માટે $10 બિબલયનની સહાય પણ કરશે.
આ $17 બિબલયન રજૂ કરવાનુ ં પગલું આગળ જતા પડકારો આવે ત્યારે આપણી સ્વાસ્્ય સંભાળ પ્રણાલીને
સુર્નર્િત રાખવા, સમુદાયો અને અર્થવ્યવસ્ર્ાને તૈયાર રાખવા માટેન ુ ં એક મહત્વપ ૂણથ પ્રર્મ ર્રણ કહી શકાય. આ
યોજનામાં ઐર્તહાર્સક દૂ રંદેશી જોવા મળે છે , જેમાં સામેલ છે COVID-19 માટે વધારાનાં સ્વાસ્્ય સંભાળ ર્નવેશોનાં
ભાગ રૂપે $1 બિબલયનનુ ં કટોકટી ભંડોળ, તેમજ અભ ૂતપ ૂવથ $2.5 બિબલયન આરબિત રાખેલ છે અને િદલાતી વૈર્િક
પરરસ્સ્ર્ર્તઓ સામે સતત પરરવતથનિમ પ્રર્તરિયા આપવા વધારો કરે લ $1.3 બિબલયનનુ ં કટોકટી ભંડોળ છે .
ઓન્ટારરયોનાં લોકોના સ્વાસ્્ય અને સુખાકારીનુ ં સંરિણ કરવા વધારાના સ્વાસ્્ય સંભાળ સંસાધનો માટે આ
યોજનામાં $3.3 બિબલયનનો સમાવેશ ર્ાય છે .
મંત્રી Phillips એ જણાવ્્ું હત ું કે “નાણા મંત્રી તરીકે, હાલમાં મારી પ્રર્મ અગ્રીમતા તે સુર્નર્િત કરવાનુ ં છે કે
આપણાં ફ્ર્નન્ટ-લાઇન આરોગ્ય સંભાળ વ્યાવસાર્યકો પાસે COVID-19 નાં પ્રકોપ સામે લડવા તેઓ પાસે આવશ્યક
સંસાધનો હોય". "ઓન્ટારીયોના લોકોને ર્વિાસ છે કે અમે તેઓનાં સ્વાસ્્ય અને સુખાકારીના સંરિણ માટે જે કંઈ
પણ પગલાં લેવા પડશે તે લઈશુ.ં આ વધારાના સંસાધનો હૉસ્સ્પટલની િમતામાં વધારો કરશે, આપણા ર્પ્રયજનોને
લાંિા ગાળાની સંભાળમાં સુરબિત રાખશે, અને આપણા સાવથજર્નક આરોગ્ય અર્ધકારીઓને રોગનાં ફેલાવાને ધીમો
પાડવા અને અટકાવવાના કાયથમાં સહાય કરશે."
સ્વાસ્્ય
▪

COVID-19 નાં પ્રકોપ સંિર્ં ધત ઉદ્દભવતી જરૂરરયાતો માટે $1.0 બિબલયનનુ ં COVID-19 કટોકટી ભંડોળ
સમર્પિત કરવા પ્રર્તિદ્ધ છે .

▪

હૉસ્સ્પટલ સેક્ટર માટે $ 935 ર્મબલયનનુ ં ર્નવેશ કરે લ છે , જેમાં સામેલ છે $594 ર્મબલયન િમતાના
મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લેવાની સરકારની પ્રર્તિદ્ધતાની પ્રગર્તને વેગ આપવા માટે, તેમજ વધારાની 1,000
એક્યુટ કેર (આત્યંર્તક સંભાળ) અને અને 500 રિરટકલ કેર િેડ તેમજ વધારાના મ ૂલયાંકન કેન્રો માટે $341
ર્મબલયન.

▪

COVID-19ની દે ખરે ખ, જાપ્તો, અને પ્રયોગશાળા અને ગ ૃહ પરીિણને સહાય કરવા સાવથજર્નક આરોગ્ય
ભંડોળમાં $160 ર્મબલયનનો વધારો કરે છે , ઉપરાંત વાસ્તર્વક સંભાળ Telehealth Ontario (અને ટેબલહેલર્
ઓન્ટારરયો) માં પણ ર્નવેશ કરાશે.

▪

દીઘથકાલીન સંભાળ િેત્રમાં િમતામાં વધારો કરવા માટે તેમજ 24/7 સ્િીર્નિંગ માટેનાં ભંડોળ, ર્ેપ
ર્નયંત્રણને સહાય કરવા વધુ સ્ટાફ, અને COVID-19 નાં પ્રકોપને નાર્વામાં મદદરૂપ ર્વા માટે પુરવઠા
અને સાધન માટે $243 ર્મબલયનનુ ં ર્નવેશ કરે છે .

▪

COVID-19 નો સામનો કરવા માટે ફ્રન્ટ લાઇન સ્ટાફને વ્યસ્ક્તગત રિણાત્મક સાધન અને જરટલ તિીિી
પુરવઠા પ ૂરા પાડવા માટે $75 ર્મબલયનનુ ં ર્નવેશ કરે છે .

એક્શન પ્લાનના ભાગરૂપે, પ્રોર્વન્સે લોકોને સીધી અને તાકીદે સહાય કરવા અને રોજગારોને સુરબિત રાખવા માટે
$3.7 બિબલયનની જાહેરાત પણ કરી છે .
મંત્રી શ્રી Phillips એ જણાવ્્ું હત ું કે “ આ વૈર્િક મહામારી દરર્મયાન, હું ઇચ્છં છં કે ઓન્ટારરયોના લોકો તેઓના
સ્વાસ્્ય પર ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કરે –– તેઓનાં રોજગાર છૂટવા અંગે કોઇ બર્િંતા ન કરે અર્વા અનપેબિત વધારાના
ખર્ાથને પહોંર્ી વળવા તેઓ કેવી રીતે િે છે ડા ભેગા કરે તે અંગે કોઇ બર્િંતા ન કરે . અમે ઓન્ટારરયોમાં રહેતા પ્રત્યેક
વ્યસ્ક્તનાં જીવનને ર્ોડું વધારે િહેતર કરવામાં મદદરૂપ ર્ઈ રહ્યા છીએ, અને સાર્ે જ જે લોકોને સૌર્ી વધુ
જરૂરરયાત હોય તેઓને વધારાનો ટેકો પ ૂરો પાડી રહ્યા છીએ.”
COVID-19ના પ્રકોપનો સામનો કરવાને મજબ ૂત િનાવવા અને લોકો, પરરવારો, કામદારો અને નોકરીદાતાઓને
સહાય કરવા માટે સરકારી યોજનાની મુખ્ય પહેલોમાં નીર્ેની િાિતો સામેલ છે :
લોકો અને િોજગાિ
▪

COVID-19 નાં પ્રકોપ દરર્મયાન ખાનગી શાળામાં ભરતી ર્યેલ િાળકો સરહત 12 વર્થ સુધીની વયનાં
િાળક દીઠ $200ની એક-વખતની ચુકવણી અને ર્વર્શષ્ટ જરૂરરયાતો ધરાવતા િાળકો માટે $250ની

ચુકવણી કરીને શાળા અને ડે-કેર િંધ રહેવાને કારણે ર્યેલ વધારાના ખર્ાથ ચ ૂકવવામાં પરરવારોને મદદ
કરશે.
▪

છ મરહના સુધી ઓછી આવક ધરાવતા વરરષ્ઠો માટે Guaranteed Annual Income System (GAINS –
ગેરેન્ટેડ એન્્ુઅલ ઇન્કમ ર્સસ્ટમ) ની ચુકવણી િમણી કરવાની દરખાસ્ત.

▪

2020-21માં વીજળી ખર્થ રાહત પ્રોગ્રામ્સ માટે આશરે $5.6 બિબલયન પ્રદાન કરીને લાયકાત ધરાવતા

રહેઠાણ, ફામથ અને નાના ધંધાદારી ગ્રાહકોને પરવડે તેવા વીજળી બિલ અંગે મદદરૂપ ર્વું
જે 2019નાં અંદાજપત્રની યોજનાની ત ુલનાએ આશરે $1.5 બિબલયન જેટલું વધારે છે .

▪

રહેઠાણ, ફામથ અને નાના ધંધાદારી ગ્રાહકોને 24 કલાક 45 રદવસો સુધી ઑફ-પીક પ્રાઇસ તરીકે ઓળખાતા
સૌર્ી ઓછા દરે ર્વજળીની રકિંમત નક્કી કરી વધુ રકફાયતી ર્વજળીના બિલર્ી મદદરૂપ ર્વું જેર્ી

રે ટપેયરોને તેઓના વધી ગયેલ ર્વજળીના વપરાશમાં COVID-19ના પ્રકોપનો સામનો કરતી વખતે સહાય
મળે જેનાર્ી ટાઇમ-ઓફ-્ુઝ ર્મટરીંગની બર્િંતાઓ ધ્યાન પર લેવાઇ જશે.
▪

Employer Health Tax (EHT – એમ્પ્લોયર હેલર્ ટેક્સ) ની છૂટમાં હંગામી વધારો કરીને લગભગ 57,000
એમ્પ્લોયસથ (ર્નયોક્તા) માટે વેરામાં $355 ર્મબલયન જેટલી રાહત.

▪

Low-income Energy Assistance Program (LEAP – લો-ઇન્કમ એનજી આર્સસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ) માટેની
યોગ્યતાનો વ્યાપ વધારીને પરરવારોને તેઓનાં ઊજાથ બિલો માટે $9 ર્મબલયનની સીધી સહાય પ્રદાન
કરવી, તેમજ તે સુર્નર્િત કરવું કે તેઓની ર્વજળી અને નેર્રલ ગેસની સેવા COVID-19 નાં પ્રકોપ
દરર્મયાન ચુકવણી ન કરવાને લીધે િંધ ન ર્ાય.

▪

ફ્રન્ટ-લાઇન પર કાયથ કરી રહેલ માતા-ર્પતાઓ જેમ કે, આરોગ્ય સંભાળ કાયથકરો, પોલીસ અર્ધકારીઓ,
અસ્ગ્નશમન દળના સૈર્નકો અને કરે કશ્નલ ઓરફસરોને સહાય કરવા માટે આપાતકાલીન િાળ સંભાળ
ર્વકલપો પ્રદાન કરવા.

▪

ઓન્ટારરયો વક્સથ દ્વારા સંર્ાબલત કટોકટી સહાયતા કાયથિમનુ ં એક્સેસ વધારીને આર્ર્િક મુશ્કેલીઓનો
સામનો કરી રહેલ લોકોને આર્ર્િક સહાય પ્રદાન કરવી અને આ જાહેર આરોગ્ય કટોકટી દરર્મયાન વધુ
લોકોને ખોરાક અને ભાડા જેવી મ ૂળભ ૂત જરૂરરયાતો પ ૂરી કરવામાં મદદ કરવી.

▪

COVID-19નો સામનો કરવાની તેઓની િમતામાં સુધારો કરવા સખાવતી અને બિન-નફાકારી સામાજજક
સેવા સંગઠનો જેમ કે, ફૂડ િેંકો, િેઘર લોકો માટેનાં આશ્રયસ્ર્ાનો, ર્ર્ો અને આપાતકાલીન સેવાઓ માટે
$148 ર્મબલયન જેટલો ભંડોળનો વધારો કરીને Consolidated Municipal Service Managers

(કન્સૉબલડેટેડ મ્્ુર્નર્સપલ સર્વિસ મેનેજસથ) અને District Social Service Administration Boards

(રડન્દ્સ્િક્ટ સોશ્યલ સર્વિસ એડર્મર્નસ્િેશન િૉડડ થ સ)ને સીધું ભંડોળ પ્રદાન કરવુ,ં જેઓ આ ભંડોળને સ્ર્ાર્નક
જરૂરરયાતોને આધારે ફાળવશે.
▪

Ontario Student Assistance Program (OSAP – ર્વદ્યાર્ીઓ માટે ઓન્ટારરયો સ્ટુન્ડન્ટ આર્સસ્ટન્સ

પ્રોગ્રામ) ની લોન અને વ્યાજ ઉપાર્જન રાહત છ મરહના સુધી આપવી જેર્ી, લોકો પાસે વધુ પૈસા િાકી રહે.
▪

પ્રસ્તાર્વત નવી Corporate Income Tax Credit (કોપોરે ટ ઇન્કમ ટેક્સ િેરડટ) Regional Opportunities

Investment Tax Credit (રીજનલ ઑપચ્્ર્ૂથ નરટસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટેક્સ િેરડટ) ર્ી એવા સપોટથ રીજનને મદદ
કરવી જેઓ રોજગાર વ ૃદ્ધદ્ધમાં પાછળ રહી ગયા હોય.
▪

નાણાંકીય જરૂરરયાતવાળા શહેરી તળપદા લોકો સરહત તળપદા લોકો અને સમુદાયો માટે આપાતકાલીન

સહાયતા અને દૂ રદરાજનાં ફસ્ટથ નેશન્સ (First Nations) સુધી આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસાર્યકો અને મહત્વપ ૂણથ
પુરવઠાઓના ખર્થને પહોંર્ી વળવા $26 ર્મબલયનની વધારાની સહાય આપવી.

આવનાર મરહનાઓમાં સરકારની યોજનામાં એવા પગલાં પણ સામેલ છે જે તેઓનાં કેશ ફ્લોને સુધારવા માટે કર
અને અન્ય સ્ર્બગત કર દ્વારા લોકો અને ઉદ્યોગોને સહાય કરવા માટે $10 બિબલયન ઉપલબ્ધ કરાશે, જેમાં નીર્ેની
િાિતો સામેલ છે :

▪

વ્યવસાયો માટે મોટા ભાગનાં પ્રાંતીય સંર્ાબલત કર ફાઇલ કરી તેના ચ ૂકવણાં માટે છ મરહનાનુ ં વ્યાજ અને
દં ડની રાહત આપવા $6 બિબલયન ઉપલબ્ધ કરવા.

▪

આવતા જૂનની 30મીએ સુધરાઇ દ્વારા ચ ૂકવવાપાત્ર ર્ત્રમાર્સક એજ્્ુકેશન પ્રોપટી ટેક્સને 90 રદવસ

મુલતવી કરી $1.8 બિબલયન કરતા વધુની જોગવાઇ જે સુધરાઇઓને પરરવતથનિમતા પ્રદાન કરશે, જેર્ી
જેઓ એમના સ્તરે રહેવાસીઓ અને વ્યવસાયોને ર્મલકત વેરા મુલતવી રાખવાની િમતા પ ૂરી પાડવા
સાર્ે સુર્નર્િત કરશે કે સ્કૂલ િૉડથ ને તેઓનુ ં ભંડોળ પ્રાપ્ત ર્વું ર્ાલુ રહે.
▪

વકથ પ્લેસ સેફટી એન્ડ ઈન્સ્યોરન્સ િોડથ (WSIB) દ્વારા $1.9 બિબલયન ઉપલબ્ધ કરી એમ્પ્લોયરોને છ
મરહના સુધી ચુકવણીઓ મુલતવી રાખવાની છૂટ આપવી.

મંત્રી શ્રી Phillips એ જણાવ્્ું હત ું કે "અમે વ્યવસાયો અને લોકો પર ભારણ ઓછં કરવા માટે જવાિદાર પગલાં લઈ

રહ્યા છીએ". "સાર્ે જ, આ પગલાંર્ી આ અર્નર્િત સમયમાં વ્યવસાયો અને લોકોને, રોજગાર તેમજ ઘરની આવકને
સુરબિત રાખવા માટે $10 બિબલયનનો કેશ ફ્લો છૂટો ર્ાય છે ."
હકીકતોનો ટૂં કસાિ
▪

માર્થ 2020 નો આર્ર્િક અને નાણાકીય અપડેટ (Economic and Fiscal Update) આગામી વર્થ માટે
યોજનાની ધારણાઓ પ ૂરી પાડે છે . સરકાર સમગ્ર વર્થ દરમ્યાન પ્રોર્વન્સનાં આર્ર્િક અને નાણાકીય
અબભગમનાં ર્નયર્મત અપડેટ્સ પ ૂરા પાડવાનુ ં ર્ાલુ રાખશે.

▪

2019–20 માં પ્રોર્વન્સ $9.2 બિબલયનની ખાધ આગળ ધપાવી રહ્ું છે , જે 2019નાં િજેટનાં સાપેિમાં
$1.1 બિબલયનનો સુધારો છે . COVID-19 નાં પ્રકોપનો સામનો કરવાનાં પરરણામરૂપ, સરકાર 2020–21માં
$20.5 બિબલયનની ખાધની યોજના કરી રહી છે .

▪

ઓન્ટારરયોએ 2020–21 માટે $2.5 બિબલયન આરબિત રાખેલ છે જે આજ સુધીનાં ઇર્તહાસમાં સૌર્ી વધું છે .

▪

સરકાર 15 નવેમ્િર 2020 સુધીમાં મન્દ્લટ-યર પ્રોર્વસ્ન્શયલ િજેટ રજૂ કરશે. આ જવાિદાર અબભગમ
સરકારને આર્ર્િક સ્સ્ર્ર્તનુ ં આકલન કરવાનુ ં ર્ાલુ રાખવાની અને સૌર્ી તાજેતરના અને ર્વિસનીય ડેટાને
આધારે દીઘથકાલીન અબભગમ અપનાવવાની અનુમર્ત આપશે.

વધાિાના સૂંસાધનો
▪

ઓન્ટારરયોનો એક્શન પ્લાન: COVID-19નો સામનો (માર્થ માર્થ 2020 નો આર્ર્િક અને નાણાકીય અપડેટ)

▪

COVID-19 અંગેની મારહતી
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