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ாவின் செ ற் திட்டம் : COVID-19 க் கு முகம்
சகாடுத் தல்

முதல் வர் Ford மற் றும் அமமச்சர் Phillips ஆகிய ோர் யமலதிகமோன
சுகோதோரப் பரோமரிப் பு வளங் கமளயும் மக்கள் , யவமலகள் மற் றும்
முதலோளிகளுக்கோன ஆதரவு என் பவற் மறயும் அறிவிக்கின் றனர்
செ ் திகள்

மோர்ச் 25, 2020

ரரோறன் யரோ - இன் று, நிதி மமச்சர் Rod Phillips ஒன் ரோறிய ோவின் ரச ற் திட்டத்மத
ரவளியிட்டோர்: COVID-19 க்கு முகம் ரகோடுத்தல் .(மோர்ச் 2020 ரபோருளோதோரம் மற் றும்
நிதி சோர்ந்த யமம் படுத்தல் )
அரசோங் கத்தின் ரச ற் திட்டம் COVID-19 க்கு முகம் ரகோடுப்பதற் கோன முதற்
படி ோகும் , அத்துடன் , சுகோதோரப் பரோமரிப்புத் துமறக்கும் , மக்கள் மற் றும்
ரதோழில் களுக்கு யநரடி ோக உதவுவதற் கும் யவண்டி யமலதிக வளங் களுக்கோக
ஒதுக்கப்படும் $7 பில் லி ன் ரதோமக இதில் உள் ளடங் கும் . யமலும் , வரி மற் றும் பிற
ஒத்திமவப்புகள் மூலம் மக்களுக்கும் வணிகங் களுக்கும் , அவர்களின்
பணப்புழக்கத்மத யமம் படுத்துவதற் கும் , யவமலகள் மற் றும் குடும் ப வரவு
ரசலவுத் திட்டங் கமளப் போதுகோப்பதற் கும் என $10 பில் லி ன் ரதோமக
உதவியிமனயும் இது வழங் கும் .
இந்த $17 பில் லி ன் ரதோமக உதவி நடவடிக்மக ோனது, எமது சுகோதோர அமமப்பு,
சமூகங் கள் மற் றும் ரபோருளோதோரம் ஆகி வற் றின் முன் னுள் ள சவோல் கமள
எதிர்ரகோள் ளும் வமகயில் நிமலநிறுத்தப்படுவதமன, உறுதி ரச ் வதற் கோன
முக்கி மோன முதற் படி ோகும் . இத்திட்டம் வரலோற் று ரீதி ோன வியவகத்துடன் ,
யமலதிக சுகோதோரப் பரோமரிப்பு முதலீடுகளின் ஒரு பகுதி ோக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
$1 பில் லி ன் COVID-19 இமடக்கோல ஏற் போட்டு நிதி, அத்துடன் முன் ரனப்யபோதும்
இல் லோத வமகயில் $2.5 பில் லி ன் ஒதுக்கீட்டுத் ரதோமக, மற் றும் மோறிவரும்
உலகளோவி சூழ் நிமலகளுக்கு ஈடு ரகோடுப்பதற் கோக அதிகரிக்கப்பட்ட
இமடக்கோல ஏற் போட்டு நிதி ோக $1.3 பில் லி ன் ரதோமக ஆகி வற் மற
உள் ளடக்கியுள் ளது.
ஒன் ரோறிய ோ மக்களின் உடல் நலம் மற் றும் நல் -வோழ் மவப் போதுகோப்பதற் கோக, $3.3
பில் லி ன் ரதோமகம , யமலதிக சுகோதோரப் பரோமரிப்பு வளங் களுக்ரகன இத்
திட்டம் உள் ளடக்கியுள் ளது.
"நிதி அமமச்சர் என் ற முமறயில் , முன் னணி-நிமலயில் உள் ள எமது சுகோதோரப்
பரோமரிப்பு நிபுணர்களுக்கு, COVID-19 பரம் பமல எதிர்த்துப் யபோரோடுவதற் குத்
யதமவ ோன வளங் கள் இருப்பதமன உறுதிரச ் வயத எனது முதலோவது

முன் னுரிமம ோகும் " என அமமச்சர் Phillips கூறினோர். "ஒன் ரோறிய ோவின் மக்கள்
தங் கள் உடல் நலம் மற் றும் நல் -வோழ் மவப் போதுகோப்பதற் கு, எதமன
யவண்டுமோனோலும் நோம் ரச ் யவோம் என் ற நம் பிக்மகயுடன் இருக்க முடியும் . இந்த
யமலதிக வளங் கள் மருத்துவமமனயின் இடவசதிம
யமம் படுத்துவயதோடு,
எங் கள் அன் புக்குரி வர்கமள நீ ண்ட-கோலப் பரோமரிப்பில் மவத்துப்
போதுகோப்பதற் கும் , எங் கள் ரபோது சுகோதோர அதிகோரிகளின் குமறமவ
நிமறவோக்குவதற் கும் , யநோ ் ப்பரம் பமலக் குமறப்பதற் கும் உதவும் .”
உடல் நலம்
▪ COVID-19 பரம் பலுடன் ரதோடர்புமட ரவளிவந்து ரகோண்டிருக்கும்
யதமவகளுக்கோக, அர்ப்பணிக்கப்பட்ட $1.0 பில் லி ன் ரதோமகம COVID-19
இமடக்கோல ஏற் போட்டு நிதிக்ரகன உறுதி ளித்தல் .
▪ மருத்துவமமனத் துமறக்கு $935 மில் லி மன முதலீடு ரச ் தல் ,
அரசோங் கத்தின் உறுதிப்போட்டின் முன் யனற் றத்மதத் துரிதப்படுத்தி
இடவசதிப் பிரச்சிமனகமள எதிர்ரகோள் வதற் கோக $594 மில் லி ன் , அத்துடன்
குறுகி கோலப் பரோமரிப்புக்கோக 1,000 மற் றும் தீவிர பரோமரிப்புக்கோக 500
எனும் எண்ணிக்மகயில் யமலதிகமோன படுக்மககளுக்கும் , யமலதிக
மதிப்பீட்டு மம ங் களுக்கும் என $341 மில் லி ன் ஆகி ரதோமககமள இது
உள் ளடக்கும் .
▪ COVID-19 கண்கோணிப்பு, கடுங் கண்கோணிப்பு அத்துடன் ஆ ் வக மற் றும்
வீட்டுச் யசோதமனகளுக்கு உதவுவதற் கோகவும் , அயத சம த்தில்
இமண வழிப் பரோமரிப்பு மற் றும் Telehealth Ontario (ரடலிரெல் த்
ஒன் ரோறிய ோ) ஆகி வற் றில் முதலீடு ரச ் வதற் கோகவும் , ரபோது சுகோதோர
நிதிம யமலதிகமோக $160 மில் லி ன் ரதோமக ோல் அதிகரித்தல் .
▪ நீ ண்ட-கோலப் பரோமரிப்புத் துமறயில் இடவசதிம அதிகரிப்பதற் கோகவும் ,
அத்துடன் 24/7 யநரத்துக்கும் யநோ ் த்தோக்கம் அறியும் யசோதமனக்கோன நிதி,
ரதோற் றுயநோம க் கட்டுப்படுத்த அதிக பணி ோளர்கமள யவமலக்கமர்த்தல்
மற் றும் COVID-19 பரம் பமலச் சமோளிக்க உதவும் ரபோருட்கள் மற் றும்
உபகரணங் கள் என் பவற் றிலும் $243 மில் லி ன் ரதோமகம முதலீடு
ரச ் தல் .
▪ COVID-19 ஐ சமோளிக்க முன் னணி-நிமலயிலுள் ள பரோமரிப்பு
ஊழி ர்களுக்குத், தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபகரணங் கள் மற் றும்
அதிமுக்கி மோன மருத்துவ சோதனங் கமள வழங் குவதற் கு $75 மில் லி ன்
ரதோமகம முதலீடு ரச ் தல் .
ரச ற் திட்டத்தின் ஒரு பகுதி ோக, மக்களுக்கு யநரடி ோகவும் அவசரமோகவும்
உதவுவதற் கும் , ரதோழில் கமளப் போதுகோப்பதற் கும் என மோகோண அரசும் $3.7
பில் லி ன் ரதோமகம அறிவித்தது.
"இந்த உலகளோவி ரதோற் றுப் பரம் பலின் யபோது, ஒன் ரோறிய ோ மக்கள் தங் கள்
உடல் நலத்தில் கவனம் ரசலுத்த யவண்டும் என நோன் விரும் புகின் யறன் -- அவர்கள்
யவமல இழப்பமதப் பற் றி அல் லது எதிர்போரோத யமலதிகமோன ரசலவுகமளச்
சமோளிக்கும் யபோது எவ் வோறு முடிரவடுப்பது என் பது பற் றிர ல் லோம் கவமலப்படக்

கூடோது" என் று அமமச்சர் Phillips கூறினோர். "ஒன் ரோறிய ோவில் உள் ள ஒவ் ரவோரு
நபருக்கும் வோழ் க்மகம இன் னும் ரகோஞ் சம் இலகுவோகச் சமோளித்து நிர்வகிக்க
நோம் உதவுகின் யறோம் , அயத யநரத்தில் மிகக் கூடி யதமவயில் இருப்பவர்களுக்குக்
கூடுதல் ஆதரமவயும் நோம் வழங் குகின் யறோம் ."
COVID-19 பரம் பலுக்கோன எதிர்ரகோள் ளமல வலுப்படுத்தவும் , மக்கள் , குடும் பங் கள் ,
ரதோழிலோளர்கள் மற் றும் முதலோளிகளுக்கு ஆதரவளிக்கவும் அரசோங் கத்தின்
திட்டத்தின் முக்கி மோன மு ற் சிகள் பின் வருமோறு:
மக்கள் மற் றும் சதாழில் கள்
▪ COVID-19 பரம் பலின் யபோது போடசோமல மற் றும் சிறுவர் பரோமரிப்பகம்
ஆகி ன மூடப்பட்டதனோல் ஏற் பட்ட கூடுதல் ரசலவுகளுக்கோக
குடும் பங் களுக்கு உதவுவது, 12 வ துக்குட்பட்ட பிள் மள ஒன் றுக்கு $ 200,
மற் றும் தனி ோர் போடசோமலகளில் யசர்க்கப்பட்ட குழந்மதகள் உட்பட
சிறப்புத் யதமவகள் உள் ளவர்களுக்கு $ 250 எனும் ரதோமகம ஒரு-தடமவக்
ரகோடுப்பனவோக வழங் கி உதவுதல் .
▪ குமறந்த-வருமோனம் உமட முதிய ோருக்கோன Guaranteed Annual Income
System (GAINS – உத்தரவோத வருடோந்த வருமோனம் ) கட்டணத்மத ஆறு
மோதங் களுக்கு இரட்டிப்போக்குமோறு முன் ரமோழிதல் .
▪ 2020-21 ஆண்டு மின் சோர ரசலவு நிவோரணத் திட்டங் களுக்கு சுமோர் $5.6
பில் லி மன வழங் குவதன் மூலம் , தகுதி வோ ் ந்த குடியிருப்பு, பண்மண
மற் றும் சிறு வணிக நுகர்யவோருக்கு மலிவு விமலயில் மின் சோரக்
கட்டணங் கமள வழங் கி ஆதரித்தல் .
இது 2019 வரவுரசலவுத் திட்டத்துடன் ஒப்பிடும் யபோது சுமோர் $1.5 பில் லி ன்
ரதோமக அதிகரிப்போகும் .
▪ குடியிருப்பு, பண்மண மற் றும் சிறு வணிகங் கமளச் யசர்ந்த யநரம் -கருதிப்ப ன் படுத்தும் வோடிக்மக ோளர்களுக்கு ஆஃப்-பீக் விமல என
அமழக்கப்படும் ஆகக் குமறந்த விமலயில் மின் சோர விமலம
நிர்ணயிப்பதன் மூலம் , கட்டுப்படி ோகும் விமலயில் மின் சோரக்
கட்டணங் கமள வழங் கி ஆதரித்தல் , 45 நோட்களுக்குத் தினம் 24
மணியநரமும் இந்த விமலம அறவிடுவதனோல் , யநரம் -கருதிப்ப ன் படுத்துயவோர் COVID-19 பரம் பலுக்கு ஈடு ரகோடுக்கும் யவமளயில் ,
பகல் யநர மின் சோரப் ப ன் போட்டிமன அதிகரிக்கும் யபோது, அவர்களின்
ப ன் போட்டு-யநரக்-கட்டணம் குறித்த கவமலகமள நிவர்த்தி ரச ் கிறது.
▪ Employer Health Tax (EHTமுதலோளிகளின் சுகோதோர வரி) விலக்குக்கு
முன் ரமோழி ப்பட்ட தற் கோலிக அதிகரிப்பின் மூலம் சுமோர் 57,000
முதலோளிகளுக்கு $355 மில் லி ன் ரதோமகம க் குமறத்தல் .
▪ Low-income Energy Assistance Program இற் கோன(LEAP – குமறந்த-வருமோனம்
ரகோண்டவருக்கோன எரிசக்தி உதவித் திட்டம் ) தகுதிம விரிவோக்குவதன்
மூலம் குடும் பங் களுக்கு அவர்களின் எரிசக்திக் கட்டணங் களுக்கு $9
மில் லி ன் ரதோமகம யநரடி உதவி ோக வழங் குதல் . COVID-19 பரம் பலின்
யபோது, கட்டணம் ரசலுத்தப்படோத கோரணத்தோல் அவர்களின் மின் சோரம்
மற் றும் இ ற் மக எரிவோயு யசமவகள் துண்டிக்கப்படோதிருப்பதமன உறுதி
ரச ் தல் .

▪

▪

▪

▪

▪

▪

சுகோதோரப் பரோமரிப்புப் பணி ோளர்கள் , கோவற் துமற அதிகோரிகள் ,
தீ மணப்பு வீரர்கள் மற் றும் சீர்திருத்த அதிகோரிகள் யபோன் ற முன் னணிநிமலயில் பணிபுரியும் ரபற் யறோருக்கு ஆதரவோக, அவசரகோல குழந்மதக்
கோப்பகத் ரதரிவுகமள வழங் குதல் .
இந்தப் ரபோது சுகோதோர அவசரகோல சம த்தில் , உணவு மற் றும் வோடமக
யபோன் ற அடிப்பமடத் யதமவகமளப் பூர்த்தி ரச ் வதற் குப், ரபோருளோதோர
கஷ்டங் கமள எதிர்ரகோள் ளும் மக்கள் மற் றும் அயநகமோயனோருக்கு
உதவுமுகமோக, Ontario Works நிர்வகிக்கும் அவசரகோல உதவித்
திட்டத்திற் கோன நிதி உதவிம வழங் குவதற் கோன அணுகமல
விரிவுபடுத்துதல் .
உணவு வங் கிகள் , வீடற் றறோர் தங் குமிடங் கள் , றதவோலயங் கள் மற் றும்
அவசர றசவவகள் ற ோன் ற ததோண்டு மற் றும் இலோ ற ோக்கற் ற சமூக
றசவவ அவம ்புகளுக்கு, அவர்களின் திறவன றமம் டுத்துவதற் கு $148
மில் லியன் ததோவகயோல் ிதியுதவிவய அதிகரித்தல் . COVID-19 க்கு
முகம் தகோடுக்கும் வண்ணம் , உள் ளூர் றதவவகளின் அடி ் வடயில் ிதி
ஒதுக்கீடு தசய் வதற் கோக, Consolidated Municipal Service Managers
(ஒருங் கிவண ்த கரசவ றசவவ றமலோளர்கள் ) மற் றும் District Social
Service Administration Boards (மோவட்ட சமூக றசவவ ிர்வோக சவ கள் )
ஆகியவற் றுக்கு ற ரடியோக ிதி வழங் குவதன் மூலம் இது தசய் ய ் டும் .
Ontario Student Assistance Program (OSAP – ஒன் ரோறிய ோ மோணவர் உதவித்
திட்டம் ) இன் கடன் மற் றும் வட்டி அதிகரிப்பிலிருந்து ஆறு மோத கோலத்துக்கு
மோணவர்களுக்கு நிவோரணம் வழங் குவதன் மூலம் , அவர்களின் மககளில்
பணப்புழக்கத்மதக் கூட்டுதல் .
முன் ரமோழி ப்பட்ட புதி Corporate Income Tax Credit (கூட்டுநிறுவன வருமோன
வரிக் கடன் ), Regional Opportunities Investment Tax Credit (பிரோந்தி வோ ் ப்புகள்
முதலீட்டு வரிக் கடன் ) ஆகி ன மூலம் ரதோழில் வோ ் ப்பு வளர்ச்சியில்
பின் தங் கியுள் ள பகுதிகமள ஆதரிக்க உதவுதல் .
நிதித் யதமவயுள் ள நகர்ப்புறப் பழங் குடியினருக்கோன அவசர உதவி,
சுகோதோரப் பரோமரிப்பு நிபுணர்களுக்கோன ரசலவுகள் மற் றும் முக்கி மோன
ரபோருட்கள் என் பன ரதோமலவிலுள் ள பழங் குடியினரின் இடங் கமள
அமடவதற் கோக, பழங் குடி மக்கள் மற் றும் சமூகங் களுக்கு $26 மில் லி ன்
ரதோமக ோன யமலதிக உதவிம வழங் குதல் .

வரவிருக்கும் மோதங் களில் பணப்புழக்கத்மத யமம் படுத்த வரி மற் றும் பிற
ஒத்திமவப்புகள் மூலம் மக்கள் மற் றும் வணிகங் களுக்கு $10 பில் லி ன் ரதோமக
உதவிம வழங் கும் பின் வரும் நடவடிக்மககளும் அரசோங் கத்தின் திட்டத்தில்
உள் ளடங் கும் :
▪

வணிகங் களுக்கு ஐந்து மோத வட்டி மற் றும் அபரோத நிவோரணம் வழங் குவதன்
மூலம் $6 பில் லி ன் ரதோமகம க் கிமடக்கச் ரச ் தல் , மற் றும்
மோகோணத்தோல் நிர்வகிக்கப்படும் ரபரும் போன் மம ோன வரிகளுக்குப் பணம்
ரசலுத்துதல் .

▪

▪

வரவிருக்கும் ஜூன் 30 இல் , கோலோண்டு நகரசமபக் கல் விச் ரசோத்து
வரிகமளப் போடசோமல சமபகளுக்கு 90 நோட்களுக்குத் தள் ளிமவப்பதன்
மூலம் $1.8 பில் லி னுக்கும் அதிகமோன ரதோமகம நகரசமபகள்
ப ன் படுத்துவதற் கு யவண்டி ரநகிழ் வுத்தன் மமம இது வழங் கும் , இது
குடியிருப்போளர்களுக்கும் வணிகங் களுக்கும் ரசோத்து வரி
ஒத்திமவப்புகமள வழங் கும் அயத சம த்தில் போடசோமலச் சமபகள்
ரதோடர்ந்து தங் கள் நிதிம ப் ரபறுவதமன உறுதிரச ் கின் றது.
Workplace Safety and Insurance Board (WSIB – பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும்
காப்புறுதிச் சபப) மூலம் $1.9 பில் லி மனக் கிமடக்கச் ரச ் வது,
முதலோளிகள் ஆறு மோதங் கள் வமரக் ரகோடுப்பனவுகமளப் பின் யபோட
அனுமதிக்கின் றது.

"வணிகங் கள் மற் றும் மக்களுக்கோன சுமமம க் குமறக்க நோங் கள் ரபோறுப்போன
நடவடிக்மககமள எடுத்து வருகின் யறோம் " என அமமச்சர் Phillips கூறினோர். "இந்த
நடவடிக்மககள் ோவும் ஒருமித்து, வணிகங் களுக்கும் மக்களுக்கும் , நிச்ச மற் ற
இந்தக் கோலங் களில் $10 பில் லி ன் ரதோமக வமர ோன பணப்புழக்கத்மத
ஏற் படுத்தும் , இது ரதோழில் கள் மற் றும் வீட்டு வரவு ரசலவுத் திட்டங் கமளப்
போதுகோக்க உதவும் ."
தரவுகள் விரரவுப் பார்ரை
▪

மோர்ச் 2020 க்கோன ரபோருளோதோர மற் றும் நிதிப் புதுப்பித்தல் எதிர்வரும்
ஆண்டிற் கோன திட்டமிடல் அனுமோனங் கமள வழங் குகின் றது. மோகோணத்தின்
நிதி மற் றும் ரபோருளோதோரக் கண்யணோட்டத்தின் ஒழுங் கமமந்த
புதுப்பித்தல் கமள, ஆண்டு முழுவதும் அரசோங் கம் வழங் கும் .

▪

2019-20 ஆம் ஆண்டில் மோகோணம் $9.2 பில் லி

ன் ரதோமகப்
பற் றோக்குமறம முன் மவக்கின் றது, இது 2019 வரவுரசலவுத் திட்டத்துடன்
ஒப்பிடும் யபோது $1.1 பில் லி ன் ரதோமக ோல் முன் யனற் றம் . கண்டுள் ளது.
COVID-19 பரம் பலுக்கோன எதிர்ரகோள் ளலின் விமளவோக, 2020–21இல் $20.5
பில் லி

▪

ன் ரதோமகப் பற் றோக்குமறம

2020-21இல் ஒன் ரோறிய

அரசோங் கம் திட்டமிட்டுள் ளது.

ோவின் $2.5 பில் லி ன் ஒதுக்கீடு இதுவமரவரலோறு

கோணோத அளவுக்கு உ ர்ந்துள் ளது.
▪

நவம் பர் 15, 2020 க்குள் மோகோணத்தின் பல-ஆண்டுக்குரி

வரவுரசலவுத்

திட்டத்மத அரசோங் கம் ரவளியிடும் . இந்தப் ரபோறுப்போன
அணுகுமுமற

ோனது, அரசோங் கம் ரதோடர்ந்து ரபோருளோதோர நிமலமமம

மதிப்பிடுவதற் கும் , மிக சமீபத்தி

மற் றும் நம் பகமோன தரவுகளின்

அடிப்பமடயில் நீ ண்ட-கோலக் கண்யணோட்டத்மத முன் மவப்பதற் கும்
அனுமதிக்கும் .

யமலதிக ைளங் கள்
▪
▪

ஒன் ரோறிய ோவின் ரச ற் திட்டம் : COVID-19 க்கு முகம் ரகோடுத்தல் (மோர்ச்
2020 ரபோருளோதோர மற் றும் நிதி புதுப்பிப்பு
COVID-19 பற் றி தகவல் கள்
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