જતન અને તક
લક્ષી આયોજન
રોજજદ
િં ુ જીવન વધ ુ પોષણક્ષમ બનાવવા માટે
ુ
ઘરે લ ુું ખર્ચઓ
ઘટચડી વધ ુ નચણચકીય
સરક્ષચ
પરી
રોકચણો કરીને ઑન્ટેરરઓ રચજ્ય આ
ા
ું
ૂ પચડનચર અર્સભર
ા
ઝડપી આર્ર્િક પરરવર્ાનનચ સમય દરર્મયચન ર્મચમ ઉંમરનચ લોકોને પ્રગર્ર્ કરવચમચું મદદ કરી રહ્ુું છ.ે
ુ ુું
રહેવચ, કચમ કરવચ, અને કટબનચ
ઉછર
ે મચટે ઑન્ટેરરઓ એક ઉત્તમ સ્ર્ળ બની રહે ર્ે સુર્નર્િર્ કરવચ આ
રોકચણો ખુબ જ મહત્વપણ
ૂ ા છ.ે

ુ શાળાપવ
નનશલ્ક
ૂ વ બાળ સભાળ
ં

નનશલ્ુ ક 65+ ર્પ્રસ્ક્સ્િપ્શન દવચઓ

દવાઓ અને દાંતની સારવારના
ખર્વમાં ઘટાડો

રકન્ડરગચટા નમચું જવચલચયક ર્ચય ત્યચું

કોઈ વરરષ્ઠ નચગરરકને ક્યચરે ય જરૂરી

જેઓને કચયાસ્ર્ળે સ્વચસ્્યલક્ષી લચભો

સુધી અઢી વર્નચ
ા બચળકો મચટે મફર્

દવચઓ વગર રહવ
ે ુું ન પડે ર્ે

મળર્ચ નર્ી અર્વચ જેઓ OHIP + કે

ૂ ા જોગવચઈ કરી પરવડી શકે
શચળચપવ

સુર્નર્િર્ કરવચ, 65 વર્ા અને ર્ેનચર્ી

અન્ય સરકચરી કચયાિમો હેઠળ આવરી

ુ
ુ બચળ સભચળ
ર્ેવી વધુ ગણવત્તચયક્ર્
ું

વધુ ઉંમરનચઓ મચટે OHIP+ દ્વચરચ

લેવચમચું ન આવ્યચ હોય ર્ેમને મચટે

ૂ પચડી રહ્ુંુ છે જેનચર્ી એક
પરી

ર્પ્રસ્ક્સ્િપ્શન દવચઓ ર્દ્દન મફર્ આપી

એક નવો ઑન્ટે રરઓ ડ્રગ એન્ડ ડેન્ટલ

બચળકવચળચ કુટુુંબ મચટે 17,000

રહ્ુંુ છે . ઑન્ટે રરઓ ડ્રગ બેર્નરફટની

પ્રોગ્રચમ દચખલ કરી રહ્યચ છીએ, જેમચ,ું

ૂ ા
ડોલર, સરે રચશ રીર્ે, બર્ચવી પણ

ુ
વચર્ર્િક કપચર્ો અને સહ-ચકવણી

હકયોગ્ય ર્પ્રસ્ક્સ્િપ્શન દવચઓ અને

રદવસનચ રકન્ડરગચટા નર્ી પરરવચરોને

ર્નર્ળ
ા ૂ કરવચર્ી, ર્ે ઑન્ટે રરઓનચ

દચુંર્ની સચરવચરનચ ખર્ા પર દર વર્ે

મળર્ી બર્ર્મચું વદ્ધૃ િ કરી રહ્ુંુ છે .

હરે ક વડીલ મચટે દર વર્ે સરે રચશ

80 ટકચ જેટલ,ુું એકદોકલ વ્યક્ક્ર્ દીઠ

240 ડોલરની બર્ર્ કરે છે .

મહત્તમ 400 ડોલર, દુંપર્ર્ દીઠ 600
ડોલર અને બે બચળકો વચળચ ર્ચર
જણચનચ પરરવચર મચટે 700 ડોલર
સુધીન ુું વળર્ર આપી રહ્ુંુ છે .
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જીવનનનવાવ હ ખર્વમાં મદદ કરવા માટે
ઑન્ટેરરઓ રચજ્ય:
•

ુ
ુ વધચરીને જાન્યઆરી
ુ
જાન્યઆરી
1, 2018 નચ રોજ ન્યનર્મ
ૂ
વેર્ન કલચકનચ 14 ડોલર સધી
1, 2019
ર્ી કલચકનચ 15 ડોલર કરી સમગ્ર ઑન્ટેરરઓનચ 1.2 ર્મલલયન લોકો મચટે લચબચ
ું સમયર્ી રચહ
જોવચર્ો પગચર વધચરો આપી રહ્ુંુ છે .

•

ૃ જ્યચું રહેવચ મચગર્ચ
નવો ર્સર્નયસા હલ્ધી
ે
હોમ પ્રોગ્રચમ દચખલ કરી રહ્ુંુ છ.ે આ કચયાિમ અન્વયે વિો
ું
હોય ત્યચું, ઘરમચ ું રહેર્ચ ર્ે વડીલો સચર્ે સકળચયે
ું
લચ ખર્ચઓને
ા
મચન્યર્ચ આપે છ.ે ર્ેમને સ્વર્ત્ર
ું રીર્ે
રહેવચમચ ું મદદ કરવચ અને ર્ેમનચ ઘરોને જાળવવચનચ ખર્ાને સરભર કરવચ 75 કે ર્ેર્ી વધુ વયનચ
ુ
વડીલોની અગ્રીમર્ચ હેઠળનચ સપચત્ર
પરરવચરો મચટે ર્ે વચર્ર્િક 750 ડોલરનો લચભ આપે છ.ે

•

ુ એક્સપ્રેસ નેટવકા અને ટીટીસી વચ્ર્ે ટ્રચન્સફર કરર્ી વખર્ે જે ખર્ા ર્ચય છે ર્મચ
ગો ટ્રચન્ન્ઝટ / યપી
ે ું
સરચસરી આવ-જા કરનચર મચટે વચર્ર્િક લગભગ 720 ડોલરનો આવવચ-જવચ નો ખર્ા ઘટચડી રહ્ુંુ છે
ુ
અને, જુ લચઈ 1, 2017 ર્ી, પબ્લલક ટ્રચન્ઝીટ ટક્ષ
ે િે ડીટ આપી રહ્ુું છે જે વડીલોને 450 ડોલર સધીની
બર્ર્ કરી આપે છે .

•

ુ
ુ
જલચઇ
1, 2017 ર્ી ઘરઘ્થ ુ વીજળી બીલમચું સરરચશ
25% જેટલી અને સપચત્ર
ગ્રચમીણ અને ઓછી
ે
આવકવચળચ પરરવચરો મચટે 40 ર્ી 50% સુધી રચહર્ આપી રહ્ુંુ છે .

•

રોજનચ 10 ડોલરર્ી વધચરે પચરકિંગ ર્ચર્જ લેર્ી હોસ્પીટલોને કપચર્ દરે પચસ આપવચની જરૂરરયચર્
લચગુ કરવચર્ી અવચરનવચર ર્ુલચકચર્ે આવર્ચ લોકોને ઓછચમચું ઓછી 50 ટકચ જેટલી રચહર્ કરી
આપીને દદીઓ અને ર્ેમનચ ર્પ્રયજનો પર ર્ઢર્ો નચણચકીય બોજ ઓછો કરી રહ્ુું છે .

•

પ્રદૂ ર્ણ ઘટચડવચ, ઉત્સર્જન ઓછું કરવચ અને GreenON રરબેટ્સ દ્વચરચ ઊજાા ખર્ા પર નચણચું બર્ચવવચ
લોકોને પોર્ચનચ ઘરોમચું સુધચરચવધચરચ કરવચન ુું પરવડી શકે ર્ેવુું બનચવી રહ્ુું છ.ે ર્નો
ે અર્ા છે કે
ુ
ુ
નવચ ઇન્ટયુલશન
ે
પર 7,200 ડોલર સધીની,
બચરીઓ બદલવચ પર 5,000 ડોલર સધીની,
અર્વચ
ુ
સરટિફચઈડ ગ્રચઉન્ડ સોસા હીટ પુંપ બેસચડવચ 20,000 ડોલર સધીની
બર્ર્ ર્ઈ શકે છ.ે
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•

ુ પચડીને
65 ર્ી 70 વર્ની
ા વચ્ર્ની
ે વયનચ વડીલો મચટે દરચજ ની મફર્ ર્શિંગલ્સ વેક્સીન પરી
વ્યક્ક્ર્ દીઠ આશરે 170 ડોલર ની બર્ર્ કરી આપી ર્ેમન ુું જીવન વધચરે સરળ અને નીરોગી
બનચવી રહ્ુંુ છે .

•

17 વર્ાર્ી ઓછી વયનચ ઑન્ટેરરઓનચું બચળકોને મફર્ ર્પ્રવેન્ટીવ, રૂટીન અને આકક્સ્મક સમયની
દું ર્સચરવચર આપી ઓછી આવકવચળચ પરરવચરો મચટે દચુંર્ની સચરવચરનચ ખર્ચા ઓમચું બર્ર્ આપી
રહ્ુંુ છે .

બાળસેવામાં રોકાણ કરવા માટે
ઑન્ટેરરઓ રચજ્ય:
•

ુ અઢી વર્નચ
રકન્ડરગચટનમચું
ા
જવચલચયક ર્ચય ત્યચું સધી
ા બચળકો મચટે મફર્ શચળચપવા
ૂ જોગવચઈ કરી
ુ ુ બ મચટે એ
ુ
પરવડી શકે ર્ેવી વધ ુ ગુણવત્તચયક્ર્
બચળસવચ
ે પરી
ૂ પચડી રહ્ુંુ છ.ે એક બચળકવચળચ કટું
17,000 ડોલર, સરે રચશ રીર્ે, બર્ચવી પરરવચરોને પણા
ૂ રદવસનચ રકન્ડરગચટનર્ી
ા
પણ મળર્ી
બર્ર્મચું વદ્ધૃ િ કરે છ.ે

•

ુ ુુંબો બચળ સભચળ
બચળસેવચને લગર્ચ 1,00,000 ર્ી વધ ુ સ્ર્ળો ઉમેરી રહ્ુું છે જેર્ી વધુને વધુ કટ
ું
મચટે ઉચ્ર્-ગુણવત્તચવચળચ, પોર્ણક્ષમ એવચ વધચરે ર્વકલ્પો મેળવી શકે છે - અને લગભગ બધી
નવી જગ્યચઓનચ 60 ટકચ મચટે, સબર્સડી ધરચવર્ચ પરરવચરોને વધચરચની નચણચકીય
ું
સહચયની ઓફર
કરી રહ્ુંુ છે .

•

મોટચભચગની પ્રચર્ર્મક શચળચઓમચું કચયાિમો પરચ
ૂ પચડવચની જરૂરરયચર્ શચળચ બૉડા પર લચગ ુ કરી 12
ુ
વર્ા સધીની
વયનચ બચળકોવચળચ પરરવચરોને શચળચ પહલચઅને પછીનચ બચળસુંભચળ કચયાિમોમચ ું
ે
વધુ સચરી રીર્ે પ્રવશ
ે અપચવી રહ્ ુું છ.ે

નવદ્યાર્થીઓની સહાય માટે
ઑન્ટેરરઓ રચજ્ય:
•

ુ
ર્મચમ ઉંમરનચ 225,000 ર્ી વધ ુ ર્વદ્યચર્ીઓ મચટે કૉલેજ અને યર્ુનવર્સટી
મફર્ કરી રહ્ુંુ
િ ટયશન
છે . ર્નમ્ન અને મધ્યમ આવકવચળચ પરરવચરોનચ ર્વદ્યચર્ીઓ મચટે મફર્ અર્વચ ઓછી ટયુશન ફી
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ુ
ઉપલલધ છે ; 9, 000 ડોલર સધીની
આવકવચળચ મચટે ટયુશન મફર્ છે અને 175,000 ડોલરર્ી વધુ
આવકવચળચ પરરવચરોનચ ર્વદ્યચર્ીઓ પણ નચણચકીય સહચયપચત્ર છે .
•

2018 નચ પચનખરર્ી મધ્યમ-આવકવચળચ પરરવચરોનચ ર્વદ્યચર્ીઓ અર્વચ જેઓ પરરણીર્ છે ર્ેવચને
પણ OSAP મચટે લચયક ગણવચનુું શરૂ કરી ર્ેમને વધચરે નચણચકીય સહચય મેળવવચનુું વધુ સરળ
બનચવી રહ્ુંુ છે .

•

ુ
ુ ઓનલચઈન પચઠયપસ્ર્કો
ુ
ઑન્ટરરઓ
ે
ઓપન ટક્સ્ટબક્સ
ે
ઇર્નર્શએટીવ દ્વચરચ ર્નશલ્ક
અને શૈક્ષલણક
સ્રોર્ો પરચ
ૂ પચડીને 5,000 ર્ી વધ ુ ર્વદ્યચર્ીઓને 520,000 ડોલર ઉપરની બર્ર્ કરચવી રહ્ુંુ છ.ે

•

ુ
ુ
ુ ૂ બનચવી રહ્ુંુ છે . જ્યચું સુધી અપરરણીર્ ર્વદ્યચર્ીઓ
OSAP લોનની પન:ચકવણી
વધ ુ સચનકળ
વર્ેદહચડે ઓછચમચું ઓછચ 35,000 ડોલર કમચર્ચ ર્ર્ચ નર્ી, ત્યચું સુધી ર્મણ
ે
ે પોર્ચની ર્વદ્યચર્ી
ુું શરૂ નરહ કરવુંુ પડે, આમ અગચઉની ન્યનર્મ
લોનનો ઑન્ટેરરઓ રચજ્યરહસ્સો પચછો ચકવવચન
ૂ
ૂ
મયચા દચ 25,000 ડોલરમચું 10,000 ડોલરનો વધચરો કરવચમચું આવ્યો છે .

ુ
પોતાનંુ ઘર લેવ ંુ પરવડે તેવા સધારા
કરવા
ઑન્ટેરરઓ રચજ્ય:
•

ું 4,000
ુ
જાન્યઆરી
1, 2017 ર્ી પહલી
ે વચર ઘર ખરીદનચરચઓ મચટે મહત્તમ લેન્ડ ટ્રચન્સફર ટેક્ષ રરફડ
ડોલર સુધીન ુું બમણુંુ કરી વધુ લોકો મચટે પોર્ચનુું પ્રર્મ ઘર ખરીદવચનુંુ વધુ સરળ બનચવી રહ્ુું છ.ે
ુ
એટલે કે, ઑન્ટેરરઓમચ ું સપચત્ર
ઘર ખરીદનચરચઓને પોર્ચનચ પહલચ
ે ઘરની રકમર્નચ
િં
પ્રર્મ
ુ
368,000 ડોલર પર કોઈ લેન્ડ ટ્રચન્સફર ટક્સ
ે
ચકવર્ચનો
ર્ર્ો નર્ી.

•

ુ ભચડચ ર્નયત્રણો
ે હચઉર્સિંગ પ્લચન દ્વચરચ
ખચનગી બજારનચ ભચડે અપચર્ચ એકમો સધી
ું
ર્વસ્ર્ચરી ફર
આવચસન બજાર પુનઃસતલલર્
ું ુ
કરવચમચ ું મદદ કરી રહ્ુંુ છે .
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