
  

 

    

 

 

    

               
                   

               
             
      

 

 

    

   

 

 

    

  

 

 

    

 

   
      

    
      

      
        

 
    

    
   

    
      
    

    
      
      

     
    

      
     
      
     

        

   
        

    
     

        
  

    
  

     

જતન અને તક 

લક્ષી આયોજન 

સારસં ંભાળન એક આયોજન 

જેમ જેમ અર્થ ં ં ે ેતત્ર બદલાત જાય છ, તેમ તેમ ઘણા લોકો જાત જાતના દબાણોનો સામનો કરી રહ્યા છ, જે પોતાની અને 
પોતાના પરરવારોની કાળજી લે ં ે ને ે ે ે ં મદદ આપવા વાન વધાર વધાર મશ્કલ બનાવતા જાય છ. આ પડકારો હલ કરવામા
સં ં ે ે તે ં સરકાર વધ મ ડીરોકાણ કરી રહી છ, આમ ભાળ અને સેવાઓ, જેના પર સમગ્ર પ્ાતના લોકો ભરોસો રાખ છ મા ૂ ે
પરરવારો જેનો સામનો કરી રહ્યા છે તે દબાણો હળવા કરી, તેમને પોતાના પ્રપ્યજનોની સેવા કરવાની અને આગળ 

વધવાની દરેક તક આપી રહી છે. 

વધ બાળ સભંાળ, 

વધ પસદંગીઓ 

રકન્ડરગાર્થનમાં જવાલાયક ર્ાય તયાં 
સધી અઢી વર્થ ેના બાળકો માર્
શાળાપ ૂ થ બાળસં ેવ ભાળ મફત કરીન
પરરવારોને વધ પરવડી શકે તેવી 
ગણવત્તાયક્ત બાળસે રી પાડી વા પ ૂ

રહ્ં છે, જે એક બાળકવાળા કટંબને 

17,000 ડોલરની, સરાસરી, બચત 
કરાવી પરરવારોને પણૂથ રદવસના 
રકન્ડરગાર્થનર્ી પણ મળતી બચતમાં 
વ ૃ ે ેદ્ધિ કર છ. 

દવાઓ અને દંતસારવારનો 
ખર્ચ ઘટાડવા 

જેઓને કાયથસ્ર્ળે સ્વાસ્્યલક્ષી લાભો 
મળતા નર્ી અર્વા જેઓને OHIP+ કે 

અન્ય સરકારી કાયથક્રમો દ્વારા 
આવરવામાં આવ્યા ન હોય તેમને 
મારે્ એક નવો ઑન્રે્રરઓ ડ્રગ એન્ડ 

ડેન્ર્લ પ્ોગ્રામ દાખલ કરી રહ્ં છે, 
જેમાં હકયોગ્ય પ્રપ્સ્ક્સ્ક્રપ્શન દવાઓ અને 
દાં ં થ પર દર તની સારસભાળના ખચ
વર્ે 80 ર્કા જેર્લ,ં એકદોકલ વ્યક્ક્ત 

દીઠ 400 ડોલર, દંપપ્રત દીઠ 600 
ડોલર અને બે બાળકો વાળા ચાર 

જણાના પરરવાર મારે્ 700 ડોલર 

સધી મહત્તમ વળતર આપી રહ્ ં છે. 

65+ માટે નનશલ્ક નિસ્ક્રીપ્શન 

દવાઓ 

કોઈ વરરષ્ઠ નાગરરકને ક્યારેય જરૂરી 
દવાઓ વગર સહન કરવ ં ન પડે તે 

સપ્રનપ્રિત કરવા, 65 વર્થ અને તેનાર્ી 
ઉપરના દરેક મારે્ પ્રપ્સ્ક્સ્ક્રપ્શન દવાઓ 

બબલકલ મફત કરી રહ્ં છે. ઑન્રે્રરઓ 

ડ્રગ બપે્રનરફર્ની વાપ્રર્િક કપાતપાત્ર 
આવક અને સહ-ચકવણી પ્રનમ થળૂ કરી, 
તે ઑન્રે્રરઓના સરેરાશ વડીલ દીઠ 

દર વર્ે 240 ડોલરની બચત કરે છે. 



 
   

   

              

  

  

              

                     

           

  

            

                 

           

           
        

                   

       

            

          

                   
                     

      

                     

   

              

             

                     

             

               

       

2018 Ontario Budget 

જ્યારે પરરવારો જોઈતી સેવાની જરૂર હોય ત્યારે અમે તે મેળવવામાં કેવી રીતે મદદ કરી 

રહ્ાં છીએ 

ઑન્રે્રરઓ રાજ્ય: 

• રકન્ડરગાર્નમાં જવાલાયક ર્ાય તયાં સધી અઢી વર્થ ે શાળાપ વથ બાળસભાળ મફત કરીનેથ ના બાળકો માર્ ૂ ં

પરરવારોને ે તે ે ૂ ં ે ંબને એવધ પરવડી શક વી ગણવત્તાયક્ત બાળસવા પ રી પાડી રહ્ છ. એક બાળકવાળા કટ

17,000 ડોલરની, સરાસરી, બચત કરાવી પરરવારોને પણૂથ રદવસના રકન્ડરગાર્થનર્ી પણ મળતી બચતમાં વદૃ્ધિ 

કરે છે. 

• જેઓને કાયથસ્ર્ળે સ્વાસ્્યલક્ષી લાભો મળતા નર્ી અર્વા જેઓને OHIP+ કે અન્ય સરકારી કાયથક્રમો દ્વારા 

આવરવામાં આવ્યા ન હોય તે ે ે ેરરઓ ડ્રગ એન્ડ ડે ં ેમન માર્ એક નવો ઑન્ર્ ન્ર્લ પ્ોગ્રામ દાખલ કરી રહ્ છ, 

જેમાં હકયોગ્ય પ્રપ્સ્ક્સ્ક્રપ્શન દવાઓ અને દાં ં ંતની સારસભાળના ખચથ પર દર વર્ે 80 ર્કા જેર્લ, એકદોકલ 

વ્યક્ક્ત દીઠ 400 ડોલર, દંપપ્રત દીઠ 600 ડોલર અને બે બાળકો વાળા ચાર જણાના પરરવાર મારે્ 700 ડોલર 

સધી મહત્તમ વળતર આપી રહ્ં છે. 

• નવો પ્રસપ્રનયસથ હલ્ધી હોમ પ્ોગ્રામ દાખલ કરી રહ્ં છ. આ કાયથ િો જ્યાં રહવા માગતા હોય તયા, ઘરમાે ે ક્રમ વ ૃ ે ં ં ં 

રહે ં થ ે . તેમને સ્વતં ે ંતા વરરષ્ઠો સાર્ે સકળાયેલા ખચાઓને માન્યતા આપે છ ત્ર રીતે રહવામા મદદ કરવા અને 

તેમના ઘરોને જાળવવાના ખચથને સરભર કરવા 75 કે ે ેતર્ી વધ વયના વરરષ્ઠોની અગ્રીમતા હઠળના પાત્રતા 

ધરાવતા પરરવારો મારે્ આ કાયથક્રમ દર વર્ે 750 ડોલરનો લાભ આપે છે. 

• આગામી ચાર વર્ો દરમ્યાન કલ 17 બબબલયન ડોલરર્ી વધનં ભડોળ ફાળવીને - ેરરઓમાં હજારો ં સમગ્ર ઑન્ર્

વધ બાળકો, યવાનો અને પખ્ત વયના લોકો સધી વધ સારી અને ઝડપી માનપ્રસક સ્વાસ્્ય અને વ્યસનમક્ક્ત 

મારે્ ે ં ેની સવાઓ પહોંચાડી રહ્ છ. 

• લોંગ-ર્મથ ેર હોમમાં ે ૈ પ્રનક સવા મે ે છ તનં પ્માણ સરરાશ ચાર કલાક સધી વધારી ક દરક વ્યક્ક્ત જે દ ે ળવ ે ે ે

રહ્ં છે. 

• જે લોકો હવે વધાર લાબો સમય સ્વતત્રપણે રહી શક તેમ ન હોય તેમન મદદ કરવા માર્ આગામી 10 વર્ોે ં ં ે ે ે 

દરમ્યાન-2022 સધીમાં 5,000 નવી પર્ારીઓ ઉમેરીને-બીજી 30,000 નવી પર્ારીઓની સગવડ ઉભી કરી 

રહ્ં ે અને જેઓ તે ં ે ે તે ે મનની શાંત પ્દાન કરી રહ્ં છ. આ નવી પર્ારીઓની સખ્યા છ મની સભાળ રાખ છ મન પ્ર ે ં

હાલની 30,000 પર્ારીઓ જે પનપ્રવિ પ્ર ે તે ં ઉમે ે ેક સત કરાઈ રહી છ મા રો કર છ. 

• તેઓ ક્યાં રહે તે ધ્યાનમાં લીધા વગર, રડમેક્ન્શયા (બચત્તભ્રમ) ના નવા પ્રનદાન કરાયેલા 14,000 લોકો મારે્ની 

સે ં ેવા સધારી રહ્ છ. 

Ministry of Finance 



 
   

   

           

            

              

          

            

                

                 

    

           

              

        

              

             

            

2018 Ontario Budget 

• અગામી 10 વર્ો દરમ્યાન હો સ્પર્લોના બાધકામ અને જીણોિાર પાછળ આશરે 19 બબબલયન ડોલરનક્ ં ં 
ૂમડીરોકાણ ફાળવી રહ્ં છે, જેમાં SickKids મારે્ નવા પેશન્ર્ કેર સેન્ર્રની રડઝાઇન અને પ્રનમાથણના 2.4 

બબબલયન ડોલર સધી, અને ઓર્ાવા હોસ્પીર્લના પ્રસપ્ર ેમ્પસના પનપ્રવિ ે રડઝાઇન અને બાંવક ક કાસ માર્ ધકામના 

1.8 અબજ ડોલર સધી નો સમાવે ેશ ર્ાય છ. 

• 2018-19માં ઑન્રે્રરઓની હોક્સ્પર્લોમાં વધારાના 822-મબલયન ડોલરના મ ડીરોકાણ - જે છેલ્લા લગભગ એક પ્ર ૂ

દાયકામાં મોર્ામાં ં એકમાત્ર સરકારી મ ૂ ે - તે ં છ, ક્ષમતાની મોટ ડીરોકાણ છ ના દ્વારા પ્તીક્ષાગાળા ઘર્ાડી રહ્ ે

સમસ્યાઓ હાર્ ધરી રહ્ં ે અને ેરરઓની વધતી જતી અને વ ૃ ે પ ૂછ ઑન્ર્ િ વસતીની જરૂરરયાતો સારી રીત રી 

કરી રહ્ં છે. 

• એક અબભગમ કે જેના વડે જ્ઞાત પ્રવકલ્પો સહીત સમાજમાં સરક્રય ભાગીદારી મારે્ સક્ષમ બનાવવા 47,000 

જેર્લા પ્રવકસીતાવસ્ર્ામાં અસમર્થ વ્યક્ક્તઓની સે ૃઢ કરવા 1.8 બબબલયન ડોલરનં મ ૂવાઓ દ ડીરોકાણ કરી એક 

ન્યાયી સમાજનં પ્રનમાથણ કરી રહ્ં છે. 

• જરૂરરયાતવાળા લોકોને વધ સારી સહાય આપવાના હતસર સહાયના દરો વધારવા, જરર્લ પ્રનયમો ઘર્ાડવા ે

અને માળખાને સવ્યવક્સ્ર્ત કરવા આગામી ત્રણ વર્ો દરમ્યાન વધારાના 2.3 બબબલયન ડોલરનં મડૂીરોકાણ 

કરી સામાજજક સહાય (સોશ્યલ આસીસ્ર્ન્સ) મે ે મદદ કરી રહ્ં ેળવનારા લોકોન છ. 

Ministry of Finance 
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