
  

 

 

    
 

 

    

             
       

            
       

  

 

    

 

 

   

 

 

    

  

      
    
   

    
      

 
   

   

 
    

  

  
     

   
     

 
 

  
   

   
     

    

  
  

 
 

   
  

જતન અને તક 

લક્ષી આયોજન 

વધુ ઝડપી, વધુ સાનકુુળ આરોગ્યસવાઓ ે
ઑન્ટેરિઓ પોતાની આિોગ્યસે ે સુ ુું અને પરિવર્તત કિવાન ું ચાલુ િાખે છેવા પ્રણાલીના તમામ પાસાઓન ધાિવાન િ ુ
જેથી લોકો ઉચ્ચ-ગુ ે ે અને જયાું ે ે. આ બજેટમાુંણવત્તાવાળી સવાઓ, જયાિ જરૂિ હોય ત્યાિ મેળવી શક , આગામી 
ત્રણ વર્ષો દિમ્યાન 5 બબબલયન ડોલિથી વધુ ુું મડીિોકાણ વધાિ આિોગ્યસવાઓ વધ સાિી િીતે પિી પડશે,ન ૂ ે ે ુ ૂ
અને પોતાના ર્પ્રયજનોની સું ે સ ું ે ે સમયને ઘટાડવામાુંભાળ સાથ કળાયલા તાણ અન પણ મદદ કિશે. 

માનસસક સ્વાસ્્ય મહત્વનુંુ છે 

આગામી ચાિ વર્ષો દિમ્યાન કુલ 17 
બબબલયન ડોલિથી વધુ ુું ભડોળ ન ું
ફાળવીને - સમગ્ર ઑન્ટેરિઓમાું 
હજાિો વધુ બાળકો, યુ ેવાનો અન
પુ ુ ુ સાિી ખ્ત વયના લોકો સધી વધ
અને ઝડપી માનર્સક સ્વાસ્્ય અને 
વ્યસનમુ ે ેક્તત માટની સવાઓ 

પહોંચાડી િહ્ુંુ છે. 

સુ ે ેસજ્જ હોસ્સ્પટલો, બહતર સવા 

2018-19માું વધાિાના 822-
ર્મબલયન ડોલિના મ ૂડીિોકાણ દ્વાિા 
આિોગ્યસે ુ ુળ કિવા,વા સાનક
પ્રતીક્ષાગાળો ઘટાડવા, ક્ષમતાની 
સમસ્યાઓ હાથ ધિવા અને 
ઑન્ટેરિઓની વધતી જતી અને વદૃ્ધ
વસતીની જરૂરિયાતો પ ૂિી કિવા 
હોક્સ્પટલ સે ુ ુ છ.વાઓ સધાિી િહ્ું ે

દવાઓ અને દુંતસારવારનો 
ખર્ચ ઘટાડવા 

જેઓને કાયયસ્થળે સ્વાસ્્યલક્ષી લાભો 
મળતા નથી અથવા જેઓને OHIP+ 
કે અન્ય સિકાિી કાયયક્રમો દ્વાિા 
આવિવામાું આવ્યા ન હોય તે ેમન
માટે એક નવો ઑન્ટેરિઓ ડ્રગ એન્ડ 
ડે ુંુ ેન્ટલ પ્રોગ્રામ દાખલ કિી િહ્ છ, 
જેમાું હકયોગ્ય ર્પ્રસ્ક્સ્ક્રપ્શન દવાઓ 

અને ું ું યદાતની સાિસભાળના ખચ પિ 
દિ વર્ષે 80 ટકા જેટલ,ુું એકદોકલ 

વ્યક્તત દીઠ 400 ડોલિ, દુંપર્ત દીઠ 
600 ડોલિ અને બે બાળકો વાળા 
ચાિ જણાના પરિવાિ માટે 700 
ડોલિ સધીન ું મહત્તમ વળતિ આપી ુ ુ
િહ્ુંુ છે. 
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સુ ે ેસજ્જ હોસ્સ્પટલો, બહતર સવા 

ઑન્ટેરિઓ િાજય: 

• અગામી 10 વર્ષો દિમ્યાન હોક્સ્પટલોના બાધકામ અન જીણોદ્ધાિ પાછળ આશિ 19 બબબલયન ડોલિનુું ે ે ું 
મ ૂ ુ છ, જેમાું SickKids માટના નવા પેશન્ટ કિ સેન્ટિની રડઝાઇન અને ર્નમાણના 2.4 ડીિોકાણ ફાળવી િહ્ું ે ે ે ય
બબબલયન ડોલિનો, અને ેમ્પસના પુ િ ે રડઝાઇન અનેઓટાવા હોસ્પીટલના ર્સર્વક ક નર્વકાસ માટ
બાું ે ેધકામના 1.8 અબજ ડોલિનો સમાવશ થાય છ. 

OHIP+ થકી ફામાચકેરનુું સવસ્તરણ 

ઑન્ટેરિઓ િાજય: 

• કોઈ વરિષ્ઠ નાગરિકન ક્યાિય જરૂિી દવાઓ વગિ િહવ ું ે ે ુ ય ે ેે ે ે ુ ન પડ ત સર્નર્િત કિવા 65 વર્ષ અન તનાથી 
વધુ ઉંમિનાઓ માટે ર્પ્રસ્ક્સ્ક્રપ્શન દવાઓ OHIP+ દ્વાિા તદ્દન મફત કિી િહ્ુંુ છે. ઑન્ટેરિઓ ડ્રગ 

બેર્નરફટની વાર્ર્ષિક કપાતો અને સહ-ચુ ય ૂ ે ઑન્ટરિઓના દિક વરિષ્ઠ દીઠ દિ વર્ષકવણી ર્નમ ળ કિવાથી, ત ે ે ે 
સિેિાશ 240 ડોલિની બચત કિે છે. 

• OHIP+ દ્વાિા બાળકો અને યવાનોને મફત ર્પ્રસ્ક્સ્ક્રપ્શન દવાઓ પ િી પડવાન ું ચાલુ િાખે ેુ ૂ ુ છ. 1 લી 
જાન્યુ ુ ય પછી, લગભગ ત્રણ ર્મબલયન ર્પ્રસ્ક્સ્ક્રપ્શન દવાઓ કોઈપણ ખચયઆિી, 2018 ના િોજથી શર કયા
વગિ વહેં ું ેચવામા આવી છ. 

• OHIP+ વીમા દ્વાિા આશિ બેમાથી એક - લગભગ 6.4 ર્મબલયન લોકો - ની ર્પ્રસ્ક્સ્ક્રપ્શન દવાઓનો ખચયે ું
આવિી િહ્ુ છ, અને કનડાના તમામ લોકો માટ ર્પ્રસ્ક્સ્ક્રપ્શન દવાઓ ર્નશલ્ક કિવાની યર્નવસયલ ફામાકિું ે ે ે ે ુ ુ ય ે
પ્રોગ્રામની ચળવળ - જે મે ેિ વીમાનુું ર્વસ્તિણ કિ છ - તેમાું સૌની આગે ુ છ.રડક ે ે વાની કિી િહ્ું ે

માનસસક સ્વાસ્્ય મહત્વનુું છે 

ઑન્ટેરિઓ િાજય: 

ે ુ ુ ય ે
દિેક હાઇસ્કૂ ું માનર્સક સ્વાસ્્ય સહાય પ્રદાન કિી િહ્ુ છે. 

• વહલ િોગર્નદાન કિવા અને િોગર્નવાિણની પ્રરક્રયા શર કિવા આગામી બે વર્ષની અંદિ ઑન્ટરિઓની 
લમા ું 

• સાવજર્નક ભડોળથી ચાલતી મનોિોગબચરકત્સા મળવવાની સાનકુળતા વધાિી સમગ્ર િાજયના એન્ક્ષાયટી ય ું ે ુ
(બચિં ે ડીપ્રે ે યુ ુતા) અન શન (હતાશા) ની બીમાિીવાળા બાળકો અન વાનો સરહત, 350,000 જેટલા વધ
લોકોને મદદ કિી િહ્ુું છે. 

• જેઓને સલામત, પોર્ષાય તવા તથા યોગ્ય આવાસોમાું િહી સભાળસવા લેવાની જરૂરિયાત છ તમન માટેે ું ે ે ે ે 
ુ ૃ ુઆગામી ચાિ વર્ષયમાું 2,475 વધ સહાયક ગહ એકમો ઉમેિી િહ્ું છે. 

Ministry of Finance 
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• સવાઓ મળવવાની સાનકળતા સધાિવા, 12 થી 25 વર્ષની વયના યવાનો માટ મહત્વપ ણય વામાે ે ુ ુ ુ ય ુ ે ૂ સે ું 
િહે ુ ે પુ ેની સે ે જવાની ર્વર્ધમાું સુ ુંલી ત્રટીઓ ભિવા, અન ખ્તવયના માટ વાઓ માટ ધાિો કિવા ઓછામા
ઓછા 15 વધાિાના યુ ુ ેન્રો (યુ ે ે ૈ ુ છ.વા સખાકાિી ક થ વલનસ હબ) તયાિ કિી િહ્ું ે

ૂ ે ે ે ુ• અપ િતી સવા મળવતા LGBTQI2S, જાર્તભ્રર્મત (િર્સઅલાઇઝ્ડ), ફે્રન્કોફોન, ન્ય-કમસય (નવા આવેલા) 

અને ગ્રામ્ય યુ ે નવુું લોકલ સર્વસ પ્રાયોિીટી ફડ પ્રસ્થાર્પત કિી િહ્ું ેવાનો માટ િ ું ુ છ, જે માનર્સક સ્વાસ્્ય 

સહાય સુંગીન બનાવશે. 

સેવા આપનારાઓ અને પરરવારોની મદદ કરવા 

ઑન્ટેરિઓ િાજય: 

• નવો ર્સર્નયસ હલ્ધી હોમ પ્રોગ્રામ દાખલ કિી િહ્ું ે ય ૃ ું ે ુંય ે ુ છ. આ નવો કાયક્રમ વ દ્ધો જયા િહવા માગતા હોય 

ત્યાું ું િહે ે સ ું યઓને માન્યતા આપે ે. તેમને સ્વતું ે િહે ું, ઘિમા તા વરિષ્ઠો સાથ કળાયેલા ખચા છ ત્ર િીત વામા
મદદ કિવા અને તેમના ઘિોને જાળવવાના ખચયને ે તે ુ વયના વરિષ્ઠોની સિભિ કિવા 75 ક થી વધ
અગ્રીમતા હે ે આ કાયયક્રમ દિ વર્ષે 750 ડોલિનો લાભ આપે ેઠળના પાત્રતા ધિાવતા પરિવાિો માટ છ. 

• આગામી ત્રણ વર્ષો દિમ્યાન 650 ર્મબલયન ડોલિના મ ડીિોકાણથી હોમ એન્ડ કમ્યર્નટી હલ્થ કિ અન્વયૂ ુ ે ે ે 
સે ુ સાનુ ુળતા પ ૂ ુ છ, જેમાું અંગત સહાયસેવા (પસયનલ સપોટ) ના વધાિાના વાઓની વધ ક િી પાડી િહ્ું ે ય
2.8 ર્મબલયન કલાકો અને વધાિાની 284,000 નર્સિં ુ ે ેગ મલાકાતોનો પણ સમાવશ થાય છ. 

• સિિાશ ચાિ કલાક સધી ખસડી, લોંગ-ટમય કિ હોમમાું દિક વ્યક્તત જે દર્નક સે ળવે છ તનુંે ુ ે ે ે ૈ વા મે ે ે ુ પ્રમાણ 

વધાિી િહ્ુંુ છે. 

• જે લોકો હવે વધાિ લાબો સમય સ્વતત્રપણે િહી શક તમ ન હોય તેમને મદદ કિવા માટ આગામી 10 ે ું ું ે ે ે 
વર્ષો દિમ્યાન-2022 સુ ું ેધીમા 5,000 નવી પથાિીઓ ઉમેિીન-બીજી 30,000 નવી પથાિીઓની સગવડ 
ઉભી કિી િહ્ુ છ અને જેઓ તમની સભાળ િાખે છ તમને મનની શાર્ત પ્રદાન કિી િહ્ું ેું ે ે ું ે ે ું ુ છ. આ નવી 
પથાિીઓની સું ુ ે તે ું ઉમે ે ેખ્યા હાલની 30,000 પથાિીઓ જે પનઃર્વકાર્સત કિાઈ િહી છ મા િો કિ છ. 

Ministry of Finance 
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