
   

 

    

 

       

              
            

              
     

 

    

 

    

 

    

  

    

      

     

     

      

    

   

   

      

     

      

     

     

     

    

    

   

      

    

    

       

     

      

      

    

    

      

    

   

      

    

     

જતન અને તક 

લક્ષી આયોજન 

રોજજદિં ુ જીવન વધુ પોષણક્ષમ બનાવવા માટે 

ઘરેલું ખર્ચઓ ઘટચડી વધ નચણચકીય સરક્ષચ પ રી પચડનચર અર્સભર રોકચણો કરીને રરઓ રચજ્ય આ ુ ા ુ ું ુ ૂ ા ઑન્ટે
ઝડપી આર્ર્િક પરરવર્ા ર્ ે પ્રગર્ર્ કરવચમચું મદદ કરી રહ્ુ છ.નનચ સમય દર મયચન ર્મચમ ઉંમરનચ લોકોન ું ે
રહે ે ુ ુ ું ે ે ેરરઓ એક ઉત્તમ સ્ર્ળ બની રહે રે્ સુનર્વચ, કચમ કરવચ, અન કટબનચ ઉછર મચટ ઑન્ટ ર્ િર્ કરવચ આ 

રોકચણો ખુ ૂ ા ેબ જ મહત્વપ ણ છ. 

નનશુ ૂ વ ંલ્ક શાળાપ વ બાળ સભાળ 

રકન્ડરગચટાનમચું જવચલચયક ર્ચય ત્યચું 
સુ ા ેધી અઢી વર્નચ બચળકો મચટ મફર્ 

શચળચપ વૂા જોગવચઈ કરી પરવડી શકે 

ર્ેવી વધુ ુ ુ ુંગણવત્તચયક્ર્ બચળ સભચળ 

પરી ૂ પચડી રહ્ુંુ છે જેનચર્ી એક 

બચળકવચળચ કુટુુંબ મચટે 17,000 

ડોલર, સરેરચશ રીર્ે, બર્ચવી પણૂા 
રદવસનચ રકન્ડરગચટાનર્ી પરરવચરોને 
મળર્ી બર્ર્મચું વદ્ધિ ૃ કરી રહ્ુંુ છે. 

નનશલુ્ક 65+ ર્પ્રસ્ક્સ્િપ્શન દવચઓ 

કોઈ વરરષ્ઠ નચગરરકને ક્યચરેય જરૂરી 
દવચઓ વગર રહવે ુું ન પડે ર્ે 
સુ ા અનેર્નર્િર્ કરવચ, 65 વર્ ર્ેનચર્ી 
વધુ ઉંમરનચઓ મચટે OHIP+ દ્વચરચ 
ર્પ્રસ્ક્સ્િપ્શન દવચઓ ર્દ્દન મફર્ આપી 
રહ્ુંુ છે. ઑન્ટેરરઓ ડ્રગ બરે્નરફટની 
વચર્ર્િક કપચર્ો અને ુસહ-ચકવણી 
ર્નર્ ા ૂ રરઓનચ ળ કરવચર્ી, ર્ે ઑન્ટે
હરેક વડીલ મચટે દર વર્ે સરેરચશ 

240 ડોલરની બર્ર્ કરે છે. 

દવાઓ અને દાંતની સારવારના 

ખર્વમાં ઘટાડો 

જેઓને કચયાસ્ર્ળે સ્વચસ્્યલક્ષી લચભો 
મળર્ચ નર્ી અર્વચ જેઓ OHIP + કે 

અન્ય સરકચરી કચયાિમો હઠેળ આવરી 
લેવચમચું ન આવ્યચ હોય ર્ે ે ેમન મચટ
એક નવો ઑન્ટેરરઓ ડ્રગ એન્ડ ડેન્ટલ 

પ્રોગ્રચમ દચખલ કરી રહ્યચ છીએ, જેમચ,ું
હકયોગ્ય ર્પ્રસ્ક્સ્િપ્શન દવચઓ અને 
દચુંર્ની સચરવચરનચ ખર્ા પર દર વર્ે 
80 ટકચ જેટલ,ુું એકદોકલ વ્યક્ક્ર્ દીઠ 

મહત્તમ 400 ડોલર, દુંપર્ર્ દીઠ 600 

ડોલર અને બે બચળકો વચળચ ર્ચર 

જણચનચ પરરવચર મચટે 700 ડોલર 

સુ ુ વળર્ર આપી રહ્ુંધીન ું ુ છે. 



 
   

 
   

 

     

 

          

     
     

                 

      

          

                  

        

              

  

               
          

   

         

             

          
               

        

        

2018 Ontario Budget 

જીવનનનવાવહ ખર્વમાં મદદ કરવા માટે 

ઑન્ટેરરઓ રચજ્ય: 

ુ ૂ ુ ે ુ

ર્ી કલચકનચ 15 ડોલર કરી સમગ્ર ઑન્ટેરરઓનચ 1.2 ર્મલલયન લોકો મચટ ું

• જાન્યઆરી 1, 2018 નચ રોજ ન્ય નર્મ વેર્ન કલચકનચ 14 ડોલર સધી વધચરીન જાન્યઆરી 1, 2019 

ે લચબચ સમયર્ી રચહ 
જોવચર્ો પગચર વધચરો આપી રહ્ુંુ છે. 

• નવો ર્સર્નયસા હલ્ધી હોમ પ્રોગ્રચમ દચખલ કરી રહ્ું છ. આ કચયા ે વિો જ્યચું રહે ુંે ુ ે િમ અન્વય ૃ વચ મચગર્ચ 

હોય ત્યચું ું રહે ું ા ે ું, ઘરમચ ર્ચ રે્ વડીલો સચર્ે સકળચયેલચ ખર્ચઓને મચન્યર્ચ આપે છ. રે્મને સ્વર્ત્ર રીર્ે 

રહે ું ે રે્ર્ી વધુ વયનચ વચમચ મદદ કરવચ અને ર્ેમનચ ઘરોને જાળવવચનચ ખર્ાને સરભર કરવચ 75 ક

વડીલોની અગ્રીમર્ચ હે ુ ે રે્ વચર્ર્િ ેઠળનચ સપચત્ર પરરવચરો મચટ ક 750 ડોલરનો લચભ આપે છ. 

• ગો ટ્રચન્ન્ઝટ / યપી એક્સપે્ર ટવક અને ટીટીસી વચ્રે્ ટ્રચન્સફર કરર્ી વખરે્ જે ખર્ ર્ચય છ ર્મચુ સ ને ા ા ે ે ું 

સરચસરી આવ-જા કરનચર મચટે વચર્ર્િક લગભગ 720 ડોલરનો આવવચ-જવચ નો ખર્ા ઘટચડી રહ્ુંુ છે 

અને, જુલચઈ 1, 2017 ર્ી, પ ે ેડીટ આપી રહ્ુ છ જે વડીલોને 450 ડોલર સધીની બ્લલક ટ્રચન્ઝીટ ટક્ષ િ ું ે ુ

બર્ર્ કરી આપે છે. 

• જલચઇ 1, 2017 ર્ી ઘરઘ્થ વીજળી બીલમચું સરરચશ 25% જેટલી અને સપચત્ર ગ્રચમીણ અનેુ ુ ે ુ ઓછી 
આવકવચળચ પરરવચરો મચટે 40 ર્ી 50% સુ ુ છે.ધી રચહર્ આપી રહ્ું 

• રોજનચ 10 ડોલરર્ી વધચરે પચરકિંગ ર્ચર્જ લેર્ી હોસ્પીટલોને કપચર્ દરે પચસ આપવચની જરૂરરયચર્ 

લચગુ કરવચર્ી અવચરનવચર ર્ુ ે આવર્ચ લોકોને ઓછચમચુંલચકચર્ ઓછી 50 ટકચ જેટલી રચહર્ કરી 

આપીને દદીઓ અને રે્ ર્પ્રયજનો પર ર્ઢર્ો નચણચકીય બોજ ઓછો કરી રહ્ ુછે.મનચ ું

• પ્રદૂર્ણ ઘટચડવચ, ઉત્સર્જન ઓછું કરવચ અને GreenON રરબેટ્સ દ્વચરચ ઊજાા ખર્ા પર નચણચું બર્ચવવચ 
લોકોને પોર્ચનચ ઘરોમચું સુ ુું પરવડી શક રે્ ું બનચવી રહ્ુ છ. ર્નો અર્ા છ કેધચરચવધચરચ કરવચન ે વુ ું ે ે ે 

નવચ ઇન્ટયુ ે ુ ુલશન પર 7,200 ડોલર સધીની, બચરીઓ બદલવચ પર 5,000 ડોલર સધીની, અર્વચ 

સરટિફચઈડ ગ્રચઉન્ડ સોસા હીટ પું ુ ે ેપ બેસચડવચ 20,000 ડોલર સધીની બર્ર્ ર્ઈ શક છ. 

Ministry of Finance 
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• 65 ર્ી 70 વર્ની વચ્ર્ની વયનચ વડીલો મચટ દરચજ ની મફર્ ર્શિં ક્સીન પરી પચડીનેા ે ે ગલ્સ વે ુ

વ્યક્ક્ર્ દીઠ આશરે 170 ડોલર ની બર્ર્ કરી આપી રે્ ુું જીવન વધચર સરળ અને નીરોગી મન ે 
બનચવી રહ્ુંુ છે. 

• 17 વર્ાર્ી ઓછી વયનચ ઑન્ટેરરઓનચું બચળકોને મફર્ ર્પ્રવેન્ટીવ, રૂટીન અને આકક્સ્મક સમયની 

દું ે દચું ાઓમચું બર્ર્ આપી ર્સચરવચર આપી ઓછી આવકવચળચ પરરવચરો મચટ ર્ની સચરવચરનચ ખર્ચ

રહ્ુંુ છે. 

બાળસેવામાં રોકાણ કરવા માટે 

ઑન્ટેરરઓ રચજ્ય: 

• રકન્ડરગચટનમચું જવચલચયક ર્ચય ત્યચું સધી અઢી વર્નચ બચળકો મચટ મફર્ શચળચપ વાા ુ ા ે ૂ જોગવચઈ કરી 
પરવડી શકે રે્ ુ ગુ ુ ે ૂ ુ છ. એક બચળકવચળચ કટુંબ મચટવી વધ ણવત્તચયક્ર્ બચળસવચ પ રી પચડી રહ્ું ે ુ ુ ે એ 

17,000 ડોલર, સરેરચશ રીર્ે, બર્ચવી પરરવચરોને પ ણા રદવસનચ રકન્ડરગચટનર્ી પણ મળર્ી ૂ ા

બર્ર્મચું વ ૃ ે ેદ્ધિ કર છ. 

• બચળસેવચને લગર્ચ 1,00,000 ર્ી વધ સ્ર્ળો ઉમે ું ે જેર્ી વધુ ે વધુ ુ ુ ુંબો બચળ સભચળ ુ રી રહ્ુ છ ન કટ ું

મચટે ઉચ્ર્-ગુ ે ર્વકલ્પો મેળવી શક છ -ણવત્તચવચળચ, પોર્ણક્ષમ એવચ વધચર ે ે અને લગભગ બધી 
નવી જગ્યચઓનચ 60 ટકચ મચટે, સબર્સડી ધરચવર્ચ પરરવચરોને વધચરચની નચણચકીય સહચયની ઓફરું

કરી રહ્ુંુ છે. 

• મોટચભચગની પ્રચર્ર્મક શચળચઓમચું કચયા રચ પચડવચની જરૂરરયચર્ શચળચ બૉડ પર લચગ કરી 12 િમો પ ૂ ા ુ 

વર્ા સધીની વયનચ બચળકોવચળચ પરરવચરોને શચળચ પહલચ- અને પછીનચ બચળસું ુંુ ે ભચળ કચયાિમોમચ

વધુ સચરી રીરે્ ે ુું છ.પ્રવશ અપચવી રહ્ ે

નવદ્યાર્થીઓની સહાય માટે 

ઑન્ટેરરઓ રચજ્ય: 

ુ વદ્યચર્ીઓ મચટ જ અન િ ુ ુ• ર્મચમ ઉંમરનચ 225,000 ર્ી વધ ર્ ે કૉલે ે યરુ્નવર્સટી ટયશન મફર્ કરી રહ્ું 

છે. ર્નમ્ન અને મધ્યમ આવકવચળચ પરરવચરોનચ ર્વદ્યચર્ીઓ મચટ મફર્ અર્વચ ઓછી ટયુે શન ફી 

Ministry of Finance 
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ઉપલલધ છે; 9, 000 ડોલર સધીની આવકવચળચ મચટ ટયુ ે અને 175,000 ડોલરર્ી વધુુ ે શન મફર્ છ

આવકવચળચ પરરવચરોનચ ર્વદ્યચર્ીઓ પણ નચણચકીય સહચયપચત્ર છે. 

• 2018 નચ પચનખરર્ી મધ્યમ-આવકવચળચ પરરવચરોનચ ર્વદ્યચર્ીઓ અર્વચ જેઓ પરરણીર્ છે રે્વચને 

પણ OSAP મચટે લચયક ગણવચનુું શરૂ કરી રે્ ે વધચર નચણચકીય સહચય મે ું વધુ સરળ મન ે ળવવચનુ

બનચવી રહ્ુંુ છે. 

• ઑન્ટરરઓ ઓપન ટક્સ્ટબક્સ ઇ ન શએટીવ દ્વચરચ ર્નશલ્ક ઓનલચઈન પચઠયપસ્ર્કો અને ક્ષલણક ે ે ુ ર્ ર્ ુ ુ શૈ

સ્રોર્ો પ ૂ ુ ર્વદ્યચર્ીઓને 520,000 ડોલર ઉપરની બર્ર્ કરચવી રહ્ું ેરચ પચડીને 5,000 ર્ી વધ ુ છ. 

• OSAP લોનની પન:ચકવણી વધ સચનકળ બનચવી રહ્ું ે . જ્યચું સુ ર્વદ્યચર્ીઓ ુ ુ ુ ુ ૂ ુ છ ધી અપરરણીર્ 

વર્ેદહચડે ઓછચમચું ઓછચ 35,000 ડોલર કમચર્ચ ર્ર્ચ નર્ી, ત્યચું સુ ે ે પોર્ચની ર્વદ્યચર્ી ધી ર્મણ

લોનનો ઑન્ટેરરઓ રચજ્યરહસ્સો પચછો ચ ૂ ુ ું શરૂ નરહ કરવ ું પડે, આમ અગચઉની ન્ય નર્મકવવચન ુ ૂ

મયચાદચ 25,000 ડોલરમચું 10,000 ડોલરનો વધચરો કરવચમચું આવ્યો છે. 

પોતાનંુ ઘર લેવં પરવડે તેવા સુુ ધારા કરવા 

ઑન્ટેરરઓ રચજ્ય: 

• જાન્યઆરી 1, 2017 ર્ી પહલી વચર ઘર ખરીદનચરચઓ મચટ મહત્તમ લે ેક્ષ રરફડું 4,000 ુ ે ે ન્ડ ટ્રચન્સફર ટ
ડોલર સુ ુું બમણું કરી વધુ ે પોર્ચનુું પ્રર્મ ઘર ખરીદવચનું વધુ સરળ બનચવી રહ્ુ છ.ધીન ુ લોકો મચટ ુ ું ે

એટલે કે, ઑન્ટ ું ુ ે ે િંેરરઓમચ સપચત્ર ઘર ખરીદનચરચઓન પોર્ચનચ પહલચ ઘરની રકમર્નચ પ્રર્મ 

368,000 ડોલર પર કોઈ લે ે ુન્ડ ટ્રચન્સફર ટક્સ ચકવર્ચનો ર્ર્ો નર્ી. 

• ખચનગી બજારનચ ભચડ અપચર્ચ એકમો સધી ભચડચ ર્નયત્રણો ર્વસ્ર્ચરી ફર હચઉ સિંે ુ ું ે ર્ ગ પ્લચન દ્વચરચ 

નઃસતલલર્ કરવચમચઆવચસન બજાર પુ ું ુ ું મદદ કરી રહ્ુંુ છે. 

Ministry of Finance 
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