
  

 

 

  
 

   
             

      
    

        
     

         
            

  
   

 

  
 

 
   

    
  

 
  

     
 

   
  

   
    

  

   
  

   
  

    
    
  

   
 

 
  

    
  

    
  

 
   
 

   
   

 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ 

ਯੋਜਨਾ 

ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨਾ 
ਸਾਡੇ ਿੱ ਚ ਬਜ਼ੁ ੰ ਿੱ ਜ ਦੇ 2.4 ਵਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱ ੇ ਿੱ ੋਪ੍ਰਾਂਤ ਵਵ ਰਗਾਂ ਦੀ ਸਵਖਆ ਅ ਵਧ ਕ 2040 ਤਕ 4.5 ਵਿਵਲਅਨ ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਹੈ। 
ਬਜ਼ੁ ਂ ੋ ੂਠੀਆਂ ੰ ੁ ਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ, ਅਨੇ ਕ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਰਗਾਂ ਦੀਆ ਲੜਾਂ ਅਨ ਹਦੀਆ ਹ 
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵਾਧੂ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬਜ਼ੁ ੰ ੂ ੰ ਦ, ਸੁਤਤਰ ਅਤੇ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਓਨਟਾਵਰਓ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇਰਗਾਂ ਨ ਵਸਹਤਿ ੰ ਿੱ
ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿੱ ੰ ੁ ਰਗਾਂ ਨੰ ਿੱਕ ਪ੍ਹਚ ਵਧਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁ ੂ ਆਤਿਵਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, 
OHIP+ ਰਾਹੀਂ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰ ੂ ਿੁਫਤ ਬਣਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸੇ ੇ ੌਂ ੰ ੰ ਂ ਿੱਵਾਵਾਂ ਅਤ ਲਗ-ਟਰਿ ਕੇਅਰ ਸਬਧੀ ਸਹਾਵਰਆ ਵਵਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

65+ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਨਿਰਦਸ਼ਟ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

OHIP+ ਰਾਹੀਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਿਰ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰ ੂ ਪੂ੍ਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਿੁਫਤ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁ ੇਰਗ ਨਾਗਵਰਕ ਕਦ
ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਨਹੀਂ 
ਰਹੇ। ਓਨਟਾਵਰਓ ਡਰਿੱ ਗ ਬੈਨੇ ਵਫਟ ਦੀ 
ਸਲਾਨਾ ਕਟੌ ੇ ਕੋ-ਪ੍ ੰ ੂਤੀ ਅਤ ੇ ਨ ਖਤਿ 

ਕਰਕੇ, ਇਹ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੇ ਔਸਤ 

ਬਜ਼ਰੁਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $240 ਦੀ 
ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਲੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਬਹਤਿ ਦੇਖਭਾਲ 

ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਵਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30,000 ਨਵੇਂ 
ਲੌਂ ਗ-ਟਰਿ ਬੈੈੱਡ ਉਤਪੰ੍ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ 
ਆਤਿਵਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹ 

ਸਕਦੇ – ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ੋ ੇ ਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਲਕਾਂ ਵਾਸਤ ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ। 

ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 

ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਵਡੇਰੀ ਉਿਰ 

ਦੇ ਬਜ਼ੁ ੇ ਿੱ ਚ, ਵਜਥੇਰਗਾਂ ਦ ਘਰ ਵਵ
ਉਹ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰਦੁ ੇ ਹਨ, ਰਵਹਣ 
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰ ੂ ਿਾਨਤਾ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 

ਉਿਰ ਦੇ ੁਬਜ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਹੇਠ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਨੰ ੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ੂ 
ਆਤਿਵਨਰਭਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੀਣ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿੱ ਖ ਰਖਾਅ 
ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਨੰ ੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 
$750 ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਲਾਭ ਿੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 



 
   

 
    

 

    
 

               

            

              

           

               

            

         
   

    
 

          
        

        
          

         
         

        
    

    

 
              

       
          

  

2018 Ontario Budget 

ਮੁਫਤ ਰਨਿਰਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਓਨਟਾਵਰਓ: 

• OHIP+ ਰਾਹੀਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰ ੂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੁਵ ੋ ਫਤ ਕਰ 

ਵਰਹਾ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਵਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰ ਦਾ। ਓਨਟਾਵਰਓ 

ਡਰਿੱ ੇ ਵਫਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਪ੍ੇ ੰ ੂ , ਇਹ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੇਗ ਬੈਨ ਨ ਖਤਿ ਕਰਕੇ ਔਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $240 ਦੀ 
ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। OHIP+ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2017 ਓਨਟਾਵਰਓ ਬਜਟ ਵਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਓਨਟਾਵਰਓ ਵਨਵਾਵਸਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇਿੱ ਕ ਲਈ ਿੁਫਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਗਭਗ 6.4 ਵਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। 

• OHIP+ ਰਾਹੀਂ, 4,400 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਵਾਈਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਹਾਈਪ੍ਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਥਾਏਰੌਇਡ, 
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ। 

ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 

ਓਨਟਾਵਰਓ: 
• ਨਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਹੋਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ। ਇਹ ਵਡੇ ੇ ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਵਿੱਚ, ਵਜਥੇ ਉਹ ੂ ੈ ਰੀ ਉਿਰ ਦ ੁ

ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰ ੂ ਿਾਨਤਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਨੰ ੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ੂ ਆਤਿਵਨਰਭਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ 
ਖਰਵਚਆਂ ਨੰ ੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ $750 ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਲਾਭ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

• ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਦੇ ਿੱ ਤਾ ਨੰ ੂ ੈ ਜਦੋਂ ਬੀਿਾਰੀ ਜਾਂ ਵਹਲੁਣ – ਜੁਲਣ ਦੀ ਸਿਰਥਾ ਵਵਿੱਚ ਘਾਟ ੁ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵ ਸੁਧਾਰ ਵਰਹਾ ਹ ਿੱ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦਾ ਰਿੱਖ-ਰਿੱਖਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੰ ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਵਕਸ ਖਾਸ ਵਕਸਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਿੇਤ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਬਾਰ ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੂਹਾਂ ਅਤੇੇ ੁ
ਦੂਸਰੇ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਿਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਲਈ ਹੋਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ 

ਓਨਟਾਵਰਓ: 
• ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱਚ 30,000 ਨਵੇਂ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਿ ਦੇਖਭਾਲ ਬੈੈੱਡ ਉਤਪੰ੍ਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ – 2022 ਤਿੱ ਕ 5,000 ਨਵੇਂ 

ਬੈੈੱਡ ਜੋੜ ਕੇ - ਅਵਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਆਤਿਵਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਾਨਵਸਕ ਸ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੈੈੱਡ ਿੁੜ ਕੇ ਵਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਰਹੇ 30,000 ਿੌਜੂਦਾ ਬੈੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। 

Ministry of Finance 



 
   

 
    

         
           
      

          
          

        
           

   
        

    
          

         
     

        
 

          
         

           
     

        
      

       
         

 

2018 Ontario Budget 

• ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਵਬਹਤਰ ਪ੍ਹੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਡੀਕ ਦੇ ਂ ੰ ੂ ਿੱ ਥਾ ਸਬਧੀ ਿੁ ਂ ਿੱਿੱ ੁ ਸਵਿਆ ਨ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਿਰ ੰ ੰ ਿੱ ਵਦਆ ਨਾਲ ਨਵਜਠ 

ਕੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਨੰ ੂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ 2018-19 ਵਵਿੱ ਚ $822 ਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਨਵੇਸ਼ – ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਵਿੱਚ 

ਵਕਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਵਨਵੇਸ਼ – ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਵਰਓ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਅਤੇ 
ਵਬਰਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰ ੂ ਵਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ੂ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 

10 ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $19 ਵਬਲੀਅਨ ਦਾ ਵਨਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
• ਲੌਂ ਗ-ਟਰਿ ਕੇਅਰ ਹੋਿ ਵਵਿੱਚ ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰ ੂ ਵਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨੰ ੂ ਚਾਰ ਘੰਵਟਆਂ ਦੀ 

ਔਸਤ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
• ਵਡਿੇਨਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਹੋਏ 14,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ਉਹ ਵਕਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, 

ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ੂ ਸੁਧਾਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
• ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱਚ $650 ਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਨਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਵਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ 2.8 ਵਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਘੰਵਟਆਂ ਅਤੇ 

284,000 ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਰਵਸੰ ਗ ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਿੇਤ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਪ੍ਹੰ ੁਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਬਜ਼ੁਿਗਾਂ ਨੰ ਰਸਹਤਮੰ ਦ, ਰਕਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾ 
ਓਨਟਾਵਰਓ: 

• ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੰਚਣ ਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਚ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਵਨ-ਸਟੌਪ੍ ੁ ਿੱ ੁ ੰ ੂ ਿੱ 
ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਨੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। 

• ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਵਵਚ ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਦੇ ੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਟਵਰਕ ਨੰ ੂ ੇ ਅਤੇ ੇ ਬਜ਼ੁ ੰ ੂਿੱ ੁ ਐਕਵਟਵ ਵਲਵਵ ੈੱ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਕ ਵਧਾ ਕ ਰਗਾਂ ਨ
ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਹਣ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

• ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਨੰ ੂ ਵਕਫਾਇਤੀ ਘਰ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ੁ ਲ
ਲਈ 200 ਨਵੀਆਂ ਸਬਵਸਡੀਆਂ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

• ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਹੁ ੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁ ੇਿੱ ੰ ਚ ਦ ਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਵਲ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਵਦਖਾਉਣਾ ਅਤ
ਜਨਤਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

Ministry of Finance 
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