
  

 

જતન અને તક  
લક્ષી આયોજન 

ઑન્ટેરિઓ બજેટ 2018: ટોચની 10 વિવિષ્ઠતાઓ  

પ્રાંતની આ યોજનરમરાં સ્વરસ્્યન ાં જતન, બરળ સાંભરળ, ગહૃ સ ધરરણર અને મરનસસક સ્વરસ્્ય લક્ષી નોંધપરત્ર 
નવર રોકરણો તથર પ્રાંતનર લોકો મરટે વધ  તકો ઊભી કરવરનર નવર પગલરાં સરમેલ છે. તે નીચેની 
સવસિષ્ટતરઓ ધરરવે છે: 

 

1. ઓરિપ+ કાર્ડ માિફત 65 િર્ડ અને તેની ઉપિના દિેક માટે મફત વિસ્ક્રિપ્િન દિાઓ  

કોઈ વરરષ્ઠ નરગરરકને ક્યરરેય જરૂરી દવરઓ વગર રહવે  ાં ન પડે તેની ખરતરી કરવર 
65 વર્ષ અને તેનરથી વધ  ઉંમરનરઓ મરટે સપ્સ્ક્સ્િપ્િન દવરઓ સાંપણૂષપણે મફત કરી 
રહ્યર છીએ. ઑન્ટેરરઓ ડ્રગ બેસનરફટની વરસર્િક કપરતો અને સહ-ચ કવણી સનર્ ૂષળ 
કરવરથી, તે ઑન્ટેરરઓનર હરેક વરરષ્ઠ દીઠ દર વર્ે સરેરરિ 240 ડોલરની બચત કરે 
છે. ઓરહપ+ ન ાં આ સવસ્તરણ 2017 નર ઑન્ટેરરઓનર અંદરજપત્રમરાં 25 વર્ષથી ઓછી 
ઉંમરનર દરેક મરટે મફત સપ્સ્ક્સ્િપ્િનો સવર્ે કરેલી રજૂઆતને અન સરે છે. 
 

 

2. િધ ુબાળ સભંાળ, િધ ુપસદંગીઓ  

રકન્ડરગરટષનમરાં જવરલરયક થરય તયરાં સ ધી અઢી વર્ષનર બરળકો મરટે મફત િરળરપવૂષ 
જોગવરઈ રજૂ કરી પરવડી િકે તેવી વધ  ગ ણવત્તરય ક્ત બરળ સાંભરળ પરૂી પરડી રહ્યર 
છીએ. આ જોગવરઈ એક બરળકવરળર ક ટ ાંબ મરટે 17,000 ડોલર, સરેરરિ રીતે, બચરવે 
છે, જે પણૂષ રદવસનર રકન્ડરગરટષનથી પરરવરરોને મળતી બચતમરાં વધરરો કરે છે. 
બરળકોની જીવનપયંતની િૈક્ષણણક કરરરકદીમરાં સ ધરરો લરવવર પવૂષપ્રરાંણભક સિક્ષણને 
વરસ્તવદિી મરનવરમરાં આવય ાં છે. 
 

 

3. ન્ય ૂઑન્ટેરિઓ ડ્રગ એન્ર્ ર્ેન્ટલ િોગ્રામ  

જેઓને કરયષસ્થળે સ્વરસ્્યલક્ષી લરભો મળતર નથી અથવર જેઓ OHIP + કે અન્ય 
સરકરરી કરયષિમો દ્વરરર આવરી લેવરમરાં ન આવયર હોય તેમને મરટે એક નવો 
ઑન્ટેરરઓ ડ્રગ એન્ડ ડેન્ટલ પ્ોગ્રરમ દરખલ કરી રહ્યર છીએ, જેમરાં, હકયોગ્ય સપ્સ્ક્સ્િપ્િન 
દવરઓ અને દરાંતની સરરસાંભરળનર ખચષ પર દર વર્ે 80 ટકર જેટલ ાં - એકદોકલ 
વયક્ક્ત દીઠ મહત્તમ 400 ડોલર, દાંપસત દીઠ 600 ડોલર અને બે બરળકો વરળર ચરર 
જણરનર પરરવરર મરટે 700 ડોલર સ ધી - વળતર આપી રહ્યર છીએ. 
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4. વસવનયસડ િલે્ધી િોમ િોગ્રામ  

નવો સસસનયસષ હલે્ધી હોમ પ્ોગ્રરમ દરખલ કરી રહ્યર છીએ. આ કરયષિમ વદૃ્ધો જયરાં રહવેર 
મરાંગતર હોય તયરનરાં, ઘરે રહતેર વરરષ્ઠો સરથે સાંકળરયેલર ખચરષઓને મરન્યતર આપે છે. 
તેમને સ્વતાંત્ર રીતે રહવેરમરાં મદદ કરવર અને તેમનર ઘરોને જાળવવરનર ખચષને 
સરભર કરવર 75 કે તેથી વધ  વયનર વરરષ્ઠોની અગ્રીમતર હઠેળનર પરત્રતર ધરરવતર 
પરરવરરો મરટે આ કરયષિમ દર વર્ે 750 ડોલરનો લરભ આપે છે 

 

 

5. સસુજ્જ િોસ્રપટલો, બિતેિ સેિા  
2018-19મરાં વધરરરનર 822-સમણલયન ડોલરનર રોકરણ, તેમજ આવતર 10 વર્ષનર 
ગરળરમરાં હોક્સ્પટલો બરાંધવર અને જીણોદ્ધરર કરવર મરટે લગભગ 19 ણબણલયન ડોલરનર 
રોકરણ દ્વરરર આરોગ્યસેવર સરન ક ળ કરવર, પ્તીક્ષરગરળો ઘટરડવર, ક્ષમતરની સમસ્યરઓ 
હરથ ધરવર અને ઑન્ટેરરઓની વધતી જતી અને વદૃ્ધ વસતીની જરૂરરયરતો પરૂી કરવર 
હોક્સ્પટલ સેવરઓ સ ધરરી રહ્યર છીએ. 
 

 

6. માનવસક રિાર્ય મિત્િનુ ંછે  

આવતર ચરર વર્ોમરાં ક લ 17 ણબણલયન ડોલરથી વધ  ભાંડોળ ફરળવી - પ રર 
ઑન્ટેરરઓમરાં હજારો વધ  બરળકો, ય વરનો અને પ ખ્ત વયનર લોકો મરટે મરનસસક 
સ્વરસ્્ય અને વયસનર્ ક્ક્તને લગતી સેવરઓની બહતેર અને ઝડપી પ્રપ્યતર પરૂી 
પરડી રહ્યર છીએ. 

 

7. િરિષ્ઠો માટે ગિૃ સંભાળ  

આવતર ત્રણ વર્ોમરાં 650 સમણલયન ડોલરનર રોકરણ દ્વરરર, અંગત સહરયસેવરનર 2.8 

સમણલયન વધ  કલરકો અને 284,000 વધ  નસસિંગ ર્ લરકરતો સમરવતી, હોમ અને 
કમ્ય સનટી હલે્થ કેર સેવરઓની વધ  સરન ક ળતર પરૂી પરડી રહ્યર છીએ. 

 

8. વિકસીતાિરથામાં અસમથડ વ્યસ્તતઓને લગતા અંતિાયો દૂિ કિી િહ્યા છીએ  

એક અણભગમ કે જેનર વડે જ્ઞ્યરત સવકલ્પો સહીત સમરજમરાં સરિય ભરગીદરરી મરટે 
સક્ષમ બનરવવર 47,000 જેટલર સવકસીતરવસ્થરમરાં અસમથષ વયક્ક્તઓની સેવરઓ દૃઢ 
કરવર 1.8 ણબણલયન ડોલરન ાં રોકરણ કરી એક ન્યરયી સમરજન ાં સનમરષણ કરી રહ્યર છીએ. 
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9. મફત ટયિુનથી વિદ્યાથીઓની સફળતા માટે આધાિ પિૂો પાર્ી િહ્યા છીએ  

તમરમ ઉંમરનર 225,000 થી વધ  સવદ્યરથીઓ મરટે કૉલેજ અને ય સનવસસિટી ટય િન 
મફત કરી રહ્યર છીએ. સનમ્ન અને મધ્યમ આવકવરળર પરરવરરોનર સવદ્યરથીઓ મરટે 
મફત અથવર ઓછી ટય િન ફી ઉપલબ્ધ છે; 9, 000 ડોલર સ ધીની આવકવરળર મરટે 
ટય િન મફત છે અને 175,000 ડોલર સ ધીની આવકવરળર પરરવરરોનર સવદ્યરથીઓ 
પણ નરણરકીય સહરયપરત્ર છે. 
 

 

10. લઘતુ્તમ િેતન િધાિી િહ્યા છીએ અને સાિી નોકિીઓ ઉભી કિી િહ્યા છીએ  

જાન્ય આરી 1, 2018 નર રોજ ન્યનૂતમ વેતન 14 ડોલર પ્સત કલરક વધરરીને 
જાન્ય આરી 1, 2019 થી 15 ડોલર પ્સત કલરક કરી પ રર ઑન્ટેરરઓમરાં 1.2 સમણલયન 
લોકો મરટે લરાંબર સમયથી રરહ જોવરતો પગરર વધરરો આપી રહ્યર છીએ. ઑન્ટેરરઓનર 
વયવસરયો, સવદ્યરથીઓ અને સ્નરતકોને ટેકો પરૂો પરડવર, અને સરરી, સરરર પગરરવરળી 
નોકરીઓ આકર્ષવરમરાં મદદ કરવર ગ ડ જોબ્સ એન્ડ ગ્રોથ પ્લરન દ્વરરર પ્રાંત આવતર 
ત્રણ વર્ષમરાં નવર ભાંડોળ રૂપે 935 સમણલયન ડોલર પણ આપી રહ્યો છે. 

 


