
ઓછી-આવક
નિવૃનતિ

આયોજિ
નવચારવા જેવી  
ચાર બાબતો



b

‘ઓછી આવક’ શું છે એ 
સમજાવતો ચાર્ટ જોવા આ 
ફ્લૅપ ખો્ો.

●  આ ચાર્ટમાંિી આવક મયા્ટદાઓ એવા નસનિયરોિે ્ાગુ 
પડે છે જે ‘ઓલડ એજ પેનશિ’ (ઓએએસ) મારે ્ાયક 
હોય.

●  આિો અર્ટ એ છે કે તમારા 18મા રી 65મા જનમદદિ 
વચચેિાં 47 વરસમાંરી તમે કેિેડામાં ઓછામાં ઓછાં 
40 વરસ રહ્ા છો.

●  તમિે અંશતઃ ‘ઓએએસ’ પેનશિ મળી શકે જો તમે 
ઓછાં વરસ કેિેડામાં રહ્ા હો. એવા દકસસાઓમાં 
આવક મયા્ટદા વધુ ઊંચી હોઇ શકે.

*  આ આંકડાઓ નરિમાનસક ધોરણે બદ્ાઇ શકે છે. સરવ્ટસ કેિેડા પરરી તમે અદ્યતિ 
આંકડાઓ મેળવી શકો છો, અરિેરી:

   www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/oas/tabrates/tabmain.shtml

$16,512

$22,080

$30,912

$40,080

‘ઓછી આવક’ 
એ શું છે?

$16,728

જયારે તમે 65 
વર્ટિી ઉંમરે હશો 
તયારે તમારં 
પાદરવાદરક નચરિ 
કેવું હશે?

દંપનત, બનિેિે ‘ઓલડ 
એજ નસકયુદરરી’ 
(ઓએએસ પેનશિ) 
મળતું હોય

એક્ વયનકત

દંપનત, મારિ એક 
સારીદારિે ‘ઓએએસ’ 
મળતું હોય, બીજા સારીદાર 
60 રી િીચે હોય

દંપનત, એક સારીદારિે 
‘ઓએએસ’ મળતું હોય, 
બીજા સારીદાર 60 રી 
64િા હોય અિે ભથરું 
મેળવતા હોય 

જૂિ 2012 િા રોજ.  
* તમે ‘ઓછી આવક’  
(્ો ઇનકમ) કહેવાશો જો  
તમારી આવક (‘ઓલડ  
એજ નસકયુદરરી’ ગણરિીમાં 
્ીધા નસવાય) આ રકમરી 
ઓછી હોય :

તૈયાર કરિાર
જહોિ સરેપલરિ, ઓપિ પૉ્ીસી ઓંરેદરઓ

કેિેડાિી નિવૃનતિ  
આવક વયવસરામાં  

રિણ ભાગ છે:
1.  ઓલડ એજ નસકયુદરરી (ઓએએસ OAS): જો 

તમે રહેણાંકિી જરૂદરયાતો પદરપૂણ્ટ કરતા હોવ તો, 
65 વર્ટિી ઉંમરે તમિે એક સામાનય માનસક ્ાભ 
મળી શકે. જેમિી ‘ઓએએસ’ નસવાયિી કોઇ 
અનય આવક િા હોય એવા ્ોકોિે ‘ગેરંરીડ ઇનકમ 
સન્્મેનર’ (જીઆઇએસ GIS) િામિો વધારાિો 
્ાભ મળી શકે. 

  ઉપરાંત ‘ઓએએસ’ મેળવતા પેનશિસ્ટિા  
ઓછી-આવકવાળા જીવિસારીઓ અિે કૉમિ 
્ૉ પાર્ટિસ્ટ મારે એક માનસક ભથરુ ંપણ હોય છે. 
તમામ નવધવાઓ અિે નવધુરો ‘એ્ાઉનસ ફૉર  
ધી સવા્ટઇવર’ મેળવી શકે છે. આ જીવિસારીિા 
આ ્ાભ 60 રી 64 વરસિી ઉંમરમાં ઉપ્બધ 
હોય છે.

2.  ધી કેિેડા પેનશિ ્્ાિ (સીપીપી CPP):  
જો તમે તમારા કામ કરવાિા જીવિકાળ દરનમયાિ 
‘સીપીપી’ જમા કરાવયું હોય તો તમિે વહે્ામાં 
વહે્ું 60 વરસિી ઉંમરે માનસક પેનશિ મળી  
શકે છે.

3.  ખાિગી પેનશનસ અિે બચતો: જો તમારી પાસે 
િોકરી મારફતિું પેનશિ અિે/અરવા નિવૃનતિ મારે 
તમે કરે્ી બચત કરી હોય, તો તમારી નિવૃનતિ 
આવકિો આ રિીજો ભાગ છે. 

અરિેરી રૂપાંતદરત:
http://www.totrov.com/english/pension_system.htm



ઓછી-આવક
નિવૃનતિ

આયોજિ

હું ‘ગેરનરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ કેવી રીતે 
મેળવી શકું?

સીપીપી અ્લી દરરાયરમેનર મારા મારે 
યોગય છે?

હું 65 િો રાઉં તે પહે્ાં બચતિો સૌરી 
રસતો કયો છે?

65 રી 71 િી ઉંમર દરનમયાિ બચતિો 
એક રસતો. 

પાિ
2

પાિ
4

પાિ
9

પાિ
13
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1. `ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ શું છે? 
65 વર્ટિી ઉંમરે, ‘ઓએએસ’ પેનશિ નસવાયિી િજીવી અરવા કોઇ આવક િા હોય 
એવા ્ોકોિે ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ (જીઆઇએસ) િામિો વધારાિો માનસક 
્ાભ મળી શકે છે.

હું ‘ગેરંરીડ ઇનકમ  
સન્્મેનર’ કેવી  
રીતે મેળવી શકું?

પ્રશિો
 1. ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ (જીઆઇએસ) શું છે? 

 2. કોણ તેિે મારે ્ાયક ઠરે? 

 3. ‘ઓછી આવક’ એર્ે શું તમે શું કહેવા માંગો છો?

 4. ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ મારે કોણ ્ાયક ઠરે?

 5. હું અરજી કરવા માગું છંુ. હું કેવી રીતે શરૂઆત કરં?

3. ‘ઓછી આવક’ એર્ે શું કહેવા માંગો છો?
. આ પુનસતકાિી શરૂઆતમાં આપે્ું પરિક જુઓ.

.  જયારે તમે 65 િા રશો તયારે તમારી આવક (ઓલડ એજ નસકયુદરરી પેનશિિે 
ગણરિીમાં ્ીધા નસવાય) તેમાં દશા્ટવે્ા સતર કરતાં િીચી હશે?
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4. ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ મારે કોણ ્ાયક ઠરે?
.  એ પરિકમાં દશા્ટવાયે્ી આવક મયા્ટદાઓ એ નસનિયસ્ટિે ્ાગુ પડે જેઓ પૂણ્ટ 

‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી (ઓએસએસ)’િે ્ાયક હોય.

.  આિો અર્ટ એ છે કે તમારા 18મા રી 65મા જનમદદિ વચચેિાં 47 વરસમાંરી 
તમે કેિેડામાં ઓછામાં ઓછા ં40 વરસ રહ્ા છો.

.  તમિે અંશતઃ ‘ઓએએસ’ પેનશિ મળી શકે જો તમે ઓછાં વરસ કેિેડામાં રહ્ા 
હો. એવા દકસસાઓમાં આવક મયા્ટદા વધુ ઊંચી હોઇ શકે.

.  ‘ઓછી આવક’વાળા ્ોકો કે જેમિે અંશતઃ ‘ઓએએસ’ મળતું હશે તેમણે 
જીઆઇએસ મારે પણ અરજી કરવી જોઇએ! તેમિા અંશતઃ ‘ઓએએસ’ પેનશિિે 
ભરપાઇ કરવા તેમિે વધારાિો ‘જીઆઇએસ’ ્ાભ મળી શકે.

5. હું અરજી કરવા માગું છંુ. હું કેવી રીતે શરૂઆત કરં?

તમારે ‘જીઆઇએસ’ મારે ફકત એક જ વાર અરજી કરવાિી હોય છે. તે પછી, દર સા્ 
તમારે વારર્ટક રેકસિું પરિક જ મોક્વાિું હોય છે. તે સરકારિે જણાવશે કે તમે હજી પણ 
્ાયક છો કે કેમ.

તમે શરૂઆત કરો તે પહે્ાં: 
આ વેબસાઇટસ જુઓ અિે તમારી અંગત માનહતીિે અદ્યતિ કરો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/common/proceed/vupiinfo.shtml 
તમારી નિવૃનતિ-આવકિી ગણરિી કરો :
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/common/cricinfo.shtml 

‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ મારે અરજી કરવા:
અરજીિું ફોમ્ટ ડાઉિ્ોડ કરો: 
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/sc-isp-3000(2014-03-03)e.pdf
માનહતી પરિક ડાઉિ્ોડ કરો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/sc-isp-3000a(2014-03-03)e.pdf

‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ મારે અરજી કરવા:
અરજીિું ફોમ્ટ ડાઉિ્ોડ કરો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/sc-isp-3025 
(2014-04-03)e(14-15).pdf
માનહતી પરિક અિે સૂચિાઓ ડાઉિ્ોડ કરો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/sc-isp-3025a(14-15)
(2014-04-03)e.pdf 

વધુ જાણકારી મેળવો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/pub/oas/gismain.shtml#b

2.  ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ (જીઆઇએસ) મારે કોણ 
્ાયક ઠરી શકે?

. તેિા મારે તમે 65 વર્ટિા રાવ તયારે અરજી કરી શકો છો.

. તમે એ મેળવી શકો જો: – તમારી આવક પૂરતી ઓછી હોય અિે
  – જો તમે ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ મારે ્ાયક ઠરતા હો. 



4

‘સીપીપી અ્લી  
દરરાયરમેનર’ મારા  
મારે યોગય છે?

પ્રશિો
 1. ‘સીપીપી અ્લી દરરાયરમેનર’ શું છે?

 2. ‘ઓછી આવક’િો અર્ટ તમે શું કહેવા માંગો છો?

 3. શું તમે ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ મારે ્ાયક ઠરશો?

 4.  શા મારે ‘ઓછી આવક’વાળી વયનકતએ ‘સીપીપી અ્લી દરરાયમમેનર’  
્ેવું જોઇએ? 

 
 5. હું ‘સોશય્ એનસસરનસ’ પર હોઉં તો આમ કરવું અર્ટપૂણ્ટ રાય?

 6.  શા મારે મિ ે65િી ઉંમરિો િા રાઉં તયાં સુધી રાહ જોવાિું  
કહેવામાં આવે છે?

 7. મારે અરજી કરવી છે. હું કેવી રીતે શરૂ કરં?

1. ‘સીપીપી અ્લી દરરાયરમેનર’ શું છે?
.  ‘સીપીપી’ એર્ે ‘કેિેડા પેનશિ ્્ાિ’. જો તમે કામ કરતી વખતે ‘કેિેડા પેનશિ 

્્ાિ’માં ફાળો આ્યો હોય, તો તમિે એક પેનશિ મળે.

.  મોરાભાગિા ્ોકોિે ‘સીપીપી’ મળવાિી શરૂઆત 65 િી ઉંમરે રાય છે. તમે 
જયારે 60 િા રાવ તયારે અરજી કરી શકો છો. તેિે ‘સીપીપી અ્લી દરરાયરમેનર’ 
કહે છે. 

.  તમે 65 વરમે અરજી કરો અિે મળે તેિા કરતાં ઓછા પૈસા મળશે.
  પરંતુ, 65 િી ઉંમર પછી જો તમારી આવક રોડીક અરવા ‘ઓએએસ’ પેનશિ’ 

નસવાય નબ્કુ્ િ હોય તો ‘સીપીપી’ વહે્ું ્ેવું બહેતર હોય છે. 
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2. ‘ઓછી આવક’ એર્ે તમે શું કહેવા માંગો છો? 
.  અમારો મત્બ છે કે એર્ી ઓછી કે ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર (જીઆઇએસ)’ મારે 

્ાયક ઠરવા પૂરતી હોય.

.  આ પુનસતકાિી શરૂઆતમાં આપે્ું પરિક જુઓ. જયારે તમ ે65 િા રશો તયારે તમારી  
આવક (ઓલડ એજ નસકયુદરરી પેનશિિે ગણરિીમાં ્ીધા નસવાય) તેમાં દશા્ટવે્ા સતર 
કરતાં િીચી હશે?

3.  શું તમે ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી (ઓએએસ) મારે ્ાયક 
ઠરશો?

.  ‘ઓછી આવક’િા જે ્ોકો ‘ઓએએસ’ મારે ્ાયક હોય તેઓ ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર 
(જીઆઇએસ) મારે અરજી કરી શકે છે. 

.  એ પરિકમાં આપે્ી આવક મયા્ટદા એ નસનિયસ્ટિે ્ાગુ પડે છે જે પૂણ્ટ ‘ઓએએસ’ મારે 
્ાયક ઠયા્ટ હોય. પૂણ્ટ ‘ઓએએસ’િો અર્ટ એ છે કે તમારા 18મા રી 65મા જનમદદિ 
વચચેિાં 47 વરસમાંરી તમે કેિેડામાં ઓછામાં ઓછા ં40 વરસ રહ્ા છો. 

.  તમિે અંશતઃ ‘ઓએએસ’ પેનશિ મળી શકે જો તમે ઓછાં વરસ કેિેડામાં રહ્ા હો. 
એવા દકસસાઓમાં આવક મયા્ટદા વધુ ઊંચી હોઇ શકે.

.  ‘ઓછી આવક’વાળા ્ોકો કે 
જેમિે અંશતઃ ‘ઓએએસ’ 
મળતું હશે તેમણે 60 િી ઉંમરે 
‘અ્લી સીપીપી’ મારે અિે 65 
િી વયે ‘જીઆઇએસ’ મારે પણ 
અરજી કરવી જોઇએ! 
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4.  શા મારે એક ‘ઓછી આવક’વાળી વયનકતએ વહે્ું ‘સીપીપી’  
્ેવું જોઇએ? 

.  તમિે રોડાક પૈસા તરત મળતા રઈ જશે. 

.  તમિે 65િી ઉંમરે ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર (જીઆઇએસ)’ મળવાિી શકયતા છે. જેિી 
પાસે સાવ રોડી અરવા ‘ઓએએસ’ નસવાય કોઇ આવક િ હોય એવા નસનિયર મારે આિું 
મૂલય ઘણં વધારે હોઇ શકે છે. 

.  ‘સીપીપી’િા ્ાભો ‘જીઆઇએસ’િે ડો્ર પર 50 સેનર ઘરાડી િાખે છે. તમે ‘સીપીપી’ વહે્ું 
્ો છો, એર્ે તમિે ઓછા મળે છે, તેરી તેઓ ‘જીઆઇએસ’િે એર્ું ઘરાડી િહીં શકે. 

. 65 િી ઉંમર સુધી રાહ જોવા કરતાં તમિે વધારે સારી આવક રશે.

5. જો હુ ં‘સોશય્ આનસસરનસ’ પર હોઉં તો આમ કરવંુ તક્ટસંગત છે?
િા, બે કારણોસર.

1. સરકાર તમારં સોશય્ આનસસરનસ ઘરાડી િાંખશે.
 
2.  જયારે તમ ે65 િા રશો તયારે ગમે તેમ પણ તમે સંભવતઃ ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ મારે તો 

્ાયક ઠરવાિા જ છો. 

6.  શા મારે હંુ 65 િો િા રાઉં તયાં સુધી રાહ જોવાિું કહેવામાં 
આવે છે? 

.  કારણ કે મોરાભાગિી િાણાંકીય સ્ાહ ઊચચ 
આવકવાળા ્ોકોિે ધયાિમાં રાખીિે અપાતી 
હોય છે. 

.  વધુ આવકવાળા ્ોકો રાહ જોવાિું પસંદ કરે 
જેરી તેમિું ‘સીપીપી’ બાકીિા જીવિકાળ 
દરનમયાિ ઊંચું રહે. 

.  પરંતુ, ઊચચ આવકવાળા ્ોકો ‘જીઆઇએસ’ 
મારે ્ાયક િહીં ઠરે. 

.  ઓછી આવકવાળા ્ોકો જો વહે્ું ‘સીપીપી’ 
્ે તો ઘણીવાર વધારે સારી રીતે રહી શકતા 
હોય છે. 
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અધયયિ ્ાયક દકસસો: હજી નિવૃતિ રયા િરી
્ીસા 59 વર્ટિાં છે અિે એક્ાં છે. તેઓ 60 િી ઉંમરે ‘સીપીપી અ્લી દરરાયરમેનર’ ્ેવા 
ઇચછે છે. પરંતુ ્ીસાિે 60 પછી કદાચ 65 પછી પણ કામ કરતા રહેવું છે. 

શું તે એમ કરી શકે? 
જવાબ: હા!
.  જાનયુઆરી 1, 2012 રી શરૂ કરીિે, તમે કેિેડા પેનશિ 60 િા રાવ કે તરત મેળવી  

શકો છો.

. તમારે કામ કરતા બંધ રવું જરૂરી િરી.

. છુપી શરત: કામ કરતા રહો તયાં સુધી તમારે ‘સીપીપી’ ભરતા રહેવું પડે.

. સારા સમાચાર: તમારા ભનવષયિા ્ાભો વધે છે કારણ કે તમે હજી તેમાં પૈસા ભરો છો.

. વધુ જાણકારી અહીંરી મેળવો:
 http://retirehappyblog.ca/four-reasons-why-you-should-still-take-
 cpp-early-post-2011-rules

અધયયિ ્ાયક દકસસો: અશકત
જયોજ્ટ 60 િા છે અિે એક્ા છે. એ તાજેતરમાં જ ઓંરેદરઓ વકસ્ટમાંરી ‘ઓંરેદરઓ 
દડસએબીન્રી સપોર્ટ (ઓડીએસપી)’ માં આવયા છે. 

શું તેમણે ‘સીપીપી અ્લી દરરાયરમેનર’ ્ેવું જોઇએ?
જવાબ: િા!
.  ‘કેિેડા પેનશિ ્્ાિ’માં પણ ડીસએનબન્રી બેિીદફટસ હોય છે. જયૉજ્ટ દરરાયરમેનર 

પેનશિિે બદ્ે ‘સીપીપી ડીસએનબન્રી’ મારે ્ાયક ઠરશે. જો ‘ઓડીએસપી’ જયોજ્ટિે 
‘સીપીપી ડીસએનબન્રી’ મારે અરજી કરવાિું કહે તો, તેમણે ચોકકસ કરવી જ જોઇએ. 

.  જયોજ્ટિા ‘ઓડીએસપી’ ્ાભો તેમિા ‘કેિેડા પેનશિ’િી રકમ જેર્ા ઘરી જશે. તેરી 
જયોજ્ટ વધુ મેળવતા િરી. 

.  65િી ઉંમરે, જયોજ્ટિું ‘સીપીપી ડીસએનબન્રી પેનશિ’ એ ‘સીપીપી દરરાયમમેનર પેનશિ’ 
બિી જશે. એ ‘ઓડીએસપી’રી મુકત રશે, તેરી તેઓ હવે તેિે ઘરાડી િહીં શકે. 
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અધયયિ ્ાયક દકસસો: ‘ઓંરેદરઓ વકસ્ટ’ મેળવતા
્ોઇસ 60િાં છે અિે તેમિે માનસક $626 ‘ઓંરેદરઓ વકસ્ટ’ મળે છે.

શું તેમણે ‘સીપીપી અ્લી દરરાયરમેનર’ ્ેવું જોઇએ? 
જવાબ: તેમાં સારાં અિે િરસાં પાસાં છે.
. ‘કેિેડા પેનશિ’િા ડો્ર સામે ‘ઓંરેદરઓ વકસ્ટ (ઓડબલયુ)’ ડો્ર ઘરાડે છે.

.  પરતં ુ‘ઓંરદેરઓ વકસ્ટ (ઓ ડબલય)ુ’ દર મનહિે મારિ $626 છે.‘ અ્લી સીપીપી’ દર મનહિે 
$689.45 સધુી હોઇ શક ેછે. ્ોઇસ ેએ શોધી કાઢવુ ંજોઇએ ક ેએ તિેે મારે યોગય છે ક ેકમે. 

. જો ્ોઇસ ‘સીપીપી’ પર જાય તો તે ઓંરેદરઓ વકસ્ટ’િું ડ્રગ કાડ્ટ ગુમાવશે. .  બીજી બાજુ, ‘અ્લી સીપીપી’ ્ેવારી ્ોઇસ તેમિાં ‘સીપીપી’િાં ચુકવણાં જીવિભર 
મારે ઓછાં કરશે. જયારે ત ે65 િાં રશે, તેમિે ‘જીઆઇએસ’ વધારે મળશે- દર મનહિે 
$174.44 સુધી વધુ. 

્ોઇસે રોડીક નવચારણા કરવાિી રહે:
. ્ોઇસે એ શોધી કાઢવું જોઇએ કે તેમિે ‘સીપીપી’માંરી કેર્ા મળવાિા છે.

. તેમણે તેિે ઓંરેદરઓ વકસ્ટમાંરી જે મળે છે તેિી સારે સરખાવવા જોઇએ. 

. તેમણે તેમાં પોતાિા ઓડબલયુ ડ્રગ કાડ્ટિું્ું મૂલય પણ નવચારણામાં ્ેવું જોઇએ. 

7. મારે અરજી કરવી છે. હું કેવી રીતે શરૂઆત કરં?
. આ વેબસાઇટસ જુઓ અિે તમારી અંગત માનહતીિે અદ્યતિ કરો: 
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/common/proceed/vupiinfo.
shtml 

. તમે ‘સીપીપી’માં કેર્ો ફાળો જમા કરાવયો છે એ શોધી કાઢો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/common/proceed/socinfo.
shtml 

. તમારી નિવૃનતિ-આવકિી ગણરિી કરો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/common/cricinfo.shtml 

. કેિેડા પેનશિ મારે અરજી કરો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/common/rtrinfo.shtml
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હું 65 િો રાઉં તે પહે્ાં  
બચત કરવાિો સૌરી  
બુનધધયુકત રસતો કયો છે?

પ્રશિો

1. ‘ઓછી આવક’રી તમારો શું મત્બ છે?

2. ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી મારે કોણ ્ાયક ઠરે છે?

3.  શું એક ‘ઓછી આવક’વાળી વયનકત મારે નિવૃનતિ અરમે ‘આરઆરએસપી’માં  
બચત કરવી સારો રસતો કહેવાય?

4. શા મારે ‘આરઆરએસપી’ જતે દદવસે મિે હાનિ કરશે?

5. ‘ઓછી આવક’વાળી વયનકત મારે બચત કરવાિો બહેતર માગ્ટ કયો છે?

6. ‘રેકસ ફ્ી સેવવંગસ એકાઉનર’ નવશે સંઘીય (ફેડર્) સરકાર શું કહે છે?

7. હું શરૂઆત કેવી રીતે કરં?

1. ‘ઓછી આવક’િો અર્ટ તમે શું કહેવા માંગો છો?
.  અમારો મત્બ છે કે એર્ી ઓછી જે ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ (જીઆઇએસ) મારે 

્ાયક ઠેરવે.

.  આ પુનસતકાિી શરૂઆતમાં આપે્ું પરિક જુઓ. તમે 65 િા રશો તયારે શું તમારી આવક 
(‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી પેનશિ’િે ગણરિીમાં ્ીધા નસવાય) તેમાં દશા્ટવે્ા સતર કરતાં 
ઓછી હશે? 
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4. શા મારે ‘આરઆરએસપી’ મિે ્ાંબે ગાળે હાનિ કરી શકે? 
જયારે તમે નિવૃતિ રશો, તયારે અતયારિા કરતાં વધુ સારી નસરનતમાં હશો.

ઓછી આવકવાળી વયનકત તરીકે, તમિે મળતું હશે: 
 – ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી (ઓએએસ પેનશિ)’
 – ‘ કેિેડા પેનશિ (સીપીપી)’ 
 – ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર (જીઆઇએસ)’

.  ‘ઓએએસ પેનશિ’ નસવાય િજીવી કે નબ્કુ્ આવક િા હોય એવા એક નસનિયર મારે ‘ગેરંરીડ 
ઇનકમ સન્્મેનર’િું મૂલય ઘણં વધારે હોઇ શકે છે.

.  જો તમારાં િાણાં ‘આરઆરએસપી’માં હોય તો તો તમે જયારે 71િા રાવ તયારે પાછાં ્ેવાિી 
શરૂઆત કરવાિી હોય છે. 65 િી ઉંમર પછી ‘આરઆરએસપી’િા તમે મેળવે્ા પ્રતયેક ડો્ર 
દીઠ, તમારં ‘જીઆઇએસ’ 50 સેનરરી ઘરે છે. 

2. ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ મારે કોણ ્ાયક ઠરે?
.  પરિકમાં દશા્ટવે્ી આવક મયા્ટદા એ નસનિયસ્ટિે ્ાગુ પડે છે જેઓ પૂણ્ટ ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ 

(ઓએએસ)િે ્ાયક ઠરતા હોય છે.

.  આિો અર્ટ એ છે કે તમારા 18મા રી 65મા જનમદદિ વચચેિાં 47 વર્ટમાંરી ઓછામાં ઓછા ં
40 વર્ટ તમે કેિેડામાં રહ્ા છો.

.  તમિે અંશતઃ ‘ઓએએસ’ પેનશિ મળી શકે જો તમે ઓછાં વરસ કેિેડામાં રહ્ા હો. એવા 
દકસસાઓમાં આવક મયા્ટદાઓ વધુ ઊંચી હોઇ શકે.

.  ‘ઓછી આવક’વાળા ્ોકો કે જેમિે અંશતઃ ‘ઓએએસ’ મળતું હશે તેમણે જીઆઇએસ મારે 
પણ અરજી કરવી જોઇએ! તેમિા અંશતઃ ‘ઓએએસ’ પેનશિિે ભરપાઇ કરવા તેમિે વધારાિો 
‘જીઆઇએસ’ ્ાભ મળી શકે.

3.  શું ‘ઓછી આવક’વાળી એક વયનકત મારે નિવૃનતિ અરમે 
‘આરઆરએસપી’માં બચત કરવી સારો રસતો કહેવાય?

િા.
.  ‘રજીસરડ્ટ દરરાયરમેનર સેવવંગસ ્્ાિ (આરઆરએસપી)’ એ િાણાં બચાવવાિો અિે સારોસાર 

કરવેરામાં રાહત પણ મેળવવાિો એક રસતો છે.

.  ઓછી આવકવાળી વયનકત તરીકે, તમે િજીવો કે નબ્કુ્ િહીં એવો કર ભરો છો. તેરી કરવેરામાં 
રાહતિો તમારે મારે કોઇ ઉપયોગ િરી.

. ઉપરાંત,‘આરઆરએસપી’ તમિે ્ાંબે ગાળે હાનિ કરી શકે.
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5. બચતિો કોઇ વધુ સારો રસતો છે?
. ‘રેકસ ફ્ી સેવવંગસ એકાઉનર (રીએફએસએ)’ ખો્વા નવરે નવચારો.

. આ એક નવશેર ખાતું છે જેિા નવશે તમે તમારી બેંકમાં પૂછી શકો.

. તેમાં તમે દર વરમે $5,500 સુધી બચાવી શકો.

. તેમાં વયાજિી કમાણી રશે અિે તમિે રેકસ િહીં ્ાગે.

. જયારે તમે િાણાં ઉપાડો તયારે પણ સરકાર રેકસ ્ેતી િરી.

. તમારા ‘જીઆઇએસ’માંરી એક પાઇ પણ િહીં ્ે.
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7. હું કેવી રીતે શરૂઆત કરં? 
.  જો તમે 65 રી ઓછી વયિા, ઓછી-આવકવાળા હોવ અિે તમારી પાસે રોડાંક િાણાં બચાવવા 

જેવાં હોય તો ‘રેકસ ફ્ી સેવવંગસ એકાઉનર (રીએફએસએ)’ પસંદ કરો, ‘આરઆરએસપી’ િહીં.

. જો તમે ‘આરઆરએસપી’માં ફાળો આપતા હોવ, તો બંધ કરો.

. તમારા ‘આરઆરએસપી’િે ‘ઓગાળવા’િી નવચારણા કરો. 

. વધુ જાણકારી મેળવો: 
 http://www.blue-collar-financial-planning.com/RRSP-meltdown.html

.  તમારી બેંકમાં જાવ અિે ‘રેકસ ફ્ી સેવવંગસ એકાઉનર’ ખો્ાવો. તેમાં તમે વરમે $5,500 સુધી મૂકી 
શકો છો.

6. સંઘીય (ફેડર્) સરકાર શું કહે છે?
‘ઇનકમ-રેસરેડ બેિીદફટસ’ પર કોઇ અસર િહીં રાય

‘રીએફએસએ’ મારફત રયે્ી આવક અરવા તેમાંરી ઉપાડે્ાં િાણાંિી કે ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ 
તરા ‘કેિેડા ચાઇલડ બેિીદફર’ જેવી ક્ેદડટસિી અસર તમારી ‘ફેડર્ ઇનકમ-રેસરેડ બેિીદફટસ’િી 
્ાયકાતિે અસર િહીં કરે. તેિારી ઓછી અિે સાધારણ આવક ધરાવતા ્ોકોિે બચત કરવા મારે 
પ્રોતસાહિ મળશે. 
http://www.tfsa.gc.ca/incometestedbenefits-eng.html

એક દાખ્ો
ઓછી અિે સાધારણ આવક ધરાવતા કેિેદડયિો મારે ્ાભ
એ્ેક્ેનડર અિે પલૅદરિનશયા, એક સાધારણ આવક ધરાવતું દંપનત, જયારે નિવૃતિ રશે તયારે ‘ઓલડ એજ 
નસકયુદરરી’ અિે ‘કેિેડા પેનશિ ્્ાિ’ ઉપરાંત ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર (જીઆઇએસ)’ મેળવવાિી 
અપેક્ા રાખે છે.

તેમણે વરષો સુધી ‘રીએસએફએ’માં બચત કરી છે અિે હવે તેમિી ‘રીએસએફએ’ બચતમાંરી મનહિ ે
$2000 િી વયાજિી આવક કરે છે. આ આવક, કે પછી ‘રીએસએફએ’માંરી ઉપાડે્ી રકમોિી અસર, 
તેમિા મળવાપારિ ‘જીઆઇએસ’ ્ાભો (કે બીજા કોઇ ‘ફેડર્ ઇનકમ-રેસરેડ બેિીદફટસ’ અિે ક્ેદડટસ) 
ઉપર િહીં રાય.  

જો આ $2000 તેમણે (‘રીએસએફએ’ નસવાય) કમાયા હોત તો તેમિા ‘જીઆઇએસ’ ્ાભોિ ે
$1000 રી ઓછા કરી િાખયા હોત.

http://www.tfsa.gc.ca/tfsapamphlet-eng.html
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65 અિ ે71 િી ઉંમર વચચે બચત 
કરવાિો એક બુનધધયુકત રસતો 

પ્રશિો
1. શું હું ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર (જીઆઇએસ)’ મારે ્ાયક ઠરં છંુ?

2. ‘ઓછી આવક’ એર્ે તમે શું કહેવા માંગો છો?

3. ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ મારે કોણ ્ાયક ઠરે?

4.  મારી આવક ‘જીઆઇએસ’િી મયા્ટદા કરતાં સહેજ જ ઉપર છે. ્ાયક ઠરવા હંુ કંઇક  
કરી શકું?

5.  પરંતુ મેં સાંભળયું છે કે ‘આરઆરએસપી’ તમે નિવૃતિ રતા પહે્ા ંજ ખરીદી શકો.  
શું એ સાચું છે?

6. જયારે હું 71 િો રઇશ તયારે શું રશે?

7. તે કેવી રીતે કામ કરે છે તેિો એક દાખ્ો આપી શકશો?

1. શું હું ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર (જીઆઇએસ)’ મારે ્ાયક ઠરં છંુ?
. આ ‘સન્્મેનર’ (પૂરત્ટ) એ ઓછી આવકવાળા નસનિયસ્ટિે મદદ મારેિા વધારાિા પૈસા છે. 

. એક ઓછી-આવકવાળી વયનકત મારે એ મોરો ફરક કરી શકે.

. તમે જયાર ે65 િા રાવ તયારે તમે અરજી કરી શકો.

. તમિે એ મળી શકે જો:
  – તમારી આવક પૂરતી ઓછી હોય અિે
  – તમે ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ મારે ્ાયક ઠરતા હોવ.
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4.  મારી આવક ‘જીઆઇએસ’િી મયા્ટદા કરતાં સહેજ જ ઉપર છે. ્ાયક ઠરવા 
હું કંઇક કરી શકું? 

.  હા. તમે ‘રજીસરડ્ટ દરરાયમેનર સેવવંગસ ્્ાિ’ (આરઆરએસપી) માં બચત કરીિે તમારી આવકિે ઓછી 
કરી શકો.

.  તમારી ‘ઇનકમરેકસ િોદરસ ઓફ એસેસમેનર’ જણાવશે કે ‘આરઆરએસપી’માં કેર્ા મૂકવાિી તમિે છુર 
છે. તેિે ‘કપાતિી મયા્ટદા’ (‘દડડકશિ ન્નમર’) અરવા ‘આરઆરએસપી રૂમ’ કહે છે. 

.  જો તમે ‘જીઆઇએસ ્ોિ’માં હોવ તો ‘આરઆરએસપી’માં જમા કરાવે્ો ફાળો તમારી આવકિે એ 
મયા્ટદા સુધી ્ઈ જઈ શકે જેિારી તમે ‘જીઆઇએસ’ મારે ્ાયક ઠરો.

2. ‘ઓછી આવક’ એર્ે તમે શું કહેવા માંગો છો?
. આ પુનસતકાિી શરૂઆતમાં આપે્ું પરિક જુઓ. 

.  જયારે તમે 65 િા રશો તયારે તમારી આવક (ઓલડ એજ નસકયુદરરી પેનશિિે ગણરિીમાં ્ીધા નસવાય) 
તેમાં દશા્ટવે્ા સતર કરતાં િીચી હશે

3. ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ મારે ્ાયક કોણ ઠરે?
.  આ ચાર્ટમાંિી આવક મયા્ટદાઓ એવા નસનિયરોિે ્ાગુ પડે છે જે પૂણ્ટ ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી (ઓએએસ) 

મારે ્ાયક હોય.

.  આિો અર્ટ એ છે કે તમારા 18મા રી 65મા જનમદદિો વચચેિાં 47 વરસમાંરી તમે કેિેડામાં ઓછામાં 
ઓછાં 40 વરસ રહ્ા છો. 

.  તમિે અંશતઃ ‘ઓએએસ’ પેનશિ મળી શકે જો તમે ઓછાં વરસ કેિેડામાં રહ્ા હો. એવા દકસસાઓમાં 
આવક મયા્ટદા વધુ ઊંચી હોઇ શકે.

.  ‘ઓછી આવક’વાળા ્ોકો કે જેમિે અંશતઃ ‘ઓએએસ’ મળતું હશે તેમણે જીઆઇએસ મારે પણ અરજી 
કરવી જોઇએ! તેમિા અંશતઃ ‘ઓએએસ’ પેનશિિે ભરપાઇ કરવા તેમિે વધારાિો ‘જીઆઇએસ’ ્ાભ 
મળી શકે.
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5.  પરંતુ મેં સાંભળયું છે કે ‘આરઆરએસપી’ તમે નિવૃતિ રતા પહે્ાં જ 
ખરીદી શકો. શું એ સાચું છે?

.  િા. એક વયનકત જેિી પાસે ફાળો જમા કરાવવાિી ‘રૂમ’ (જગયા) છે, ત ે71 િી ઉંમર સુધી 
‘આરઆરએસપી’માં િાણાં મૂકી શકે છે.

.  જો તમારે રેકસ ભરવાિો રતો હોય તો ‘આરઆરએસપી’િો ફાળો તમિે ઓછો રેકસ ભરવામાં સહાયક 
રશે. 

.  જો તમે જીઆઇએસ મારે ્ાયક ઠરતા હોવ તો ‘આરઆરએસપી’માં આપે્ો ફાળો તમારી પૂરત્ટ 
(સન્્મેનર)િે વધારવામાં સહાયક રશે. 

6. જયારે હું 71 િો રઇશ તયારે શું રશે? 
.  બેંક તમારા ‘આરઆરએસપી’િે ‘રજીસરડ્ટ દરરાયરમેનર ઇનકમ ફંડ’ (આરઆરઆઇએફ) માં પદરવરત્ટત 

કરશે.

. તમારે ‘આરઆરઆઇએફ’માંરી દર સા્ રોડાંક િાણાં ચોકકસ કાઢવાં જ જોઇએ.

.  જે પૈસા તમે ઉપાડો તેિા ઉપર તમારે કદાચ રેકસ ભરવાિો રાય. તેિો આધાર તમારી આવક કેર્ી 
વધારે છે તેિા ઉપર હોય છે. 

.  ‘આરઆરઆઇએફ’ માંરી ઉપાડે્ા પ્રતયેક ડો્ર સામે, તમારી ‘જીઆઇએસ’ સન્્મેનર 50 સેનરરી 
ઓછી રશે.

.  તમે 71 િી ઉંમર પછી ‘આરઆરઆઇએફ’માંરી દર વરમે કેર્ા તમારે ઉપાડવા જ જોઇએ તે મારે 
સરકાર નિયમ બિાવતી હોય છે. તેિે ્ીધે તમારી ‘જીઆઇએસ’ આવક ઉપર અસર પડશે. 
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7.  ‘ઓછી-આવક’વાળી વયનકત મારે ‘આરઆરએસપી’ કેવી રીતે કામ કરે છે 
તેિો એક દાખ્ો આપી શકશો?

.  જયારે મલૅરી 65િાં રાય છે, તેમિી વારર્ટક આવક $18000 હતી. તે ‘સીપીપી’ અિે એક સામાનય પેનશિ 
મળીિે હતી. તેઓ પૂણ્ટ ‘ઓએએસ’ પેનશિ મારે પણ ્ાયક હતાં.

. મલૅરીિી આવક ‘જીઆઇએસ’ મારે ્ાયક ઠરવા મારે ખુબ વધારે હતી.

. મલૅરી પાસે $ 60,000 ‘આરઆરએસપી રૂમ’ છે.

.  દર વરમે, મલૅરીએ 65 રી 71 વર્ટિી ઉંમર દરનમયાિ ‘આરઆરએસપી’ માંરી $10,000િી ્ોિ વયાજિા 
ઓછા દરે ્ીધી હતી.

. તેમિા ‘આરઆરએસપી’િા ફાળાિે ્ીધે તેમિી કરપારિ આવક ઘરીિે શૂનય રઈ ગઈ.

. મલૅરી દર મનહિ ે$346.76 અંશતઃ ‘જીઆઇએસ’ મારે ્ાયક બનયાં.

મલૅરી મારે તે કેવી રીતે શકય બનયું
.  તેઓ 71 િાં રયાં તે પછી મલૅરીએ ‘જીઆઇએસ’િાં તરા અંશતઃ પોતાિા ‘આરઆરઆઇએફ’માંરી િાણાં 

વાપરી િાખયાં. 

.  મલૅરી 71 િાં રયા પછી વધારે રેકસ ભરશે, કારણ કે તેમિે તેમિા ‘આરઆરઆઇએફ’માંરી િાણાં મેળવશે. 
પરંતુ એ રેકસ કરતાં તેમણે ‘જીઆઇએસ’માંરી 6 વરસ સુધી જે વધારાિાં િાણાં મેળવયાં તેિા કરતાં ઘણો 
ઓછો હશે. 

.  મલૅરી 71 િાં રયા પછી ‘જીઆઇએસ’ મારે ્ાયક િહીં ઠરે કારણ કે તેમિી આવક ઘણી વધારે હશે અિે 
તેઓ હવે ‘આરઆરએસપી’માં ફાળો િહીં આપી શકે. 

.  છતાં, મલૅરીએ 6 વરસમાં ‘જીઆઇએસ’માંરી $24,967 એકરિ કયા્ટ, મારિ એ કારણસર કે તેમણે 
‘આરઆરએસપી’માં ફાળો આ્યો હતો.

. ઉપરાંત, આ બધાં વરષો દરનમયાિ, મલૅરીએ રેકસિી બચત કરી. 

ઓછી આવકવાળા ્ોકો મારે ‘આરઆરએસપી’િું ચલૅક્ીસર
□ શું તમે 65 અિે 70 વચચેિી ઉંમરિા છો? 

□ શું તમે ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ મારે ્ાયક છો? 

□  શું ‘જીઆઇએસ’ મારે ્ાયક ઠરવા અરવા ‘જીઆઇએસ’િે અનધકતમ કરવા તમારી આવકમાંરી તમારે 
વધુ કપાતોિી આવશયકતા છે? 

□ શું તમારી ‘ઇનકમરેકસ િોદરસ ઓફ એસેસમેનર’માં ‘આરઆરએસપી રૂમ’ દશા્ટવે્ી છે? 

□  શું તમારી પાસે ‘આરઆરએસપી’માં ફાળો આપવાિાં િાણાં છે, અરવા બેંકમાંરી ‘આરઆરએસપી’ 
્ોિ મેળવી શકો એમ છો? 








શું છે....
‘આરઆરએસપી’  ‘રજીસરડ્ટ 

દરરાયમેનર 
સેવવંગસ ્્ાિ’

બચતિો આ એક એવો માગ્ટ છે જે ્ોકોિે કરપારિ આવક 
ઓછી કરવામાં મદદરૂપ રાય છે. આ એવા ્ોકો મારે 
બચતિો બુન્ધયુકત માગ્ટ િરી જેમિી આવકો એર્ી હોય 
કે તેઓ સાવ ઓછો આવકવેરો ભરતા હોય કે નબ્કુ્ ભરતા 
િ હોય. 

‘આરઆરઆઇએફ’  ‘રજીસરડ્ટ 
દરરાયરમેનર 
ઇનકમ ફંડ’ 

જયારે કોઇ વયનકત 71 િી રાય, તયારે બેંક તેમિા 
‘આરઆરએસપી’િે ‘રજીસરડ્ટ દરરાયરમેનર ઇનકમ ફંડ’ 
અરવા ‘આરઆરઆઇએફ’માં ફેરવી દે છે. તેમણે દર સા્ 
‘આરઆરઆઇએફ’માંરી રોડાંક િાણાં ચોકકસ ઉપાડવાં જ 
પડે. એ િાણાં કરપારિ હોય છે. 

પ્રાયોજક 
કેર્ાક ્ોકો કેિેડામાં પ્રાયોનજત આપ્રવાસી તરીકે આવતા 
હોય છે. આિો  અર્ટ કે બીજી કોઇ વયનકત, ઘણીવાર 
પદરવારિા કોઇ સભય, આરર્ટક રીતે તેમિે માર ે10 વર્ટ મારે 
જવાબદાર રહેવા સંમત રયા હોય છે. 

જીવિ-સારી
જીવિ-સારી એક એવી વયનકત હોય છે જેિી સારે આપ 
પરણયા હો અરવા જે તમારા ‘કૉમિ ્ૉ પાર્ટિર’ હોય. 

રીએફએસએ  રેકસ ફ્ી 
સેવવંગસ 
એકાઉનર 

આ ખાતું તમે બેંકમાં ખો્ાવી શકો. તેમાં એક વર્ટમાં તમ ે
$5,500 મૂકી શકો. જો તમે તમારી બચત પર વયાજ 
કમાઓ, તો એ વયાજ પર તમારે કરવેરો ભરવાિો હોતો 
િરી. જયારે તમે ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ મારે અરજી 
કરો તયારે એ વયાજિે આવક ગણવામાં આવતું િરી. જે 
્ોકોિી આવકો ખુબ જ ઓછી હોય તેમિે મારે બચતિો આ 
બુન્ધયુકત માગ્ટ છે. 

શું છે....
સીપીપી  ‘કેિેડા પેનશિ 

્્ાિ’ 
જો તમે તમારી િોકરીયાત જીવિ દરનમયાિ તમારી પે-સ્ીપ 
પર કપાત કરાવીિે ‘કેિેડા પેનશિ ્્ાિ’માં જમા કરાવયા 
હોય, તો વહે્ા 60 િી ઉંમરમાં તમે માનસક કેિેડા પેનશિ 
મેળવી શકો છો.  

જીઆઇએસ  ‘ગેરંરીડ ઇનકમ 
સન્્મેનર’ 

65 િી ઉંમરે જેમિી િજીવી કે ‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી’ 
નસવાયિી કોઇ આવક િ હોય એવા ્ોકોિે ‘ગેરંરીડ ઇનકમ 
સન્્મેનર (જીઆઇએસ)’ િામિો એક વધારાિો ્ાભ મળી 
શકે. 

ઓએએસ  ‘ઓલડ એજ 
નસકયુદરરી’ 

જો તમે વસવારિી આવશયકતાઓ પદરપૂણ્ટ કરતા હોવ 
તો, 65 વરમે શરૂ કરીિે તમિે માનસક સાધારણ ‘ઓએએસ’ 
પેનશિ મળી શકે. ‘ઓએએસ’ પેનશિ મેળવિારાઓિા 
ઓછી આવકવાળા જીવિ-સારી અરવા ‘કૉમિ ્ૉ પાર્ટિર’ 
મારે માનસક ભથરુ પણ હોય છે. જયારે ઓએએસ’ પેનશિ 
મેળવિાર અવસાિ પામે છે, તયારે જીવિ-સારી ‘સવા્ટઇવર’ 
મારેિું ભથરું મેળવી શકે છે. જીવિ-સારીિા ્ાભો 60 રી 
64 વર્ટ દરનમયાિ ઉપ્બધ હોય છે. 

‘ઓડીએસપી’  ઓંરાદરઓ 
દડસએબીન્દર 
સપોર્ટ પ્રોગ્ામ 

આ કાય્ટક્મ અસમર્ટતાવાળા ્ોકોિે ‘કેિેડા પેનશિ’,‘ઓલડ 
એજ નસકયુદરરી પેનશિ’ અિે ‘ગેરંરીડ ઇનકમ સન્્મેનર’ 
મળવાિાં શરૂ રાય તે પહે્ાં ્ાભ પ્રદાિ કરે છે. 

ઓડબલય ુ ઓંરાદરઓ વકસ્ટ
આ કાય્ટક્મ ઓછી આવકવાળા ્ોકોિે ‘કેિેડા 
પેનશિ’,‘ઓલડ એજ નસકયુદરરી પેનશિ’ અિે ‘ગેરંરીડ ઇનકમ 
સન્્મેનર’ મળવાિાં શરૂ રાય તે પહે્ાં ્ાભ પ્રદાિ કરે છે.


