
પુખ્ત વયના ્તરીકે કેનેડા 
આવેલા લોકો માટે ‘ઓએએસ’ 
અને ‘જીઆઇએસ’ની પાત્ર્તા 

નકકી કરવી



પુખ્ત વયના ્તરીકે કેનેડા આવેલા લોકો માટે 
‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની પાત્ર્તા  
નકકી કરવી
શું ્તમ ે65 ની ઉંમરની નજીક છો, અથવા ્તમારાં વરરષ્ઠ (સસસનયર) વર્ષોમાં છો?
્તમારી આવક ઓછી છે?

જયારે ્તમ ે65 ના થશો તયારે ‘ઓલડ એજ સસકયુરરટી પેનશન’ અને ‘ગેરંટીડ 
ઇનકમ સસ્લમેનટ (જીઆઇએસ)’ માટે લાયક ઠરશો કે કેમ એ જાણવા આ 
સાધનનો ઉપયોગ કરો. 

‘ઓએએસ’ની પાત્ર્તા
‘ઓલડ એજ સસકયુરરટી’ (ઓએએસ) 65 ની ઉંમરે શરૂ થાય છે. ્તેના સનયમો ્તમે કેનેડામાં નાગરરક ્તરીકે 
અથવા કાયદેસરના સનવાસી સલગલ રેસસડેનટ ્તરીકે જેટલાં વર્્ષ રહ્ા હો ્તેના પર આધારર્ત  હોય છે. 
એવા લોકો જેઓએ પો્તાનું મોટાભાગનું પુખ્ત જીવન કેનેડામાં સવ્તાવયું હોય ્તેઓ પૂણ્ષ ‘ઓલડ એજ 
સસકયુરરટી પેનશન’ માટે અરજી કરી શકે છે. 
એવા લોકો જે પૂણ્ષ ‘ઓએએસ પેનશન’ માટે અરજી કરવા જેટલું અહીં ન રહ્ા હોય ્તેઓ અંશ્ત: 
‘ઓએએસ પેનશન’ મેળવવા લાયક હોય છે. જયારે ્તેઓ સનવૃત્ત થાય તયારે ્તેમની ઓછી આવક હોય ્તો, 
્તેઓ જેવા લાયક થાય કે ્તર્ત અરજી કરવી જોઇએ. ‘ઓએએસ પેનશન’ અને ‘જીઆઇએસ’ કેવી રી્તે 
ગણાશે ્તે જોવા પાન નં 7 ઉપરના પત્રક 1 અને 2 જુઓ. 

‘જીઆઇએસ’ની પાત્ર્તા
જો ્તમે ‘ઓએએસ પેનશન’ માટે લાયક હોવ અને ્તમારી આવક ઓછી હોય ્તો, ્તમે  ‘ગેરંટીડ ઇનકમ 
સસ્લમેનટ (જીઆઇએસ)’ માટે પણ અરજી કરી શકો છો. ્તમે જેવા લાયક થાવ કે ્તર્ત અરજી કરવી 
જોઇએ. ્તેનાથી ્તમને મળવાપાત્ર જીઆઇએસની રકમ ગુરૂત્તમ થશે. જયાં સુધી ્તમે છ માસથી વધુ 
સમય માટે દેશ ન છોડો તયાં સુધી ્તમે ‘જીઆઇએસ’ મેળવ્તા રહી શકો છો.

આગો્તરી નોંધણી 
2012 ના અંદાજપત્રમાં સંઘીય સરકારે જાહેર કયુું છે કે ્તે આગો્તરી નોંધણીને અમલમાં મૂકશે. ્તેના 
લીધે સસસનયસ્ષને  ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ માટે અરજી કરવાની આવશયક્તાને દૂર કરશે. ્તેઓ 
જયારે ્તેમનાં કરવેરાનાં પત્રકો ભરશે તયારે ્તે આપોઆપ થઈ જશે. આગો્તરી નોંધણીનો અમલ 2013 
અને 2016 દરસમયાન થશે. 

આ સાધન માટેના મૂળ દસ્તાવેજો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/oas/publications/
benefits_seniors.shtml

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/O-9.pdf, pages 16 - 19

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._1246.pdf, pages 10 – 17 and 28 - 33
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ભાગ A
A.1  જયારે ્તમે 65 ના થશો, તયારે ્તમારી 18મી વર્્ષગાંઠથી ્તમે ઓછામાં ઓછંુ 40 વર્્ષ 

કેનેડામાં રહ્ા હશો?

□ હા. ્તમે પૂણ્ષ ‘ઓએએસ’ માટે અને ‘જીઆઇએસ’ માટે અરજી કરી શકો છો. જુઓ પાનુ ં5.

□	ના. A. 2 પર જાવ

A.2 શું ્તમે ્તમારી 18મી વર્્ષગાંઠથી ્તમે ઓછામાં ઓછંુ 10 વર્્ષ કેનેડામાં રહ્ા છો?

□ હા. ્તમે અંશ્તઃ ‘ઓએએસ પેનશન’ માટે અરજી કરી શકો છો. જુઓ પાનુ ં5.

□ ના. A. 3પર જાવ 

A.3  કેનેડાના જે દેશો સાથે સામાસજક સુરક્ાના કરાર છે એવા દેશોની યાદી જુઓ. જે દેશમાં  
્તમે રહ્ા હો ્તે પણ ્તમારા પેનશનમાં ફાળો આપી શકે. શું ્તમે આ પૈકીના કોઇ એક દેશમાં 
રહ્ા છો?

□ હા. ભાગ B પર જાવ.

□ ના. કેનેડામાં દસ વર્્ષ થયા પછી ્તમે અરજી કરી શકો છો.

ઍસનટગા એનડ બાબુ્ષડા
ઑસટ્ેસલઆ
ઑસસટ્આ
બ્ાઝીલ
બલગેરરયા
બાબા્ષડોસ
બૅસલજયમ
ચીલે
ક્ોએસશયા
સાયપ્રસ
ચૅક રરપસ્લક 
ડૅનમાક્ષ 
ડૉસમસનકા 
એસટોસનઆ 
રફનલેનડ 
ફ્ાનસ 
જમ્ષની 
ગ્ીસ
ગ્ેનાડા
હંગેરી

આઇસલેનડ
ભાર્ત
આયલલેનડ 
ઇઝરાઇલ 
ઇટલી 
જમૈકા 
જાપાન 
જસસી એનડ ગવેન્ષસી 
કોરરઆ 
લેટવીઆ 
સલથુઆસનઆ 
લકઝમબગ્ષ 
મેસેડોસનઆ 
માલટા 
મૅસકસકો 
મોરોકકો 
નેધરલેનડ 
નયૂઝીલેનડ 
નૉવલે  
પેરુ

જે દેશો સાથે કેનેડાના સામાસજક સુરક્ાના કરાર છે એવા દેશો
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રફલીસપનસ 
પોલેનડ 
પોટુ્ષગલ 
રોમેસનઆ 
સેનટ લયુસસઆ 
સેનટ સવનસેનટ એનડ ધી 
ગ્ેનેડાઇનસ 
સરબ્ષયા
સલોવારકઆ 
સલોવેસનઆ 
સપેન 
સેનટ કીટસ એનડ નેવીસ 
સવીડન 
સવીટઝરલેનડ 
રટ્સનદાદ એનડ ટોબેગો 
ટકસી 
યુનાઇટેડ કીંગડમ 
યુનાઇટેડ સટેટસ 
ઉરુગવે



ભાગ B
B.1 કેનેડા આવવા શું કોઇ સગાએ ્તમને પ્રાયોસજ્ત કયા્ષ હ્તા?  

□ હા. B.2 પર જાવ.

□ ના. ભાગ C પર જાવ.

B.2 શું ્તમે ્તમારી 18મી વર્્ષગાંઠથી ્તમ ે10 વર્્ષ કેનેડામાં રહ્ા છો?

□ હા. ્તમે અંશ્તઃ ‘ઓએએસ પેનશન’ માટે અરજી કરી શકો છો. જુઓ પાન 5

□ ના. ભાગ B. 3 પર જાવ.

B.3 શું ્તમારા પ્રાયોજક ‘ભાંગી પડયા’ છે? ‘ભાંગી પડયા’ મ્તલબ કે ્તમારા પ્રાયોજક:

   . અવસાન પામયા છે અથવા   . છ માસ કર્તાં વધુ જેલમાં ગયા હ્તા અથવા   . ્તમારી સાથે દુવય્ષવહાર કરવા બદલ ગુનેગાર ઠયા્ષ હ્તા   . અથવા અંગ્ત નાદારીમાં ગયા હ્તા 

□  હા. સરવ્ષસ કેનેડાનો સંપક્ષ કરો. જુઓ પાન 5. અહીં એક વર્્ષ રહ્ા પછી ્તમે અંશ્તઃ‘ઓએએસ 
પેનશન’ માટે અરજી કરી શકો છો. ્તમારો પ્રાયોજન સમય પૂરો થ્તાં અગાઉ ્તમે ‘જીઆઇએસ’ માટે 
અરજી કરી શકો છો. ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ કેવી રી્તે ગણાશે ્તે પાના 7 ઉપર પત્રક 1 અન ે
2માં જુઓ. 

□  ના. એક વર્્ષ રહ્ા બાદ ્તમે અંશ્તઃ ‘ઓએએસ’ માટે અરજી કરી શકો. ્તમારા પ્રાયોજન સમય પૂરો 
થ્તાં ્તમે ‘જીઆઇએસ’ માટે અરજી કરી શકો છો.
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ભાગ C 
C.1 શું ્તમે ્તમારી 18મી વર્્ષગાંઠથી ્તમે ઓછામાં ઓછંુ 1 વર્્ષ કેનેડામાં રહ્ા છો?

□  હા. ્તમે અંશ્તઃ લાભો મેળવવા અરજી કરી શકો છો. જુઓ પાન 5. ‘ઓએએસ પેનશન’ અને 
‘જીઆઇએસ’ કેવી રી્તે ગણાશે ્તે પાના 7 ઉપર પત્રક 1 અન ે2માં જુઓ. 

□  ના. ્તમે અહીં એક વર્્ષ રહો કે ્તર્ત ્તમે અંશ્તઃ લાભો મેળવવા અરજી કરી શકો છો. જુઓ પાન 
5. ‘ઓએએસ પેનશન’ અને ‘જીઆઇએસ’ કેવી રી્તે ગણાશે ્તે પાના 7 ઉપર પત્રક 1 અન ે2માં 
જુઓ.

 
‘ગેરંટીડ ઇનકમ સસ્લમેનટ’ માટે કેવી રી્તે અરજી કરવી: 

અરજીનું ફોમ્ષ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/sc-isp-3000(2014-03-03)e.pdf

સુચનાપત્રક અહીંથી ડાઉનલોડ કરો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/sc-isp-3000a(2014-03-03)e.pdf

અરજીનું ફોમ્ષ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો:
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/sc-isp-3025(2014-04-03)e(14-15).pdf

સુચના પત્રક અહીંથી ડાઉનલોડ કરો: 
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/sc-isp-3025a(14-15)(2014-04-03)e.pdf

 
‘ઓલડ એજ સસકયુરરટી’ માટે કેવી રી્તે અરજી કરવી:

‘ઓલડ એજ સસકયુરરટી’ 
માટે કેવી રી્તે અરજી કરવી:
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પત્ર
 1 પત્રક 1

6

કેનેડા આવેલા લોકો માટે ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની ચૂકવણીનું બંધારણ

આ પત્રકો ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની ચૂકવણીનું બંધારણ એવા એકલ લોકો માટે દશા્ષવે છે, 
જેઓ 65ની ઉમંરે: . કેનેડામાં દસ વર્્ષથી ઓછંુ રહ્ા હોય. એક વર્્ષના વસવાટની આવશયક્તા પરરપૂણ્ષ કરી હોય. પ્રાયોસજ્ત થયેલા ન હોય અને. એવા દેશમાંથી આવેલા હોય જેની સાથે કેનેડાને સામાસજક સુરક્ાના કરાર થયેલા હોય. 

આંકડા દશા્ષવે છે કે જેમની પાસે બીજી કોઇ આવક ન હોય એવા સસસનયસ્ષ માટે શું થશે. જે સસસનયસ્ષની અનય સત્રો્તો 
મારફ્ત ઓછી આવક હશે ્તેમને માટે આંકડા બદલાશે.

નોંધ: આ આંકડાઓ એક વરસમાં ઘણી વખ્ત સમાયોસજ્ત થ્તા હોય છે. અદ્ય્તન આંકડા મેળવવા, મુલાકા્ત લો 
http://openpolicyontario.com.
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પત્રક 2

પત્ર
ક 

2

કેનેડા આવેલા એવા એકલ લોકો માટે ‘ઓએએસ’  
અને ‘જીઆઇએસ’ની ચૂકવણીનું બંધારણ જેઓએ એક  

વર્્ષના વસવાટની આવશયક્તા પરરપૂણ્ષ કરી હોય
   

   આ પત્રક એક સસસનયર અરજી કરવાને લાયક ઠયા્ષ પછી પ્રથમ દસ વર્્ષ ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની જે રકમો 
મેળવશે ્તે દશા્ષવે છે. દસમા વર્્ષ સુધી ના પહોંચે તયાં સુધી દર વર્લે ્તેમને વધુ નાણાં મળે છે. 

  જે ઉંમરે કેનેડામાં  65ની ઉંમરે  65ની ઉંમરે  માસ સક સંયુક્ત
 આવયા (અગાઉનો કોઇ ‘ઓએએસ’નો જે ‘જીઆઇએસ’નો જે ‘ઓ એએસ’/‘જીઆઇએસ’ 

 વસવાટ ન હોય) ભાગ ચૂકવાય ભાગ ચૂકવાય (જાનયઆુરી 2014ના આંકડા)18

  64    એક ચાલીશાંશ (1/40) એક દશાંશ (1/10) $144.00

  63   બે ચાલીશાંશ (2/40) બે દશાંશ (2/10) $281.94

  62   ત્રણ ચાલીશાંશ (3/40) ત્રણ દશાંશ (3/10) $418.78

  61   ચાર ચાલીશાંશ (4/40) ચાર દશાંશ (4/10) $552.85

  60   પાંચ ચાલીશાંશ (5/40) પાંચ દશાંશ (5/10) $684.17

  59   છ ચાલીશાંશ (6/40) છ દશાંશ (6/10) $812.74

  58   સા્ત ચાલીશાંશ (7/40) સા્ત દશાંશ (7/10) $938.53

  57   આઠ ચાલીશાંશ (8/40) આઠ દશાંશ (8/10) $1,061.58

  56   નવ ચાલીશાંશ (9/40)  નવ દશાંશ (9/10) $1,181.87

  55   દસ ચાલીશાંશ (10/40) દસ દશાંશ (10/10) $1,299.4

પત્રક 1 માં રકમોની ગણત્રી કરવી 

   આ પત્રક જેમની કોઇ આવક ન હોય એવા એક સસસનયર નવાગં્તુક માટેની પત્રક 1ની રકમોના સંદભ્ષમાં, 
‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની ગણત્રી દશા્ષવે છે. ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’નું સમશ્રણ એક વયસક્ત 
65ની થાય ્તે સમયે થયેલાં વસવાટનાં વર્ષો વડે સનધા્ષરર્ત થાય છે. 

   ‘ઓએએસ’ થી ‘જીઆઇએસ’ના વયાજનું પ્રમાણ રસપ્રદ છે કારણ કે  ‘ઓએએસ’ કરપાત્ર છે અને ‘જીઆઇએસ’ 
નથી. ઉપરાં્ત, પ્રાયોજન કરાર હોય કે નહોય ‘ઓએએસ’ મેળવી શકાય છે, જે ‘જીઆઇએસ’ મેળવવાને 
પ્રસ્તબંસધ્ત કરે છે. 

   એ પણ નોંધવા યોગય છે કે થોડી અનય આવક અને ‘જીઆઇએસ’થી ‘ઓએએસ’ના ઊચચ પ્રમાણવાળા એક 
સસસનયરને ‘જીઆઇએસ’થી ‘ઓએએસ’ના સનમન પ્રમાણવાળા સસસનયર કર્તાં કરવેરામાં લાભક્તા્ષ રહે છે. 

  65ના થ્તાં ઓએએસ કેનેડામાં  સનયસમ્ત જીઆઇ એસ’  વધારાનું ‘જીઆઇ  કુ લ (સૌથી વધુ
  વસવાટનાં  રહ્ાના દરેક વર્્ષ માટે   એસ’ ચૂકવણં  ઓએએસ + 
  થ્તાં વર્ષો પણૂ્ષ ્ઓએએસ ના      જીઆઇ એસ)
  1/40 ને આધાર ે

 1 $13.79 $747.86 ના 10%  $537.75 ના 10% $142.35

 2 $27.58 $747.86 ના 20%   $523.96 ના 20% $281.94

 3 $41.37 $747.86 ના 30% $510.17 ના 30% $418.78

 4 $55.15 $747.86 ના 40% $496.39 ના 40% $552.85

 5 $68.94 $747.86 ના 50%   $482.60 ના 50%   $684.17

 6 $82.73 $747.86 ના 60% $468.81 ના 60% $812.74

 7 $96.52 $747.86 ના 70% $455.02 ના 70% $938.53

 8 $110.31 $747.86 ના 80%  $441.23 ના 80% $1,061.58

 9 $124.1 $747.86 ના 90%  $427.44 ના 90% $1,181.87

 10 $137.89 $747.86 ના 100%   $413.65 ના 100% $1,299.4



્તમે જયારે 65ના થશો, તયારે 
્તમારા 18મા જનમરદનથી ્તમે 
કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા ં40 
વરસ રહ્ા છો? 

શું ્તમારા 18મા જનમરદનથી ્તમે 
કેનેડામાં ઓછામાં ઓછાં 10 વરસ 
રહ્ા છો?

્તમને અંશ્તઃ ‘ઓએએસ પેનશન’ અને ‘જીઆઇએસ’ 
મળી શકે છે. અરજી કરવા સરવ્ષસ કેનેડાનો સંપક્ષ કરો.

શું ્તમે એવા દેશમાં 
રહ્ા છો જે દેશો 
સાથે કેનેડાના 
સામાસજક સુરક્ાના 
કરાર છે? (ભાગ 
A માં દેશોની યાદી 
જુઓ.) 

શું કોઇ 
સગાએ 
્તમને કેનેડા 
આવવા માટે 
પ્રાયોસજ્ત 
કયા્ષ હ્તા? 

શું ્તમારી પ્રાયોજક્તા ભાંગી 
પડી છે?
આનો મ્તલબ કે ્તમારા 
પ્રાયોજક:.અવસાન પામયા છે અથવા. છ માસ કર્તાં વધુ જેલમાં 

ગયા હ્તા અથવા. ્તમારી સાથે દુવય્ષવહાર 
કરવા બદલ ગુનેગાર  
ઠયા્ષ હ્તા. અથવા અંગ્ત નાદારીમાં 
ગયા હ્તા 

્તમારો પ્રાયોજન ગાળો 
પૂરો થ્તા અગાઉ ્તમે 
અંશ્તઃ લાભો માટે અરજી 
કરી શકો છો. સરવ્ષસ 
કેનેડાનો સંપક્ષ કરો. 

ઓએએસ અને 
જીઆઇએસ કેવી રી્તે 
ગણાશે ્તે જોવા પત્રક 1 
અન ે2 જુઓ.

્તમે અંશ્તઃ લાભો મેળવવા અરજી 
કરી શકો છો. ઓએએસ અને 
જીઆઇએસ કેવી રી્તે ગણાશે ્તે 
જોવા પત્રક 1 અને 2 જુઓ.

કેનેડામાં દસ વર્્ષ રહ્ા પછી ્તમે અરજી 
કરી શકો છો.

શું ્તમે કેનેડામાં ઓછામાં 
ઓછંુ 1 વર્્ષ રહ્ા છો? 

જો ્તમે કેનેડામાં ઓછામાં ઓછંુ 1 વર્્ષ રહ્ા હો ્તો ્તમે અંશ્તઃ લાભો 
મેળવવા અરજી કરી શકો છો. ઓએએસ અને જીઆઇએસ કેવી રી્તે ગણાશે 
્તે જોવા પત્રક 1 અને 2 જુઓ.

કેનેડામાં દસ વર્્ષ 
રહ્ા પછી ્તમે 
અરજી કરી શકો છો.

્તમે પૂણ્ષ ‘ઓએએસ’ પેનશન 
અને ‘જીઆઇએસ’ માટે 
અરજી કરી શકો છો.
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શું ્તમે ‘ઓલડ એજ સસકયુરરટી’ અને ‘ગેરંટીડ ઇનકમ  
સસ્લમેનટ’ માટે અરજી કરવાને લાયક છો?

્તૈયાર કરનાર
જહોન સટેપલટન, ઓપન પૉલીસી ઓંટેરરઓ


