પુખ્ત વયના તરીકે કેનેડા
આવેલા લોકો માટે ‘ઓએએસ’
અને ‘જીઆઇએસ’ની પાત્રતા
નક્કી કરવી

‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની પાત્રતા

પુખ્ત વયના તરીકે કેનેડા આવેલા લોકો માટે
‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની પાત્રતા
નક્કી કરવી
શું તમે 65 ની ઉંમરની નજીક છો, અથવા તમારાં વરિષ્ઠ (સિનિયર) વર્ષોમાં છો?
તમારી આવક ઓછી છે ?
જ્યારે તમે 65 ના થશો ત્યારે ‘ઓલ્ડ એજ સિક્યુરિટી પેન્શન’ અને ‘ગેરંટીડ
ઇન્કમ સપ્લિમેન્ટ (જીઆઇએસ)’ માટે લાયક ઠરશો કે કેમ એ જાણવા આ
સાધનનો ઉપયોગ કરો.
‘ઓએએસ’ની પાત્રતા
‘ઓલ્ડ એજ સિક્યુરિટી’ (ઓએએસ) 65 ની ઉંમરે શરૂ થાય છે . તેના નિયમો તમે કેનેડામાં નાગરિક તરીકે
અથવા કાયદેસરના નિવાસી લિગલ રેસિડેન્ટ તરીકે જે ટલાં વર્ષ રહ્યા હો તેના પર આધારિત હોય છે .
એવા લોકો જે ઓએ પોતાનું મોટાભાગનું પુખ્ત જીવન કેનેડામાં વિતાવ્યું હોય તેઓ પૂર્ણ ‘ઓલ્ડ એજ
સિક્યુરિટી પેન્શન’ માટે અરજી કરી શકે છે .
એવા લોકો જે પૂર્ણ ‘ઓએએસ પેન્શન’ માટે અરજી કરવા જે ટલું અહીં ન રહ્યા હોય તેઓ અંશત:
‘ઓએએસ પેન્શન’ મેળવવા લાયક હોય છે . જ્યારે તેઓ નિવૃત્ત થાય ત્યારે તેમની ઓછી આવક હોય તો,
તેઓ જે વા લાયક થાય કે તરત અરજી કરવી જોઇએ. ‘ઓએએસ પેન્શન’ અને ‘જીઆઇએસ’ કેવી રીતે
ગણાશે તે જોવા પાન નં 7 ઉપરના પત્રક 1 અને 2 જુ ઓ.

‘જીઆઇએસ’ની પાત્રતા
જો તમે ‘ઓએએસ પેન્શન’ માટે લાયક હોવ અને તમારી આવક ઓછી હોય તો, તમે ‘ગેરંટીડ ઇન્કમ
સપ્લિમેન્ટ (જીઆઇએસ)’ માટે પણ અરજી કરી શકો છો. તમે જે વા લાયક થાવ કે તરત અરજી કરવી
જોઇએ. તેનાથી તમને મળવાપાત્ર જીઆઇએસની રકમ ગુરૂત્તમ થશે. જ્યાં સુધી તમે છ માસથી વધુ
સમય માટે દેશ ન છોડો ત્યાં સુધી તમે ‘જીઆઇએસ’ મેળવતા રહી શકો છો.

આગોતરી નોંધણી
2012 ના અંદાજપત્રમાં સંઘીય સરકારે જાહેર કર્યું છે કે તે આગોતરી નોંધણીને અમલમાં મૂકશે. તેના

લીધે સિનિયર્સને ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ માટે અરજી કરવાની આવશ્યકતાને દૂર કરશે. તેઓ
જ્યારે તેમનાં કરવેરાનાં પત્રકો ભરશે ત્યારે તે આપોઆપ થઈ જશે. આગોતરી નોંધણીનો અમલ 2013
અને 2016 દરમિયાન 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
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http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._1246.pdf, pages 10 – 17 and 28 - 33

ભાગ A

A.1	જ્યારે તમે 65 ના થશો, ત્યારે તમારી 18મી વર્ષગાંઠથી તમે ઓછામાં ઓછુ ં 40 વર્ષ

□
□

કેનેડામાં રહ્યા હશો?

હા. તમે પૂર્ણ ‘ઓએએસ’ માટે અને ‘જીઆઇએસ’ માટે અરજી કરી શકો છો. જુ ઓ પાનું 5.
ના. A. 2 પર જાવ

A.2

□
□

શું તમે તમારી 18મી વર્ષગાંઠથી તમે ઓછામાં ઓછુ ં 10 વર્ષ કેનેડામાં રહ્યા છો?

હા. તમે અંશતઃ ‘ઓએએસ પેન્શન’ માટે અરજી કરી શકો છો. જુ ઓ પાનું 5.
ના. A. 3પર જાવ

A.3	કેનેડાના જે દેશો સાથે સામાજિક સુરક્ષાના કરાર છે એવા દેશોની યાદી જુ ઓ. જે દેશમાં

□
□

તમે રહ્યા હો તે પણ તમારા પેન્શનમાં ફાળો આપી શકે. શું તમે આ પૈકીના કોઇ એક દેશમાં
રહ્યા છો?

હા. ભાગ B પર જાવ.
ના. કેનેડામાં દસ વર્ષ થયા પછી તમે અરજી કરી શકો છો.
જે દેશો સાથે કેનેડાના સામાજિક સુરક્ષાના કરાર છે એવા દેશો
ઍન્ટિગા એન્ડ બાર્બુડા
ઑસ્ટ્રેલિઆ
ઑસ્ટ્રિઆ
બ્રાઝીલ
બલ્ગેરિયા
બાર્બાડોસ
બૅલ્જિયમ
ચીલે
ક્રોએશિયા
સાયપ્રસ
ચૅક રિપબ્લિક
ડૅન્માર્ક
ડૉમિનિકા
એસ્ટોનિઆ
ફિન્લેન્ડ
ફ્રાન્સ
જર્મની
ગ્રીસ
ગ્રેનાડા
હંગેરી

આઇસલેન્ડ
ભારત
આયર્લેન્ડ
ઇઝરાઇલ
ઇટલી
જમૈકા
જાપાન
જર્સી એન્ડ ગ્વેર્નસી
કોરિઆ
લેટ્વીઆ
લિથુઆનિઆ
લક્ઝમબર્ગ
મેસેડોનિઆ
માલ્ટા
મૅક્સિકો
મોરોક્કો
નેધરલેન્ડ
ન્યૂઝીલેન્ડ
નૉર્વે
પેરુ

ફિલીપિન્સ
પોલેન્ડ
પોર્ટુગલ
રોમેનિઆ
સેન્ટ લ્યુસિઆ
સેન્ટ વિન્સેન્ટ એન્ડ ધી
ગ્રેનેડાઇન્સ
સર્બિયા
સ્લોવાકિઆ
સ્લોવેનિઆ
સ્પેન
સેન્ટ કીટ્સ એન્ડ નેવીસ
સ્વીડન
સ્વીટ્ઝરલેન્ડ
ટ્રિનિદાદ એન્ડ ટોબેગો
ટર્કી
યુનાઇટેડ કીંગડમ
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
ઉરુગ્વે
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ભાગ B

ભાગ C

B.1

C.1

□
□

હા. B.2 પર જાવ.
ના. ભાગ C પર જાવ.

B.2

□
□

કેનેડા આવવા શું કોઇ સગાએ તમને પ્રાયોજિત કર્યા હતા?

શું તમે તમારી 18મી વર્ષગાંઠથી તમે 10 વર્ષ કેનેડામાં રહ્યા છો?

હા. તમે અંશતઃ ‘ઓએએસ પેન્શન’ માટે અરજી કરી શકો છો. જુ ઓ પાન 5
ના. ભાગ B. 3 પર જાવ.

B.3

શું તમારા પ્રાયોજક ‘ભાંગી પડ્યા’ છે ? ‘ભાંગી પડ્યા’ મતલબ કે તમારા પ્રાયોજક:

			
			
			
			

□
□

.. અવસાન
પામ્યા છે અથવા
છ માસ કરતાં વધુ જે લમાં ગયા હતા અથવા
.. તમારી
સાથે દુર્વ્યવહાર કરવા બદલ ગુનેગાર ઠર્યા હતા
અથવા અંગત નાદારીમાં ગયા હતા

	
હા. સર્વિસ કેનેડાનો સંપર્ક કરો. જુ ઓ પાન 5. અહીં એક વર્ષ રહ્યા પછી તમે અંશતઃ‘ઓએએસ
પેન્શન’ માટે અરજી કરી શકો છો. તમારો પ્રાયોજન સમય પૂરો થતાં અગાઉ તમે ‘જીઆઇએસ’ માટે
અરજી કરી શકો છો. ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ કેવી રીતે ગણાશે તે પાના 7 ઉપર પત્રક 1 અને
2માં જુ ઓ.
	
ના. એક વર્ષ રહ્યા બાદ તમે અંશતઃ ‘ઓએએસ’ માટે અરજી કરી શકો. તમારા પ્રાયોજન સમય પૂરો
થતાં તમે ‘જીઆઇએસ’ માટે અરજી કરી શકો છો.

□
□

શું તમે તમારી 18મી વર્ષગાંઠથી તમે ઓછામાં ઓછુ ં 1 વર્ષ કેનેડામાં રહ્યા છો?

	
હા. તમે અંશતઃ લાભો મેળવવા અરજી કરી શકો છો. જુ ઓ પાન 5. ‘ઓએએસ પેન્શન’ અને
‘જીઆઇએસ’ કેવી રીતે ગણાશે તે પાના 7 ઉપર પત્રક 1 અને 2માં જુ ઓ.
	
ના. તમે અહીં એક વર્ષ રહો કે તરત તમે અંશતઃ લાભો મેળવવા અરજી કરી શકો છો. જુ ઓ પાન
5. ‘ઓએએસ પેન્શન’ અને ‘જીઆઇએસ’ કેવી રીતે ગણાશે તે પાના 7 ઉપર પત્રક 1 અને 2માં

જુ ઓ.

‘ઓલ્ડ એજ સિક્યુરિટી’
માટે કેવી રીતે અરજી કરવી:
‘ઓલ્ડ એજ સિક્યુરિટી’ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી:
અરજીનું ફોર્મ 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

‘ગેરંટીડ ઇન્કમ સપ્લિમેન્ટ’ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી:
અરજીનું ફોર્મ 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
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પત્રક 2

પત્રક 2

પત્ર 1

પત્રક 1
કેનેડા આવેલા લોકો માટે ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની ચૂકવણીનું બંધારણ
આ પત્રકો ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની ચૂકવણીનું બંધારણ એવા એકલ લોકો માટે દર્શાવે છે ,
જે ઓ 65ની ઉમંરે:

..
..

કેનેડામાં દસ વર્ષથી ઓછુ ં રહ્યા હોય
એક વર્ષના વસવાટની આવશ્યકતા પરિપૂર્ણ કરી હોય
પ્રાયોજિત થયેલા ન હોય અને
એવા દેશમાંથી આવેલા હોય જે ની સાથે કેનેડાને સામાજિક સુરક્ષાના કરાર થયેલા હોય.

આ
 પત્રક જે મની કોઇ આવક ન હોય એવા એક સિનિયર નવાગંતુક માટેની પત્રક 1ની રકમોના સંદર્ભમાં,
‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની ગણત્રી દર્શાવે છે . ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’નું મિશ્રણ એક વ્યક્તિ
65ની થાય તે સમયે થયેલાં વસવાટનાં વર્ષો વડે નિર્ધારિત થાય છે .

આંકડા દર્શાવે છે કે જે મની પાસે બીજી કોઇ આવક ન હોય એવા સિનિયર્સ માટે શું થશે. જે સિનિયર્સની અન્ય સ્ત્રોતો
મારફત ઓછી આવક હશે તેમને માટે આંકડા બદલાશે.

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

નોંધ: આ આંકડાઓ એક વરસમાં ઘણી વખત સમાયોજિત થતા હોય છે . અદ્યતન આંકડા મેળવવા, મુલાકાત લો

એ પણ નોંધવા યોગ્ય છે કે થોડી અન્ય આવક અને ‘જીઆઇએસ’થી ‘ઓએએસ’ના ઊચ્ચ પ્રમાણવાળા એક

http://openpolicyontario.com.

સિનિયરને ‘જીઆઇએસ’થી ‘ઓએએસ’ના નિમ્ન પ્રમાણવાળા સિનિયર કરતાં કરવેરામાં લાભકર્તા રહે છે .

65ના થતાં
વસવાટનાં
થતાં વર્ષો
		

કેનેડા આવેલા એવા એકલ લોકો માટે ‘ઓએએસ’
અને ‘જીઆઇએસ’ની ચૂકવણીનું બંધારણ જે ઓએ એક
વર્ષના વસવાટની આવશ્યકતા પરિપૂર્ણ કરી હોય
આ
 પત્રક એક સિનિયર અરજી કરવાને લાયક ઠર્યા પછી પ્રથમ દસ વર્ષ ‘ઓએએસ’ અને ‘જીઆઇએસ’ની જે રકમો
મેળવશે તે દર્શાવે છે . દસમા વર્ષ સુધી ના પહોંચે ત્યાં સુધી દર વર્ષે તેમને વધુ નાણાં મળે છે .
	
જે ઉંમરે કેનેડામાં
આવ્યા (અગાઉનો કોઇ
વસવાટ ન હોય)
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પત્રક 1 માં રકમોની ગણત્રી કરવી

ઓએએસ કેનેડામાં
નિયમિત જીઆઇ એસ’
રહ્યાના દરેક વર્ષ માટે 		
પૂર્ણ્ ઓએએસ ના
1/40 ને આધારે

વધારાનું ‘જીઆઇ
એસ’ ચૂકવણું

કુ લ (સૌથી વધુ
ઓએએસ +
જીઆઇ એસ)

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

65ની ઉંમરે
‘ઓએએસ’નો જે
ભાગ ચૂકવાય

65ની ઉંમરે
‘જીઆઇએસ’નો જે
ભાગ ચૂકવાય

માસ િક સંયુક્ત
‘ઓ એએસ’/‘જીઆઇએસ’
(જાન્યુઆરી 2014ના આંકડા)18

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

64 			

એક ચાલીશાંશ (1/40)

એક દશાંશ (1/10)

$144.00

7

$96.52

$747.86 ના 70%

$455.02 ના 70%

$938.53

		 63			

બે ચાલીશાંશ (2/40)

બે દશાંશ (2/10)

$281.94

8

$110.31

$747.86 ના 80%

$441.23 ના 80%

$1,061.58

		 62			

ત્રણ ચાલીશાંશ (3/40)

ત્રણ દશાંશ (3/10)

$418.78

9

$124.1

$747.86 ના 90%

$427.44 ના 90%

$1,181.87

		 61			

ચાર ચાલીશાંશ (4/40)

ચાર દશાંશ (4/10)

$552.85

10

$137.89

$747.86 ના 100%

$413.65 ના 100%

$1,299.4

		 60			

પાંચ ચાલીશાંશ (5/40)

પાંચ દશાંશ (5/10)

$684.17

		 59			

છ ચાલીશાંશ (6/40)

છ દશાંશ (6/10)

$812.74

		 58			

સાત ચાલીશાંશ (7/40)

સાત 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
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શું તમે ‘ઓલ્ડ એજ સિક્યુરિટી’ અને ‘ગેરંટીડ ઇન્કમ
સપ્લિમેન્ટ’ માટે અરજી કરવાને લાયક છો?
તમે જ્યારે 65ના થશો, ત્યારે
તમારા 18મા જન્મદિનથી તમે
કેનેડામાં ઓછામાં ઓછાં 40
વરસ રહ્યા છો?

તમે પૂર્ણ ‘ઓએએસ’ પેન્શન
અને ‘જીઆઇએસ’ માટે
અરજી કરી શકો છો.

હા

ના
શું તમારા 18મા જન્મદિનથી તમે
કેનેડામાં ઓછામાં ઓછાં 10 વરસ
રહ્યા છો?

તમને અંશતઃ ‘ઓએએસ પેન્શન’ અને ‘જીઆઇએસ’
મળી શકે છે . અરજી કરવા સર્વિસ કેનેડાનો સંપર્ક કરો.

હા

ના

શું તમે એવા દેશમાં
રહ્યા છો જે દેશો
સાથે કેનેડાના
સામાજિક સુરક્ષાના
કરાર છે ? (ભાગ
A માં દેશોની યાદી
જુ ઓ.)

હા

શું કોઇ
સગાએ
તમને કેનેડા
આવવા માટે
પ્રાયોજિત
કર્યા હતા?

શું તમારી પ્રાયોજકતા ભાંગી
પડી છે ?
આનો મતલબ કે તમારા
પ્રાયોજક:
અવસાન પામ્યા છે અથવા

.
.
.
.

હા

છ માસ કરતાં વધુ જે લમાં
ગયા હતા અથવા
તમારી સાથે દુર્વ્યવહાર
કરવા બદલ ગુનેગાર
ઠર્યા હતા

ના

અથવા અંગત નાદારીમાં
ગયા હતા

ના

ઓએએસ અને
જીઆઇએસ કેવી રીતે
ગણાશે તે જોવા પત્રક 1
અને 2 જુ ઓ.

ના

કેનેડામાં દસ વર્ષ
રહ્યા પછી તમે
અરજી કરી શકો છો.

કેનેડામાં દસ વર્ષ રહ્યા પછી તમે અરજી
કરી શકો છો.
શું તમે કેનેડામાં ઓછામાં
ઓછુ ં 1 વર્ષ રહ્યા છો?

હા

ના
જો તમે કેનેડામાં ઓછામાં ઓછુ ં 1 વર્ષ રહ્યા હો તો તમે અંશતઃ લાભો
મેળવવા અરજી કરી શકો છો. ઓએએસ અને જીઆઇએસ કેવી રીતે ગણાશે
તે જોવા પત્રક 1 અને 2 જુ ઓ.

તૈયાર કરનાર
જહોન સ્ટેપલ્ટન, ઓપન પૉલીસી ઓંટેરિઓ
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હા

તમારો પ્રાયોજન ગાળો
પૂરો થતા અગાઉ તમે
અંશતઃ લાભો માટે અરજી
કરી શકો છો. સર્વિસ
કેનેડાનો સંપર્ક કરો.

તમે અંશતઃ લાભો મેળવવા અરજી
કરી શકો છો. ઓએએસ અને
જીઆઇએસ કેવી રીતે ગણાશે તે
જોવા પત્રક 1 અને 2 જુ ઓ.

