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ਿਨਊ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਬਜਨਸ ਰਿਜਸਟਰੀ (THE NEW ONTARIO BUSINESS REGISTRY) - ਤਥ ਸ਼ੀਟ

ਸਖੇਪ-ਸਾਰ ਨਵ� ਿਬਜਨਸ ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਵਚ ਨਾਲ:

19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ੂਨੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ
ਨਵ� ਿਬਜਨਸ ਰਿਜਸਟਰੀ ਲ�ਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਧੁਿਨਕ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਲੱਖ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ� ਲਈ �ਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ�
ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਟਰਨ ਭਰਨ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ
ਵਧੇਰੇ ਿਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਹ ਆਧੁਿਨਕ ਆਨਲਾਈਨ
ਸੇਵਾ ਲੱਖ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ�
ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰ ਸਥਾ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਟਰਨ ਭਰਨ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ

• ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਿਡਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਿਲੰ ਗ
ਦੀਆਂ ੂਜ਼ਰਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ।

• ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਤੁਰੰ ਤ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਕੇ ਸਮ� ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮ� ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ,
ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਲਈ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਿਵਕਲਪ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਏਗੀ।

• ਸੁਚਾਰੂ ਫੀਸ�, ਮੁਫਤ ਖੋਜ� ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਖੋਜ ਉਤਪਾਦ� ਦੁਆਰਾ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਲਈ ਬੋਝ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਦੇ ਹਨ।

• 90 ਤ� ਵੱਧ ਸੇਵਾਵ� ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਿਦਨ

ਿਬਜਨਸ ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�:ਿਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ,
ਸਾਲ ਦੇ 365 ਿਦਨ 90 ਤ� ਵੱਧ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਿਸੱਧੀ ਪਹੰ ੁਚ

ਉਪਲਬਧ ਹਨ।ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕ ਜ� ਫੈਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰ ਤ
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। • ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਸੱਧੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਅਤੇ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ

ਰਸੀਦ� ਸਮੇਤ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ।ਉਦਾਹਰਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਜਸਟਰੀਆਂ ਜ� ਫਾਈਿਲੰ ਗ ਜੋ • ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਨੰੂ ਸੁਰ 
ਤਰੱ ਟੀੁ -ਰਿਹਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਪਿਹਲ� ਮੇਲ ਜ� ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ�� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਨ, ਿਜਨ ੂੰ ਪ� ਨ � 

ੱ ਿਖਅਤ ਅਤੇ
ੂਰਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਤ� ਛੇ ਹਫਿਤਆਂ ਦਾ

ਸਮ� ਲੱ ਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

�ਟਾਰੀਓ ਨੰੂ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮਾਲੀ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ�
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ� ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨ� � ਦੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ
ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਨਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ� � 
ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਿਜਨ ੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।� ਦੀ ਉਹਨ� ਨ � 

ਕਰਨਗੀਆਂ।

• ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੀ-ਪੌਪੂਲੇਿਟਡ ਬੰਦੋਬਸਤ।

• ਆਗਾਮੀ ਫਾਈਿਲੰ ਗ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੈਚਲਿਲਤ
ਈਮੇ ਡਰ।ਲ ਰੀਮਾਈਂ 

• ਿਵਸਿਤ�ਤ ਖੋਜ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਜੋ ੱ ਨਲਾਈਨ ਖੋਮੁਫਤ ਆ ਜ� ਅਤੇ
ਏਕੀਿਕ�ਤਿਕਰਤ ਖੋਜ ਉਤਪਾਦ� ਨੰੂ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ੂੰ ਖਤਮਰਤ ਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਬਣਾਈ ਗਈ • ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ। ਿਨਊ
ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ� ਦਾ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀਓਨਟਾਰੀਓ ਿਬਜ਼ਜਨਸ ਰਿਜਸਟਰੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਕਲ

ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਧੁਿਨਕ ਅਰਥ
ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਿਡਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ� ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਲੀਿਕਰਤ ਿਨਗਮਨ
ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ।ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ� ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
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ਵਰਤ�ਕਾਰ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣਨ� 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਬਜਨਸ ਰਿਜਸਟਰੀ (Ontario Business 
Registry) ਬਾਰੇ ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ, 
Ontario.ca/BusinessRegistry ਿਵਖੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ 
ਕਰੋ. 

ਅਗਲ ਕਦਮ: 

Madalitso ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਖੱੁਦ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। Madalitso ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਨਗਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਿਵੱਚ 
ਹੈ। ਮੇਲ-ਇਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕਈ ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਦੇ 
ਸਮ� ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਰ�ਟੋ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ-ਕਾਰਜ ਸਮ� 
ਦੌਰਾਨ-ਕੰਮ ਤ� ਸਮ� ਕੱ ਢਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ� ਨਵ� ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਬਜਨਸ ਰਿਜਸਟਰੀ ਲ�ਚ ਕੀਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ, Madalitso ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇਅਨੁਸਾਰ, 
ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ 
ਤਤਕਾਲ ਤਸਦੀਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ Madalitso 
ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਈਿਲੰ ਗ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 
ਪਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਜ� ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਸਾਲ ਦੇ 
365 ਿਦਨ ਦਫਤਰ ਤ� ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤ� ਸਮ� ਕੱਢਣ 
ਤ� ਿਬਨ� 90 ਤ� ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Gee ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ 
ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 
Gee ਪੰਜ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਅਧਾਰ�, ਆਰਡਰ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ� 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਹੈ। 

ਨਵ� ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਬਜ਼ਨਸ ਰਿਜਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, Gee 
ਲਾਗਤ ਦੇ 40% 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰ ਗਵਾਉਣ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗੀ: ਨ� ਮੈਚ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਜੋ ਪਿਹਲ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਪੰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। Gee ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਤੁਰੰ ਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਮ� 
ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

• ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਯੋਗ QR ਕੋਡ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ 
ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। 

• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ 
ਪ�ਦਾਤਾ  ESC Corporate Services Ltd. ਅਤੇ 
Dye & Durham Corporation ਦੁਆਰਾ ਈਕੋਅਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰ ਤਰ ਏਕੀਕਰਣਨ। 

 

 




