
         
           
        
          
         
           

  
           

          
           
        

    
          

           
           
           

 
         

           
          

         
            

    
           

         
          

         
      

           
                  

           
            

                 
                

           
                 

        

            
         

           
         

            
        

           
                 

            
      

           
                 

             

 نیو اونڻاریو بزنس رجسڻری – حقائق نامہ

نئی بزنس رجسڻری میں درج ذیل شامل ہو گا: جائزه

 نئی ایک حکومت کی اونڻاریو کو، 2021 اکتوبر 19
 سروس الئن آن جدید یہ گی۔ کرے آغاز کا رجسڻری بزنس

 کارپوریشنز بخش منافع غیر اور اداروں کاروباری الکھوں
 کو بزنس کہ جیسے سروسز کی حکومت انڻاریو لیے کے

 دینے، تشکیل اداره بخش منافع غیر کوئی کرنے، روجسڻر
 زیاده اور آسان مزید کو کرنے فائل منافع ساالنہ ایک اور

 گی۔ بنائے باسہولت

 گھنڻے، 24 میں دن کو لوگوں کے بھر صوبے بار، پہلی
 براه تک سروسز زیاده سے 90 دن 365 میں سال

 ذریعے کے فیکس یا میل اور گی ہو حاصل رسائی راست
 الیکڻرانک پر طور فوری بجائے، کے کرنے ڻرانزیکشنز
 گے۔ سکیں کر مکمل ڻرانزیکشنز

 گزشتہ جنہیں فائلنگز یا رجسڻریشنز وه پر، طور کے مثال
 جنہیں تھا، گیا کروایا جمع فیکس یا میل بذریعہ پر طور

 انہیں اب تھے، لگتے ہفتے چھے یا چار میں کرنے مکمل
 جا کیا مکمل ذریعے کے رجسڻری الئن آن پر طور فوری
 ہے۔ سکتا

 کی بحالی اقتصادی کی انڻاریو بعد کے وباء عالمگیر
 رہے بنا یقینی کو بات اس ہم لیے، کے کرنے معاونت

 کے کرنے کم کو اخراجات اپنے ادارے کاروباری کہ ہیں
 رسائی موثر اور فوری تک سروسز مطلوبہ اپنی لیے

 نو تعمیر قوت اور وقت اپنا وه اور ہیں سکتے کر حاصل
 گے۔ سکیں کر صرف پر

 اور تھا گیا بنایا پہلے سال 30 ًتقریبا کو سسڻم موجوده
 رجسڻری بزنس اونڻاریو نیو ہے۔ چلتا پر ڻیکنالوجی پرانی

 ہماری اور گی کرے تبدیل کو سسڻم بھرکم بھاری اس
 ڈیجیڻل اور گی کرے پورا کو ضروریات اقتصادی جدید
 گی۔ کرے توسیع سے تیزی میں دنیا

 ے،ہ تابنا انآس کھنار راررقب اور ناکر جسڻرر کو اداروں اریاروبک •
 ئلنگفا کی متحکو ےعذری کے چینل یجیڻلڈ بہتر تھسا ہی تھسا روا

ے۔ہارتات وراپ پرطرائشیک

 ے،ک کر مراہفزروسس اور سڻراڈکپ متیحکو سی بہت پر ورط وریف • 
 کے وںیارروائک مبنی پر غذکا اور یوال نےکر رفصتوق روا
ے۔ہ تاکر بچت کی توق ےعذری کے لدمتبا لتسہوبا ےئاجب

 کے سڻراڈکپ رچسدهشمنضماا اور ز،رچس مفت ،فیس ردهک بہتر • 
 کم کو تالگ اور جھبو کے اداروں اریاروبک کے واریڻان ےعیرذ

ے۔اہرتک

بزنس رجسڻری میں شامل خصوصیات:

 سروسز زیاده سے 90 دن 365 میں سال گھنڻے، 24 میں دن • 
ہیں۔ دستیاب الئن آن

 رسیدوں کی ڻرانزیکشن اور دستاویزات گئی کی میل ای کو آپ • 
سروس۔ فوری ساتھ کے

 کے مدد کی صارفین میں کرنے کام پاک سے نقص اور بحفاظت • 
خصوصیات۔ تصدیقی لیے

 اندراج سے پہلے لیے کے انضمام تر تیز کے اداروں کاروباری • 
ہے جاتا کیا نہیں ڻریڈ پر طور عوامی پر جن دفعات شده

 خودکار پر میل ای لیے کے رکھنے ڻریک کا فائلنگز والی آنے • 
یاددہانیاں

 اور سرچز الئن آن مفت جو فنکشنز کے تالش کرده بہتر • 
 سے جس ہیں، دیتے اجازت کی تالش کی پراڈکڻس شده انضمام
 ہے۔ جاتی ہو ختم ضرورت کی دستاویزات متعدد



        
           
         

       
         

      
           

     
          

         
       

       
          

             
          

       
          
         

      
      

          
       

           
     

        
               

        

      
 

             
           
        

 صارف کی مثالیں

اگلے مراحل:

خود جو ہے مالک کا بزنس چھوڻے  Madalitso ایک
عمل میل-ان ہے۔ رہا کر غور پر دینے تشکیل اداره  سے
کاروباری لیے، کے بچنے سے انتظار طویل ہفتوں  کے

مکمل رجسڻریشن پر طور ذاتی – دوران کے  گھنڻوں
وه – لیے کے کرنے سفر تک ڻورنڻو خاطر کی  کرنے

ہے۔ کرتا صرف وقت دور سے  کام

تو گا، جائے کیا آغاز کا رجسڻری بزنس اونڻاریو نیو  جب
اپنی سہولت کے مطابق، آن الئن رجسڻر Madalitso

 کر سکتا ہے، اور بذریعہ ای میل فوری تصدیق موصول 
اور بغیر نکلے سے کر سکتا ہے۔ Madalitso آفس
ساالنہ بغیر، کیے صرف وقت اپنا دور سے کام  اپنے

یا کرنے، تبدیل پتہ کاروباری اپنا کرنے، مکمل  فائلنگز
زائد سے 90 دن 365 میں سال گھنڻے، 24 میں  دن

ہے۔ سکتا کر انتخاب کا کرنے مکمل  ڻرانزیکشنز

اس اور ہے رہی کر اپ سیٹ اسڻوڈیو یوگا ایک Gee 
نے اس نام جو کہ ہے میں کوشش کی بنانے یقینی کو  بات

ادارے کاروباری اور کوئی سے نام اس ہے کیا  منتخب
کے اختیارات پانچ کے رپورٹ Gee رہے۔ چل  نہیں

سے حاالت ممکنہ تمام اپنے میں، بارے کے فرق  درمیان
ادائیگی کی سرڻیفکیڻس متعدد اور آرڈرز لیے، کے  نمڻنے

ہے۔ نہیں پریقین میں بارے کے  کرنے

Gee 40% ساتھ، کے رجسڻری بزنس اونڻاریو  نیو
سکے کر آرڈر شده دستاویز تصدیق ایک اندر کے الگت
آفر گزشتہ میں جس سرڻیفکیٹ، کا ہونے نہ مماثلت  گی:
پیسے اور وقت Gee ہیں۔ شامل دستاویزات پانچ  کرده

طور فوری سے ذریعے کے میل ای ساتھ، کے بچت  کی
ہے۔ سکتا کر موصول دستاویز  پر

کے اعالن کے 2010 ایکٹ، کارپوریشنز بخش منافع غیر انضمام • کرده آسان کا کارپوریشنز بخش منافع غیر  ذریعے،
عمل۔ کا برقراری اور

کوڈز کاروباری اداروں کی حقیقی  QR اسکین کے قابل میں تصدیق کی اجازت دیتے ہیں۔•  وقت

Service Providers ESC Corporate • بزنس اور انضمام جاری ساتھ Services Ltd. کے
 Dye & Durham لیے کے معاونت کی تسلسل  کے

سے ecore۔ جانب  Corporation کی
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