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۔کریں تعمیر کی نٹاریواو

ہے۔ دیاکر جاری یہیانب معاشی کا ںخزا ِمسوم 2021 نے بےصو

: ہے کیا جاری جائزہ الیم ورا لک آؤٹ نامکاک نٹاریواو کا 2021 نے فالوی یتھلینب ٹرپی خزانہ زیرو آج — نٹوٹور
دیابنی اہم لیے کے الیخوشح ورا الیبح کی نٹاریواو حکومت طرح کس کہ ہے بتاتا یہ وبہمنص کریں۔ تعمیر کی نٹاریواو

صنعتوں گردی راو نگکچرنوفیمی آٹو اور کے کر راغب کو اریک سرمایہ ئیہو تیڑھب کے، کر کھڑا پر ینزم کو نچےڈھا

کی نٹاریواو فخال کے رضم ئیوبا COVID-19 منصوبہ یہ  گی۔ رکھے یادبن یسےک کے کر بحال کو دتقیا میں

۔ہے اکرت حفاظت بھی کی پیشرفت

یجار فظتح کا پیشرفت گئی کی صلحا سے مشکل خالف کے مرض ئیوبا ہم کہ جب" کہ کہا نے فالوی یتھلینب زیرو

بلمستق روشن اور بہتر ایک لیے کے روبارکا تمام اور رکنوںاک ں،دانوخان میں نٹاریواو ومتکح ہماری ں،یہ ئےہو رکھے

 کو یتصالح پیداواری اپنی کر، کھود کو دنیاتمع اہم میں لشما" "ہے۔ ظرنتم لیئے کے بےمنصو اپنے کے تعمیر کی
معاشی لیئے کے عالقے ہر کے بےصو اس نصوبہم ہمارا سے، تعمیر کی نچےڈھا یداینب اہم اور کر ال کار ئےبرو

 "گا۔ بنے باعث کا الیشحخو اور الیبح

 نصوبہم کا بنانے نظام کا شتہدانگ -یتدم یلطو اور کا صحت ایک پاس کے حکومت: کرنا حفاظت کی ترقی اپنی
ہے۔ کرتا اہمفر معیار اچھا ایک کا بھال دیکھ کی روںپیا ہمارے جو ہے

 :شامل میں جھلکیوں

 میں شروع کے 22–2021 نٹاریواو لیے، کے نےکر وطمضب کو توق دیافرا کی داشتنگہ یتدم یلطو اور صحت•
کو رکنوںکا معاون تیذا 8,000 عالوہ کے رسوںن ٹیکلیکپر جسٹرڈر اور وںرسن رجسٹرڈ مند رنہ ِیلعا و ینئ 5,000
کے داشتنگہ یتدم یلطو نٹاریووا عالوہ، کے اس ہے۔ ہار کر کاری ایہرمس کی ملین 342$ لیے کے نےکر شامل

 کی ملین 57.6$ میں وعشر کے 23-2022 لیے، کے نےکر صلحا اتخدم کی رزٹیشنپریک رسن 225 میں بےشع
ہے۔ رہا کر اریک سرمایہ

وہ جہاں یے،ل کے مدد میں نےکھر جاری پر ھرگ کو الیبح اور بیبازیا کی صحت کی مریضوں داخل میں تالہسپ•
میں سالوں ینت لیے کے نےڑھاب کو بھال دیکھ کی ٹییونکم اور ھرگ وبہص ں،ہی تےکر محسوس آرام دہزیا سے سب

اور مریضوں لسرجیک یوٹیکا پوسٹ 28,000 سال ہر فنڈنگ یہ ہے۔ ہار کر کاری ایہرمس کی ملین 548.5$ ضافیا

گی۔ کرے مدد میں صحت کی مریضوں کے التحا ہیدچپی 21,000

-2021 حکومت لیے، کے بودبہ اور صحت ذہنی کی رکنوںکا کے داشتہنگ یتدم لطوی اور صحت میں ھرب بےصو•
اور دہموجو تاکہ ہے رہی کر کاری رمایہس کی ڈالر ملین 12.4$ میں سالوں دو گلےا الےو نےہو شروع میں 22

سکے۔ جا رکھی جاری ئیرسا سے تیزی تک نتاعا کی نشے اور صحت یہنذ شدہ توسیع

کے نےڑھاب کو یتصالح کی نفاذ حکومت یے،ل کے نےبنا نییقی کو حفاظت کی ہائشیوںر کے داشتنگہ یتدم یلطو•

 دادتع کی رزنسپکٹا میں ھرب صوبے تک 23-2022 میں جس ہے رہی کر اہمفر ملین 72.3$ ضافیا میں سالوں تین لیے
سب میں یڈاینک بتناس کا روںگھ کے داشتنگہ یتدم یلطو اور انسپکٹر کے نٹاریواو سے اس ہے۔ بشمول کرنا دوگنا کو

گا۔ ئےجا ہو دہزیا سے

ُ

ُ

ُُ

 ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



ُ

ُُ

 

 

ُ

ُ 

ُُ

 

 

ُ

ُ

 ُ

 ُ

 یٹنٹرنا رفتار تیز اور ئشیرہا ں،پتالوہس  ں،شاہراہو میں لبقتسم کے نٹاریواو پاس کے کومتح یں۔کر تعمیر کی نٹاریواو
 دیکھ کی صحت ہماری حکومت ساتھ، کے اریک سرمایہ ان ۔ہے نصوبہم کا ےنانب ساتھ کے بیلچوں میں زمین لیے کے
 رزوئیڈرا اور گی، کرے اہمفر ئیرسا تک ئلوسا نیمعد اہم میں لشما کے نٹاریواو گی، دے وسعت کو صالحیت کی بھال
 ارگز وقت دہزیا ساتھ کے افراد کے اندانخ اور دوستوں وہ تاکہ گی کرے کم کو وقت الےو نےگزر میں الک گرڈ کے

 ۔سکیں

 :شامل میں جھلکیوں

 نےکر تیز کو ترقی دیتصااق اور نےکر یداپ مالزمتیں ،تمرم اور توسیع تعمیرو کی ںولپ اور شاہراہوں کی نٹاریواو •
 ےلی کے 22-2021 میں یتاحم کی (Ontario Highways Program) روگرامپ ویز ئیہا اونٹاریو نے حکومت لیے کے
 بےمنصو کے الیبح اور عتوسی تعمیراتی، دہزیا سے 580 میں جس ہے کی کاری رمایہس کی ڈالر ینبل 2.6$ ِابیرقت

 تعمیر کی 413 وے ئیہا اور اسپ ئیبا فورڈ یڈبر نے حکومت پر، طور کے صےح کے مروگراپ ویز ہائی  ہیں۔ شامل
 ۔ہے یاک عہد کا فنڈنگ لیے کے ترقی و

 النے الیخوشح دیتصااق میں شمال کے نٹاریواو اور نےکر مقفل غیر کو دنیاتمع اہم کرنے، یداپ مواقع کے ارزگرو •
 وڈر کے موسم ہر نے بےصو ہوئے، تےکر کام میں داری شراکت ساتھ کے نٹیزکمیو کی قوم ہلیپ اور یشمال لیے کے
 شمال جو بےمنصو دوسرے ۔ہے کیا عہد کا بلین 1$ ِابیرقت لیے کے مدد میں تعمیر اور بندی نصوبہم کی ورک یٹن
 اہم اس کو حکومت کی یڈاینک گے۔ کریں اہمفر بھی ہداریرا کی الیخوشح لیے کے نیشنز رسٹف رازد دور میں یدبع

 چاہیے۔ بڑھانا قدم بقمطا کے وعدوں کے نٹاریواو میں بےمنصو
 Ontario Community Infrastructure Fund) روگرامپ فنڈ نچہڈھا یداینب ٹییونکم نٹاریواو حکومت کی نٹاریواو •

program) ضرورت گئی کی ظاہر سے طرف کی پلٹیزونسمی لیئے کے نےکر دوگنا کو کاری سرمایہ ہالنسا اپنی ںیم 
 اگلے الےو نےہو شروع میں 22-2021 ریکا سرمایہ النہسا کثیر ضافیا اس کی ڈالر لینب 1 ہے۔ رہا دے ابجو کا
 دریوںبرا الیشم اور دیہی چھوٹی، 424 تاکہ گی ئےجا لے تک ڈالر بلین 2 ِابیرقت کو کاری سرمایہ لک ںمی سالوں چپان
 کا نیپا گندے اور نیپا ،لپ ں،سکیکر تمرم و تعمیر کی وںڑکس وہ اور سکے جا کی اہمفر ئیگو پیشن اور یقین کو

 سکیں۔ بنا بھی ڈھانچہ بنیادی
 نےکر اہمفر ئیرسا کی یٹنٹرنا رفتار تیز اور روسہبھ ِلباق سستی، کو عالقوں تمام کے اریونٹاو تک خرآ کے 2025 •

 ہے۔ کیا عہد یخیتار کا بلین 4$ ِابیرقت میں لوںسا چھ نے بےصو لیے، کے
 لیے، کے نےکر مدد کی افراد ظرنتم کے داشتنگہ یتدم یلطو اور نےکر دور کو ندازیظران کی ہائیوںد کئی - •

 اور تعمیر کی روںبست کے شتہدانگ یتدم یلطو ےنئ 10,000 ضافیا الےو نےہو شروع سے 25-2024 نے نٹاریواو
 ہے نایاب نصوبہم کا نےکر ریکا سرمایہ کی بلین 3.7$ فیاضا لیے کے نےکر یڈگر اپ کو روںبست 12,000 دہموجو
 سرمایہ لک سے بعد کے 2019 ربہا ِمسوم سے کاری یہسرما اس گے۔ ہوں طابقم کے معیار کے ڈیزائن جدید جو

 نئے خالص دہزیا سے 30,000 تک 2028 جو ہوگی ریکا سرمایہ یخیتار ایک یہ -گی ئےجا ہو بلین 6.4$ کاری
 گی۔ بنے باعث کا روںبست کے داشتنگہ یتدم یلطو شدہ یڈگر اپ 28,000 ِابیرقت میں ھرب بےصو اور روںبست

 سیعتو تعمیرو کی پتالوںہس نٹاریواو لیے کے دینے مدد کو مطالبات ےہوئ تےڑھب کے نظام کے بھال یکھد کی صحت •
 ہے دعہ یخیتار ایک کہ جو ہے ارہ کر کاری ہسرمای کی ڈالر بلین 30.2$ ںمی سالوں 10 ےاگل لیے کے ضافےا اور
 سکے۔ ہو صلاح بھال دیکھ کی ورتضر یںم نٹیزکمیو نیپا کو لوگوں کہ
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 ہے وجہ یہی میں۔ دوڑ کی نیچے کہ نہ ہے تیچاہ میں دوڑ کی اوپر کو رکنانکا حکومت: کرنا کام لیے کے کارکنان
نصوبہم کا نےکر اہمفر فنڈنگ کر دے تجویز کی ضافےا میں اجرت کم از کم کو نوںرککا کے نٹاریواو حکومت کہ

آٹوموٹو یات،دنمع اہم ےلی کے ےکرن یداپ مالزمتیں الیو نخواہت اچھی اور یںسک سیکھ مہارتیں نئی رکنکا تاکہ ہے تیرکھ

کے۔سکر راغب کو کاری سرمایہ میں صنعتوں گردی اور یتصالح یداواریپ

 :شامل میں جھلکیوں

اور نےڑھاب تک نٹہگھ فی 15$ کم از کم کو اجرت عام سے 2022 جنوری 1 کومتح لیے کے مدد کی وںکارکن•

ہے۔ رہی کر یشپ تجویز کی نےکر ختم کر ڑھاب تک اجرت عام کو شرح کی اجرت صیوخص لیے کے ورزسر ابشر

کی نٹاریواو سے میں اختیار ِہرئاد ِیلعا ایک کی امریکہ الیشم لیے کے حصول کے دنیاتمع اہم پر طور دارانہ ذمہ•

 Critical Minerals) لیعم حکمت کی اتنیمعد دینقیت یہلپ یپنا نے بےصو لیے، کے نےکر وطضبم کو زیشنپو

Strategy)  ہیکلو الیکٹرک ینئ ایک کثرت کی اتنیمعد ماہ میں بےصو ہے۔ کیا اعالن کا منصوبوں ےک نےکر ارتی

مدد میں نےکر یداپ مواقع نئے لیے کے وںکارکن کے نٹاریواو اور نےبنا وظمحف کو ریکا سرمایہ یسیج الوجیٹیکن

گی۔ کرے

سے چررزینوفیکم آٹو ڑےب نے بےصو لیے کے نےکر یداپ مواقع اور فظتح کے مالزمتوں میں سیکٹر ٹیومو آٹو•

۔ہیں کیے صلحا دےعو کے کاری سرمایہ کی بلین 5.6$ لیے کے یتصالح کی چین ئیسپال ہیکلو الیکٹرک

کے سال دو اونٹاریو لیے کے نےنمٹ سے قتمساب ئےہو ےبڑھت لیے کے چیلنجز کے چین ئیسپال اور اریک سرمایہ•

 Advanced Manufacturing and) سلسلہ تیمسابق انوویشن اور نگکچروفیینم انسڈیڈوا ملین 40$ میں ھرب صوبہ لیے

Innovation (Competitiveness stream and Regional Development Program) ئیعالقا کہ جو ہے رہا دے یلتشک

۔ہے حصہ کا مروگراپ تیترقیا

کی (Skilled Trades Strategy) تجارت ہارتم نٹاریواو لیئے کے مدد میں نےکر صلحا مالزمتیں اچھی کو رکنوںکا•

رہا کر ریکا سرمایہ کی ملین 90.3$ ضافیا میں وںسال تین الےو نےہو شروع سے 22-2021 میں عملی حکمت

 روگرامپ شپ اپرنٹس یوتھ نٹاریواو عالوہ کے نےبنا فیئر کیرئیر تجارت دمن ہنر ایک میں اتاقدام نئے کلیدی -ہے۔
(Ontario Youth Apprenticeship Program) روگرامپ ٹریننگ شپ نٹساپر پری اور (Pre-Apprenticeship Training 

Program) ۔ہے شامل بھی بڑھانا کو

حکومت لیے، کے نےکر اہمفر مواقع یدمز کے یتترب کو رکنوںکا•

Ontario Jobs Training Tax Credit (ڈٹکری ٹیکس نگینٹر جابس یواونٹار) رہی کر تجویز کی نےڑھاب تک 2022 کو 
گا۔ کرے اہمفر دادام کی لرڈا ملین 275 ِاطسوا کی 1,150$ ای لوگوں 240,000 ِابیرقت ٹینشنایکس ڈٹیکر 2022 ہے۔

 22-2021 صوبہ ہے، ورتضر کی یتترب لیے کے نےکر لحاص مالزمت جنہیں لیے کے نےکر مدد کی رکنوںکا نا•
کر کاری رمایہس کی ملین 5$ ضافیا لیے کے نےڑھاب کو (Second Career program) گرامپرو یریئرک دوسرے میں

ہے۔ رہا

کی تالش کی بےصو کو ندانوںخا کے نٹاریووا اور لیے، کے مدد میں الیبح کی شعبوں کے نوازی مہمان اور احتسی•

Ontario Staycation Tax Credit ضیعار نیا ایک ےیئل کے 2022 حکومت ے،لی کے نےکر ئیافزا حوصلہ

 ملین ڑھڈی لیے کے نےکر افتدری یدمز کو نٹاریواو ڈٹکری یہ ہے۔ رہی کر تجویز (ڈٹکری ٹیکس اسٹیکیشن نٹاریواو)
گا۔ کرے اہمفر ملین 270$ ِازادنا لیے کے مدد کی نوںنداخا ئدزا سے
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 1.1$ میں 22-2021 حکومت لیے، کے ےبچان سے نگمگلس کی روںومزد اور صالحاست کو رکنوںکا کے نٹاریواو •
 نےکر مدد ضیارع کہ جو سکے جا کی مدد کی ٹیم اررشس ایک کی رانساف تاکہ ہے ہیر کر کاری یہسرما کی ملین
 ورا زورکم ئیاانتہ لٹپائ سکیں۔ کر مرکوز توجہ کی والوں نےکر تیھرب کی وںکارکن وطن تارکین اور یجنسیوںا الیو

 گا۔ کرے مدد میں حفاظت کی ںکارکنو دہپسمان

 - دیکھا میں دنوں بدترین کے مرض ئیاوب کو بےصو ہمارے نے ہوںجن خوبیاں وہ" کہا، نے فالوی یتھلینب زیرو
 پاس کے حکومت ہماری" "گا۔ ےدیکھ طرف کی بلمستق شحالخو دہزیا ن،روش ایک ہمیں - ذبہج کا لوگوں کے نٹاریواو

 چل سے ترقی اور ہے کرتا یداپ حاالت لیے کے یبحال تیلیاما اور معاشی جو ہے نصوبہم دانہدانشمن اور ہداران ذمہ ایک
 کریں تعمیر لیے کے لبقتسم ں،کری حفاظت کی سا اب اور ہے کی پیشرفت کی جس ہے بہمنصو ایسا ایک یہ ہے۔ رہا
 ہیں۔ تےکر کچھ سب یہ جو کریں کام لیے کے ںرکنوکا ان اور

 ئقحقا فوری
 حکومت سے بعد کے نےہو عشرو مرض ئیوباتعمیر کی ریونٹااو:  جائزہ الیم اور لک آؤٹ نامکاک اونٹاریو 2021 •

 ڈیٹ اپ دہاقاعب پر اتالیم کے نٹاریواو بھی، میں دور معاشی نییقی غیر اس کہ جو ہے، یٹڈ اپ تیلیاما ساتویں کی
 کا الیبح یعےذر کے بےمنصو کے نمو شیمعا کے کومتح یہ ہے۔ کرتی رگاجا کو زمع تیحکوم کے نےکر اہمفر
 ہے۔ ہصح

 ارتی لیے کے نےڑھب یدمز اور ہے رہی ہو یاب صحت سے اتاثر کے رضم ئیوبا COVID-19 یشتمع کی نٹاریواو •
 شائع میں بجٹ کے 2021 کہ جو ہے رہی الگ ینہتخم کا ےسارخ کے ینبل 21.5$ حکومت ےیئل کے 22–2021 ہے۔
 اتالیم کے صوبے نیز ہے، یکرت عکاسی کی نمو معاشی وطمضب بہتری یہ ہے۔ کم ینبل 11.6$ سے لک آؤٹ دہکر
 ۔ہے تیکر اہمفر بھی اتمعلوم ترین تازہ میں بارے کے اتاثر کے COVID-19 پر

 میں خسارے کے بلین 12.9$ میں 24-2023 اور بلین 19.6$ میں 23-2022 نے کومتح ن،دورا کے تدم نیدرمیا •
 پیش میں {19}بجٹ 2021{19} کہ جو ہے، یبہتر کی بلین 7.2$ اور بلین 8.1$ یببالترت کہ جو ہے، کی کمی مسلسل
 ۔{20} ہے۔ نسبت کی لک آؤٹ گئے کیئے

• COVID-19 کلچ لیے کے تیاینتع کی ئلاوس صوبہ نظر، پیش کے تحالصور نییقی غیر ابستہو سے مرض ئیوبا 
 یعےذر کے نگڈفن ٹڈلمی ائمٹ COVID-19 اور ہے ضرورت دہزیا سے سب کی ان ںجہا ہے ئےہو رکھے اررقرب
 ۔ہے کرتا یتحما کی اتاقدام یدمز کے الیبح
 ئلوسا ضافیا
 اکرن حفاظت کی ترقی ہماری •
 ںیکر تعمیر کی نٹاریواو •
 کرنا کام لیے کے کارکنان •
 جائزہ الیم اور معاشی •
ںڑھیپ بیان کا زیرو •

https://budget.ontario.ca/2021/statement.html

	اونٹاریو کی تعمیر کریں۔
صوبے نے 2021 موس مِ خزاں کا معاشی بیانیہ جاری کردیا ہے۔
	ینپا یقرت یک تظافح انرک :
	ںویکلھج ںیم لماش: 

	اونٹاریو کی تعمیر کریں۔
	جھلکیوں میں شامل:

	کارکنان کے لیے کام کرنا:
	جھلکیوں میں شامل:

	فوری حقائق
	اضافی وسائل




