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 ریلیز نیوز

 اور ہے کرتا اہمفر رٹورپ رفت یشپ اپنی نٹاریواو

 ہے۔ بڑھاتا آگے کو بےمنصو کے تعمیر کی سا

2022, ومبرن 14

 یرروائکا میں وقت کے زر اطافر عالمی اور تحالصور یقینی غیر ایک حال معاشی کا ںخزا موسم 2022 کا نٹاریواو
 ہے کرتا

 تعمیری کا نٹاریواو – جائزہ تیلیاما  اور لک ؤٹآ معاشی اونٹاریو 2022 نے فالوی یتھلینب ٹرپی خزانہ زیرو آج، — نٹوٹور
 پر بےمنصو تعمیری کے نٹاریواو ںمی اس ۔کاری تازہ کی رفت پیش یکا یا۔ک جاری( Ontario’s Plan to Build:( نصوبہم

 کو بےمنصو تعمیری کے یشتمع کی اس جو ہیں شامل اتاماقد دفیہ نئے اور رپورٹ، کی رفت پیش ہلیپ کی حکومت
 کم اتاخراج کو وںروبارکا اور ندانوںخا اور ہیں تےکر دور کو کمی کی روںومزد میں بےصو یہ ں،یہ تےڑھاب آگے
 ہیں۔ تےکر اہمفر مدد بھی میں نےرکھ

 پر اتب اس ہ،وےہ رہی کر اہمفر بھی یٹڈ اپ ایک میں بارے کے نظر قطہن تیلیاما اور معاشی کے نٹاریواو حکومت
 کو طرےخ اور تحالصور نییقی غیر کو بےصو اس نصوبہم ارد ذمہ اور لچکدار کا اس طرح کس کہ ہے تیڈال نیروش
 ۔ہے سامنا کا چیلنجز دیتصااق ئےہو ےترھبا اور زر راطاف کو دنیا کیونکہ ہے رہا کر تیار لیے کے نےنبھالس

 غبرا کو زمتوںمال اچھی اور یارک سرمایہ  ""ں،ہی نچےپہ تک یہاں ہم کر، مل ساتھ ایک" کہا نے فالوی یتھلینب زیرو
 ہم ں،می نےکر مدد میں نےرکھ کم کو اتاخراج کے ندانوںخا اور ےیند یتترب کو رکنوںاک مند رنہ روںاہز سے، نےکر
 کے اتاقدام دافیاہ نئے حکومت ہماری ں،ہی ہےجار میں اتاوق معاشی نییقی غیر ان ہم کہ اجیس ہے۔ کی پیشرفت اہم نے
 "۔ہے تیکر مدد کی وںروبارکا ےچھوٹ اور گوںزرب ں،دانوخان جو ہے رہی اڑھب کو بےمنصو اپنے یعےذر

 :ہیں ذیل درج جھلکیاں کی اتاقدام فیہد الےو نےڑھاب آگے کو بےمنصو تیحکوم

 کو اہداف کے یداریپائ اور تییاماحول اپنے کو روںادا روباریکا اور نےکر راغب کو زمتوںمال ینے،د وغفر کو بقتمسا •
 کا رجسٹری ڈٹکری کی ئیاناتو صاف پر طور رضاکارانہ لیے کے نےکر اہمفر ابانتخ یدمز لیے کے نےکر صلحا
 ۔ہے گیا کیا فعال یعےذر کے سازی قانون مجوزہ کہ ساجی کرنا، غازآ

 ٹےچھو کرنا، اہمفر دادام کی ڈالر ملین 185 میں ٹیکس انکم میں سالوں تین اگلے کو وںارکاروب ٹےچھو کے نٹاریواو •
 وںروبارکا چھوٹے 5,500 ًابیرقت یعےذر کے توسیع مجوزہ کی ےہون باہر سے مرحلے کے شرح کی سٹیک اریکاروب
 ۔نچاناہپ دہفائ کو

 ٹےچھو جو ہے ثلمما بخود خود کمی میں ٹیکس رٹیپراپ لیے کے روںکاروبا ٹےچھو اندر کے زٹینسپلمیو تمام  •
 ہیں۔ تےپناا کو بقےط یذیل کے ٹیپراپر اریکاروب

 اپنی کر ڑھاب تک 1,000$ سے 200$ کو ًینثتسا کے ئیکما ہانہما وک خصش معذور پر ODSP جو کرنا لیاںدیتب یسیا •
 دہزیا سے دہزیا یپنا میں قوت دیافرا وقت اس کو افراد 25,000 ًابیرقت یہ ۔سکیں رکھ اسپ اپنے رقم دہزیا ئیہو ئیکما
 گا۔ دے یبرغت کی ےینل حصہ میں قوت دیافرا کو افراد 25,000 یدمز اور گا دے اجازت کی نےرکھ ئیکما

 Assistance for Children with Severe) بچوں الےو معذوری ددیش والے، نےہو شروع سے 2023 ئیجوال •

Disabilities program

  

 کا نےکر ڈجسٹای یںم زر راطاف النہسا کو رقم ہانہما دہزیا سے دہزیا لیے کے روگرامپ کے ( 
 صوبہ۔من

-ئیجوال کو سزؤناال ییادبن تحت کے )Ontario Disability Support Program) (ODSP( روگرامپ یتحما ریمعذو نٹاریواو •
 الےو آمدن کم کرکے دینب نصوبہم کی نےکر ڈجسٹای بقطام کے زر راطاف النہسا ےوال نےہو شروع سے 2023
 نا۔کر مدد میں کرنے منظم کو اتاخراج ئےہو ےبڑھت لیے کے افراد معذور
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 لک  میں( Skills Development Fund) فنڈ نٹیولپمڈ کلزاس کرنا، کاری یہسرما کی ملین 40$ ضافیا ںمی 2022-23  •
 اپنے میں ریزنڈسٹا نڈڈیما ان کو لوگوں دہزیا سے 393,000 ہی ہلےپ نے جس نگ،نڈف ترین تازہ کی ملین 145$

 ۔ہے کی اہمفر مدد یںم ےٹھانا قدم الاگ میں کیریئر
 روگرامپ ڈٹکری ئلڈو کاری، سرمایہ کی ملین 4.8$ افیاض تک سالوں دو اگلے الےو نےہو شروع کے 2023-24 •

(Dual Credit program )بچپن ئیتدااب یا تجارت مند رنہ کو باءطل یدمز کے سکول انویث لیے، کے دینے وسعت کو 
 ۔یناد یبرغت کی نےہو داخل میں لیمتع کی

 ٹیکس پر( ڈیزل) ھنندای اور ولپٹر اکہت تجویز کی نےڑھاب کو ٹوتیوںک میں شرح کی یکسٹ کے ھنندای اور ٹیکس گیس •
 ہے۔ر راربرق پر لیٹر فی سینٹ 9 تک 2023 دسمبر 31 شرح کی

 Guaranteed Annual Income لیے کے نندگانک وصول تمام لیے کے ماہ 12 الےو نےہو شروع سے 2023 جنوری  •

System (سسٹم انکم النہسا شدہ ٹیگارن )آمدن ترین کم کے نٹاریواو کر ےد تجویز کی نےکر نادوگ کو ئیگیادا کی 
 1,000$ ًابیرقت شخص فی میں 2023 کرنا، مدد میں نےکر انتظام کا اتخراجا کے گوںزرب 200,000 یشب و کم الےو
 ۔اضافہ دہزیا سے دہزیا کا

 کے نٹیزکمیو کی ھرب نٹاریواو اور نےکر اغبر کو روڈکشنپ ژنوی یلیٹ اور فلم ملکی غیر اور ملکی طرف کی بےصو •
 Ontario Production Services Tax لیے کے نےکر شامل کو فیس لوکیشن اور یناد یبرغت یدمز کی بندی فلم پر مقام

Credit (ڈٹکری ٹیکس سزسرو روڈکشنپ یواونٹار )نا۔تجویزکر کی نےڑھاب کو اتاخراج اہل ےلی کے 

 کو قیمتوں کی اتخدم اور یاءاش کی وزمرہر جو ہیں میں ورد کے زر راطاف دبلن ہم" کہ کہا نے فالوی یتھلینب زیرو 
 لچک کی لوگوں کے اس اور وںکارکن کے اس معیشت، کی نٹاریواو مجھے لیکن" "ہے۔ رہا ادب کو بجٹ وگھریل کر ڑھاب
 ہم تاکہ ں،ہو تمادراعپ پر بےمنصو کے حکومت نیپا لیے کے نےکھر اررقرب کو لچک تییامال اپنی میں ورا ہے۔ یقین پر

 "۔سکیں کر اہمفر سپورٹ ٹڈرگٹا کو روںادا ریروباکا اور وںلوگ آج ئےہو تےکر تعمیر لیے کے بلمستق

 :جھلکیاں کی( ٹرپور پیشرفت تیتعیمیرا کی ونٹاریاو) Building Ontario Progress Report کی حکومت 

 کے رزپالئس کی ادمو کے سا اور بیٹریوں کی گاڑیوں رکلیکٹا اور ازوںس کار عالمی راندو کے سالوں دو پچھلے •
 ۔کرنا راغب کو اریک سرمایہ ٹیوآٹومو الیو یدیلتب کی ڈالر بلین 16 میں نٹاریواو یعےذر

 کرے یتحما کی یدیلتب میں شعبے کے سٹیل جو کیا راغب کو کاری سرمایہ کی ڈالر بلین 2.5 راندو کے سال پچھلے •
 گا۔ کرے مدد میں نےبنا ملک الوا نےکر یداپ پر طحس عالمی کا سٹیل کاربن کم کو بےصو اور گا

 کم کو الگت کی نخواہت ساتھ، کے ڈالر بلین 4.0$ لیے کے وںروبارکا کے نٹاریواو اور بچت کی گتال میں 2022 •
 بلین 8.7$ تخمینہ میں بچت کی الگت ذریعے، کے اتاقدام یسےج نےکر اہمفر ریلیف میں قیمتوں کی بجلی اور نےکر
 نا۔کر مدد کی

 دیتصااق کی اتنیمعد اہم ساتھ، کے( Critical Minerals Strategy) جیٹیسٹری رلزمن ٹیکلکری بار لیپہ کی نٹاریواو •
 کو نچےڈھا بنیادی ثیمیرا اہم یسےج وڈزر زنسی تمام لیے کے Ring of Fire بشمول النا، کار ئےبرو کو یتصالح
 ۔ساتھ۔ کے عزم کے بلین 1$ ًابیرقت لیے کے نےکر سپورٹ

 میں اموںگرپرو شپ اپرنٹس درمیان کے 2020 اور 2018 نے نٹاریواو ا،رکھن اریج یتحما کی تجارت مند ہنر •
 Certificates of) ٹیفکیٹسسر کے شپ پرنٹسا دہزیا سے ,00025 ز،رجسٹریشن نئی دہزیا سے 71,700

Apprenticeship )ٹیفکیٹسسر کے یتابلق 5,600 اور (Certificates of Qualification )دیکھے۔ تےہو جاری 
 تیذا اور ںنرسی بشمول ا،کرن شامل کو ںکارکنو الےو نےکر بھال یکھد کی صحت زیادہ سے 11,700 سے 2020 •

 سے طرف کی حکومت میں نٹاریواو جو یںرسن یافتہ لیمتع پر طحس وامیاالق بین دہزیا سے 800 اور ؛نارکناک معاون
 ہیں۔ بنی رسیںن یافتہ الئسنس یعےذر کے گروگرامنپ فنڈڈ



 الک گرڈ جوڑنے، کو نٹیزوکمی لیے کے الیبح اور وسیعت کی وے ئیہا میں سالوں 10 اگلے ڈالر ینلب 25.1 ًابیرقت •
 اور Highway 413 بشمول لیے، کے نےرکھ حرکت و نقل کی لوگوں اور سامان میں ھرب بےصو اور نےلڑ سے

Bradford Bypass اور ،تعمیر کی Highway 401 توسیع۔ کی 

 ئقحقا مختصر
 حکومت سے، وجہ کی عوامل مختلف باہر سے نٹرولک کے حکومت ں،یہ نییقی غیر حاالت دیتصااق عالمی کہ جیسا •

 اگلے تک نےکر اہمفر یتشفاف یدمز کو یشتمع جو ہیں ےکی تیار نامےمنظر کے نمو تسس اور ترقی رفتار تیز نے
 ہیں۔ تےسک کر متاثر کو ریونٹااو نامےظرمن معاشی دلتبام حطر کس کہ جیسا ہیں تےسک لگ سال کئی

 ختم کو خسارے تیساخ کے بےصو میں نیروش کی جزیلنچ تیلیاما اور تحالصور نییقی غیر معاشی جاری حکومت •
 کر دوگنا کو ششوںکو اپنی لیے کے النے یںم زنتوا دوبارہ کو اتالیم کے نٹاریواو اور ہے، عزمپر ےلی کے نےکر
 ۔ہے رہی

 آؤٹ دہکر شائع میں بجٹ کے 2022 کہ جو ہے، رہی لگا ینہتخم کا ارےخس بلین 12.9$ میں 2022-23 اب حکومت •
 ہے۔ کم بلین 7$ ًابیرقت سے لک

 کم کو خسارے کے بلین 0.7$ میں 2024-25 اور بلین 8.1$ میں 2023-24 نے کومتح ن،دورا کے دتم نیدرمیا •
 اور بہتری مجموعی کی بلین 18.1$ میں نظر قطہن کے خسارے یہ سمیت، 2022–23 ہے۔ نایاب نصوبہم کا نےکر

 کےبجٹ کے 2022 ہے تاکر دگیئننما کی کمی کی بلین 26.1$ پر طور مجموعی میں اتروریض کی لینے قرض
 لے۔مقاب

 ئلوسا یدمز

 یکار تازہ کی رفت پیش ایک :نصوبہم تیتعمیرا کا اریونٹاو — جائزہ تیلیاما اور لک آؤٹ نامکاک نٹاریواو 2022

 جائزہ الیم اور معاشی :ظرمن پس ڑھیںپ 

 یکار تازہ کی رفت پیش ایک :ڑھیںپ جھلکیاں کی بےمنصو تیتعمیرا کے نٹاریواو 

 ںپڑھی یدمز میں بارے کے بےمنصو کے کومتح ہے رہی دے ریلیف حکومت بج اور نےرکھ کم الگتیں 
 نصوبہم تعمیری کا اونٹاریو :بجٹ کا 2022 ڑھیںپ
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Emily Hogeveen 
 تردف کا زیرو

647-294-6166 

Emily.Hogeveen@ontario.ca 

Scott Blodgett 
 نچبرا یونیکیشنکم

416-728-9791 

Scott.Blodgett@ontario.ca 

ontario.ca/finance-news 
Disponible en français

https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/index.html
https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/eco-fiscal.html
https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/highlights.html
https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/affordability.html
https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/timeline.html
https://budget.ontario.ca/2022/index.html
mailto:Emily.Hogeveen@ontario.ca
mailto:Scott.Blodgett@ontario.ca
tel:6472946166
tel:4167289791
http://ontario.ca/finance-news

	نیوز ریلیز : اونٹاریو اپنی پیش رفت رپورٹ فراہم کرتا ہے اوراس کی تعمیر کے منصوبے کو آگے بڑھاتا ہے۔�
	مختصر حقائق
	مزید وسائل
	میڈیا کے رابطے




