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  برائے فوری اجراء
  ٢٠٠٧ / ١۵جون 

     ميک گوئنتی حکومت کا تيز رفتار نقل و حرکت کےلئےال ئحہ 
     عمل جوکہ معيشت کو ٓاگے بڑهائے گا     

   تيز رفتار نقل و حرکت۵٢ سالہ تعميراتی منصوبہ ہے جوکہ ١٢ ايک ٢٠٢٠ موو اونٹاريو  
  لٹن ميں مہيا کرے گا        کے طور طريقے گريٹر ٹورانٹو ايريا اور ہيم  

  
 بلين ڈالر کا منصوبہ جی ۔ ٹی ۔ اے اور ہيملٹن کے درميان ١٧۔۵مسی سا گہ ۔۔  اونٹا ريو  حکومت بيش سالہ   

تيز رفتار نقل و حرکت کا الئحہ عمل شروع کر رہی ہے جو کہ بهيڑ بهاڑ  کو کم کرکے جاب اور سرمايہ کاری 
  ير اعلی جناب ميک گوئنتی نے کيا۔مہيا کرے گا۔ اس بات کا اعالن ٓاج  وز

ٹريفک جام کو قابو ميں کرنا بہت ہی اہم ہے جس سے کہ ہم مضبوط اور شاندار معيشت کی تعمير کر سکتے "
جديد تيز رفتار نقل و حرکت کے نظام کی تعمير جو کہ لوگوں اور اشياء کو تيز "ميک گوئنتی نے فرمايا  " ہيں۔

قل کرے گا اور  ہزاروں اچهی تنخواہوں والی مالزمتوں کو قائم رکهے گا اور رفتاری اور بخوبی  طريق پر منت
 پر کشش بنائے گا۔

 
 کلو ميٹر کی نئ يا بہتر کردہ تيز رفتار نقل و حرکت کے لئے تعمير ہوگی ٩٠٢  کے تحت، ٢٠٢٠ُموو اونٹاريو
  سے ہو گا۔ ٢٠٠٨جس کا ٓاغاز 

 
 منصوبے ۵٢يں مہيا کرے گا اور تيز رفتار نقل و حرکت کے  مالزمت١٧۵٠٠٠ يہ منصوبہ ، تعمير کے دوران 

  بہم پہنچا ئے گا جن ميں يہ شامل ہوں گے۔ 
 

  تک توسيع٧ينگ اسٹريٹ سب وے الئن کی ہائ وے  •
رفتار ميں اضافہ اور دهوئيں کے اخراج ميں کمی کے تحت ۔گو ۔ ليک شور الئن کو بجلی پر چالنے  •

 الئن پر اضافہ کرنااور ان کی گنجائش کو ۔گو۔ کی  ہر 
  پار تک پهيال ؤ۔۴٠٧ايکسپريس بس سروس  ميں، ہائ وے  •
 ہيملٹن پار تک دو تيز رفتار نقل و حرکت کی الئنيں۔ •
 ٹورانٹو ٹرانزٹ سٹی کی شہر کے اطراف ميں ہلکی ريل کے بارے ميں واضح تصور •
  

کے ) جی۔ٹی۔ٹی۔اے(اتهارٹی  منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے حکومت گريٹر ٹورانٹو ٹرانسپورٹيشن 
 ٢٠٠٨ساته مل کر کام کرے گی۔  جی۔ ٹی۔ ٹی۔ اے ، ٓاگے بڑهنے کے تفصيلی منصوبہ پر صوبے کو واپس، 

 کے اوائل ميں رپورٹ کرے گی۔
 
" اس قسم کی بامقصد اور حقيقت پسندانہ سرمايہ کاری کا اب وقت ہے۔ ہماری معيشت اس کی متقاضی ہے۔"

اس سے اور کيا زيادہ ہو سکتا ہے، ہمارے خاندان اس کے مستحق ہيں۔ کيونکہ " ا۔ ميک گوئنتی نے فرماي
 "ٹريفک جام ہماری معاشی طاقت کا رس چوس جاتا ہے اور ہمارے خاندانوں کا وقت چرا ليتا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 



 
  

ٹو سے ايک مثال دينے سے کہ ۔ گو ۔ ليک شور الئن کو بجلی کے ذريعہ چالنے سے ايک کميوٹر ٹرين، ٹوران
  منٹ جلدی پہنچے گی۔١۵ہيملٹن، 

 
وہ نصف گهنٹہ اضافی ہے۔ اور وہ اس کے مابين فرق کر سکتا ہے جو ٓاپ اپنی بيٹی کا پہال فٹ بال کا گول " 

 ملين کاروں کی ٓامد ٣٠٠ انجام کار يہ منصوبہ "ميک گوئنتی نے فرمايا۔ " مس کر ديں يا اسے ديکه سکيں۔
ورفت کو ہماری سڑکوں سے دور رکهے گا۔ اور يہ ايک اچهی خبر ہے اس ہوا کے لئے جس ميں ہم سانس 

 "ليتے ہيں اور اس ٓاب و ہوا کی تبديلی کے لئے جس کی خاطر ہم اکهٹے لڑ رہے ہيں۔
 

 سالوں پر محيط ہوگی اور پچاس سالوں ١٢وبہ کی تعمير وزير نقل و حمل، ڈانا کينز فيلڈ نے کہا کہ اس منص
ہمارے نظام ميں تبديلی ايک رات ميں نہيں ہوگی۔ ليکن يہ ضرور کرنی " تک سرمايہ کاری کی جائے گی۔ 

ہميں نقل و حرکت کے نظام ميں تحفظ پسندانہ ترقی کی ضرورت ہے جو کہ " کينز فيلڈ نے فرمايا ۔  " ہے۔
 سے باہر کرکے ذرائع  نقل و حرکت پر الئے گی تاکہ بهيڑ بهاڑ ميں کمی ہو سکے اور لوگوں کو ان کی کاروں

  "  ماحوليات کو بہتر بنايا جائے۔
  

صوبہ، وفاقی حکومت سے کم از کم ايک تہائ حصہ کی قيمت برداشت کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اور صوبہ 
اخراجات بلديات سے حصہ بندی کرکے باقی ماندہ خطير رقم کو برداشت کرے گا اور اس کے چالنے کے 

 موجودہ صوبائ گيس ٹيکس پروگرام کے ساته جاری رکهے گا۔
 
ٓاج کا اعالن نسبت کے لحاظ سے تاريخی ہے۔ يہ جی ۔ ٹی ۔ ٹی ۔ اے ۔ کو ايک بہت گہرا موقع فراہم کرتا ہے "

جی ۔ "  ر پر اثر انداز ہوگا۔جو کہ گريٹر ٹورانٹو اور ہيملٹن کے لوگوں کی روز مرہ کی زندگيوں پر مثبت طو
يقينًا يہ ايک کليدی تبديلی برائے تحفظ پسندانہ نقل و "ٹی۔ ٹی۔ اے کے سربراہ رابرٹ ميکل ساک نے فرمايا۔ 
  "حرکت کے نظام ميں ہمارے عالقے کی تاريخ ميں ہوگی۔

  
ہر سال اندازًا ايک الکه کا جی ۔ ٹی ۔ اے ۔ کا عالقہ نارته امريکہ ميں ايک تيزی سے بڑهتا ہوا عالقہ ہے جو کہ 

ٓابادی ميں اور پچاس ہزارکاکاروں ميں اضافہ کرتا ہے۔  جی۔ ٹی۔ اے ميں مسافت اس وقت عام حاالت کی نسبت 
 بلين ڈالر معاشی الگت ٓاتی ہے جو ٢۔٢ فيصد زائد الوقت ليتی ہے۔ جی۔ٹی۔اے ميں بهيڑ بهاڑ کی ہر سال ٣٢

ے گی اگر ابهی سے اس پر کوئی کاروائی نہ کی گئی۔ اس منصوبہ کی   بلين ڈالر تک پہنچ جائ۴۔١ تک ٢٠٣١
 ٨٠٠ تک مکمل ہو جائے گی۔ يہ ہر سال ٢٠٢٠ فيصد ٩۵ تک ہو جائے گی اور ٢٠١۵چهيا سٹه فيصد تکميل 

 ملين کاريں جی۔ ٹی ۔ اے کی سڑکوں سے دور رکهے گا۔ ٣٠٠نئے ٓامد ورفت کے دوروں پر منتج ہوگا جو 
   ميگا ٹن دهوئيں کے اخراج کو عالقے سے دور رکهے گا۔١٠ن ڈائی اوکسائيڈ  کے  تک يہ کارب٢٠٢٠
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