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அந்த வாக்குசச்ீட்டில் ப�ாக்குவரத்து உள்ளது

உங்களுக்குத் ததரிந்திருக்க பவண்டியது இதுதான்
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ப�ாக்குவரத்து பநரம் வினனத்திறனற்ற ப�ாக்குவரத்து அனம�்புகள்

GTA இல�  உள� ளவ��கள� , கனடொ முழுவதும�  
உள� ளவ��களின�  ச�ொச�ிப�  ்பொக�குவ�த�து 
்ந�த�ததவிடக� குறிப�பிடத�தக�களவு அதிகமொன 
்ந�த�ததப�  ்பொக�குவ�த�தில�  ரசலவழிக�கின� றன��. 
2011இலிருந�து ்பொக�குவ�த�து ்ந�ங� கள�  ச�ொச�ியொக 
1 நிமிடம�  12 ரசக�கனொல�  அதிக�ித�திருக�கின� றன. 
தராறன்பராவில் வாழ்�வரக்ள் தினமும் 
கிட்டத்தட்ட 67 நிமிடங்கள் �யணம் 
தசய்கின்றனர,் அபதபவனளயில் Oshawa இல் 
இரு�்�வரக்ள் கிட்டத்தட்ட 64 நிமிடங்களும் Barrie 
இல் இரு�்�வரக்ள் கிட்டத்தட்ட 59 நிமிடங்களும் 
�யணம் தசய்கின்றனர.்

ர�ொறன� ்�ொவுக�கு ரவளி்ய உள� ள நக�ங� களில�  
மிகக� குதறந�தளவு பயணிக்ள உள� ளன��.. அவ��களின�  
உள� ளூ��ப�  ்பொக�குவ�த�து அதமப�புகள�  உள� ளூ�� 
வதிவிடவொள��களின�   பயணத� ்ததவகதளப� 
பூ��த�திரசய�வதில� தல என� ப்த இதற�குக� கொ�ணமொகும�  
நல� ல ்பொக�குவ�த�துத� ரத�ிவுகள�  குதறந�த 
வருமொனமுள� ளவ��களுக�கு ரப�ியரதொரு வித�தியொசத�தத 
ஏற�படுத�தும� . உதொ�ணத�துக�கு, குழந�தத ஒருவத�க� 
ரகொண� ட குதறந�த வருமொனமுள� ள ஒற�தறப� 
ரபற�்றொ�� சமூகநிதலய நிகழ� ச�சித�திட�டரமொன� றில�  
பங� குரகொள� வதற�கு ஒரு விதனத�திறனொன ்பொக�குவ�த�து 
உதவிரசய�யும� . அதிகளவொன மக�கள�  ஒன� �ொறி்யொ 
முழுவதிலும�  உள� ள அதனத�து நக�ங� களுக�கும�  மிகவும�  
வித�வில�  ரசல� வது எங� களுதடய விருப�பமொக 
இருந�தொல�  அதனவருக�கும�  நல� ல ்பொக�குவ�த�துத� 
ரத�ிவுகள�  இருக�க்வண� டும� . அதனத�துச� 
சமூகங� களுக�கும�  சிற�்�ான உள்ளூர�்் 
ப�ாக்குவரத்துச ்பசனவகனள 
வழங்குவதற்கு ஒன்ராறிபயா 
அரசாங்கம் உதவிதசய்யமுடியும்.

சனத்ததானக அதிகரி�்புக்பகற்� ப�ாக்குவரத்துச ்பசனவனய பமம்�டுத்துவது 
ஒன்ராறிபயா அரசாங்கத்துக்குத் ததாடரந்்தும் �ிரசச்ினனயாக இருக்கிறது. 
தராறன்பரா�் த�ரும்�ாகத்தில் [GTA]  எங்களுக்கு இருக்கும்  மிக�் த�ரிய 

�ிரசச்ினன ப�ாதுமான உள்ளூர�்் ப�ாக்குவரத்துச ்பசனவகள் இல்லானம ஆகும்.



உள்ளூர ்ப�ாக்குவரத்னத பமம்�டுத்துவது 
ஏன் முக்கியம்?

வொகனம�  ஓட�ட முடியொதவ��கள�  அல� லது வொகனம�  
வொங� குவதற�கு வசதியில� லொதவ��கள�  உள� ளூ�� 
்பொக�குவ�த�துச� ்சதவகளில�  தங� கியிருக�கின� றன��. 
இளம�  பிள� தளகளின�  ரபற�்றொரும� , மொணவ��களும� , 
வயதொன மக�களும�  ்பொக�குவ�த�துச� ்சதவகளில�  
தங� கியிருக�கின� றன��. கட�டுபடியொகக�கூடிய, 
விதனத�திறனொன மற�றும�  அணுகக�கூடிய 
உள� ளூ�� ்பொக�குவ�த�துச� ்சதவகள�  ஒன� �ொறி்யொ 
மக�கள�  தங� கள�  சமூகத�தினருடன�  ரதொட��பு 
தவத�திருப�பதற�கு உதவிரசய�கின� றன. 

அத�துடன� , நல� ல உள� ளூ�� ்பொக�குவ�த�துச� 
்சதவகள�  ரபொருளொதொ�த�துப�  பங� களிப�பதுடன� , 
வொகன ரந�ிசதலக� குதறக�கின� றன, மற�றும�  
சூழலுக�குச� சிறந�ததவயொக இருக�கின� றன. 
உதொ�ணத�துக�கு, ்பொக�குவ�த�துச� ்சதவகள�  
க்னடியக� குடும� பங� களுக�கொன வருடொந�த வொகனச� 
ரசலவுகதள கிட�டத�தட�ட $5 பில� லியனொல�  
குதறக�கின� றன. 
்பொக�குவ�த�தில�  ஏற�படும�  விபத�துக�களுக�கொன 
வருடொந�தச� ரசலவுகதளயும�  $2.5 பில� லியனொல�  
இது குதறக�கின� றது, அத�துடன� , greenhouse வொயு 
ரவளி்யற�றத�தத வருடொந�தம�  2.4 மில� லியன�  
ரதொன� னொல�  குதறப�பதற�கும�  உதவிரசய�கின� றது. 

தராறன்பரா�் ப�ாக்குவரத்து 
விரிவாக்கத்துக்கு இந்த மாகாணம் 
உறுதியளித்துள்ள $4.04 �ில்லியனிலிருந்து 
எதற்கு நிதியளிக்க�்�டவில்னல?

இந�த மொகொணத�தின�  புதிய நிதியளிப�பு அறிவிப�பு 
புதிய ரசயல� திட�டங� களுக�கு மட�டுமொனதொக்வ 
உள� ளது. ஏற�கன்வ இருக�கும�  ்சதவகதள 
்மம� படுத�துவதற�கு ர�ொறன� ்�ொப�  ்பொக�குவ�த�துச� 
சதபக�கு [TTC] இன� னும�  உதவி ்ததவயொகவுள� ளது. 
நம� பியிருக�க முடியொத ்சதவகள� , கட�டுபடியொகொத 
கட�டணங� கள� , அளவுக�கதிக சனரந�ிசல�  
்பொன� றவற�தறச� ச�ிரசய�வதற�கு, இயக�கச� 
ரசலவுகளுக�கொக ்மம� படுத�தப�பட�ட வ�வுரசலவுத� 
திட�டம�  ்ததவயொகவுள� ளது. 
தற�்பொததய அதமப�தபப�  ப�ொம�ிக�கவும�  
வலுவிழப�பு உள� ளவ��களுக�கொன புதிய 
்பொக�குவ�த�து வொகனங� கள�  உள� ளடங� கலொன 
அணுகல� களுக�கொன இற�தறப�படுத�தல� கதளப� 
பூ�ணப�படுத�தவும�  ்ததவயொன அவ��களின�  $9.2 
பில� லியன�  இலக�தகப�  ரபறுவதற�கு, TTCக�கு $2.7 
பில� லியன�  ்ததவயொக இருக�கின� றது.  .

$170
மில� லியன�  

புதிய LONDON BUS 
RAPID TRANSIT 
அதமப�தப 
நிருமொணிப�பதற�கொக

தற்ப�ாது, இது நனடத�றுகின்றது
ஒன� �ொறி்யொவிலுள� ள அ்னகமொன நக�ங� களுக�கு ்பொக�குவ�த�தத வி�ிவொக�குவதற�கொன புதிய 
நிதிவழங� கல�  ரத�ிதவ இந�த மொகொண அ�சொங� கம�  2018 இல�  அறிவித�துள� ளது. உதொ�ணத�துக�கு, புதிய 
London Bus Rapid Transit அதமப�தப நிருமொணிப�பதற�கொக ஒன� �ொறி்யொ அ�சொங� கம�  $170 மில� லியதன 
முதலிடுகிறது, அத�துடன�  ர�ொறன� ்�ொவில�  ்பொக�குவ�த�து வி�ிவொக�கத�துக�கொன $4.04 பில� லியதனப� 
ரபொறுப�்பற�றுள� ளது.

ஜூன�  7ம�  திகதி 

அன� று ஒன� �ொறி்யொ மொகொணத�தின�  இந�தத� ்த��தலில�  
சிறப�பொன ்பொக�குவ�த�துக�கு வொக�களியுங�கள�

அடிக்கடி பகட்க�்�டும் பகள்விகள்



உங்களுனடய பவட்�ாளரிடம் 
பகட்கபவண்டிய பகள்விகள்

+ ஒன� �ொறி்யொ முழுவதும�  உள�ள நக�ங� களின�  
உள�ளூ��ப� ்பொக�குவ�த�துச� ்சதவகளுக�கொன இயக�கச� 
ரசலவுகதளச� சமொளிப�பதற�கு உங� களுதடய கட�சி 
எப�படி உதவிரசய�யும�?

+ எங� களுதடய மொகொணத�தில�  ்பொக�குவ�த�து 
வி�ிவொக�கத�துக�கு நிதியளிப�பதற�கு உங� களுதடய 
கட�சியிடம�  எவ� வதகயொன உத�திகள�  உள�ளன?

+ TTCஇன�  நிதித� ்ததவகளுக�கொன நடவடிக�தககதள 
உங� களுதடய கட�சி எப�்பொது எடுக�கும�? 

பமலதிக ஆதாரவளங்கள்

TTC பயணிகள� : www.ttcriders.ca
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அன� று ஒன� �ொறி்யொ மொகொணத�தின�  இந�தத� ்த��தலில�  
சிறப�பொன ்பொக�குவ�த�துக�கு வொக�களியுங�கள�

அந்த வாக்குசச்ீட்டில் எனவ உள்ளன என்�து �ற்றி பமலும் அறிவதற்கு, 
APATHYISBORING.COM ஐ�் �ாரன்வயிடுங்கள்

ப�ாக்குவரத்துச ்பசனவகளுக்கு 
எந்த மட்டத்திலான அரசாங்கம் 
த�ாறு�்�ாகவுள்ளது?

வ�லொற�று�ீதியில� , உள� ளூ��ப�  ்பொக�குவ�த�து 
்சதவகளுக�கொன மிகப�ரப�ிய நிதி ஆதொ�மொக 
மொகொண நிதிவழங� கல�  இருந�திருக�கிறது. 
இருந�தொலும� , 1992 க�கும�  1999 க�கும�  இதடயில�  
்பொக�குவ�த�துக�கொன இந�த மொகொணத�தின�  
நிதி மறுக�கப�பட�டது. 1999ஆம�  ஆண� டளவில� , 
்பொக�குவ�த�துக�கொன அதனத�து நிதியளிப�பும�  
நக�சதபயின�  ரபொறுப�பொனது. உதொ�ணத�துக�கு, 
கட�டணம�  ரசலுத�திப�  ்பொக�குவ�த�துச� ரசய�யும�  
பயணிகளும�  ர�ொறன� ்�ொ நக�மும�  TTC இன�  
இயக�கச� ரசலவுகளுக�கு நிதி வழங� கின.
வட அரம�ிக�கொவி்ல்ய குதறந�தளவில�  
மொனியமளிக�கப�படும�  ்பொக�குவ�த�து அதமப�பொக 
TTC இருக�கிறது. 

அடிக்கடி பகட்க�்�டும் பகள்விகள்


