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ா.உ.தணிொசலம்

ப ாக்குவரத்து துமற அமைச்சருக்ொன

ாராளுைன்ற உதவியாளர் என்ற க ாறுப் ிற்கு

அண்மையில் தாம் நியைிக்ெப் ட்டமத நாம்

ாராட்டுெிபறாம்.

மவொசி 25ம் திெதி, ஐம் திற்க்கு பைற் ட்ட ைல்பவர்ன் குடிைக்ெள் தங்ெளது கதாகுதிப்
ணிைமனமய பநாக்ெி கெப் ர்ட் ஈஸ்ட் ைற்றும் எக்ளிண்டன் ஈஸ்ட் ப ான்ற துரித
இலகு ரயில் ப ாக்குவரத்திற்கு ஆதரவு கதரிவித்து ப ரணி ஒன்மற நடாத்தியிருந்தார்ெள்.
ெிழக்கு, வடெிழக்கு ஸ்ொ பறா

குதிெளில் வாழும் ைக்ெளுக்ொன பைற்குறிப் ிட்ட இலகு

ரயில் திட்டங்ெளின் முக்ெியத்துவத்மதயும், 107 சட்ட அமுலாக்ெம் ைற்றும் ரிரிசி 1.1
ில்லியன் நிதிக் குமறப் ிற்ொன எதிர்ப்ம
விட்டுச்கசன்பறாம். தைது

கவளிப் டுத்தியும் தைக்கு ஒரு ெடிதத்மத நாம்

திலுக்ொெ நாம் இன்றுவமர ொத்திருக்ெின்பறாம்.

முதலமைச்சர் டக் ப ார்ட் எக்ளிண்டன் துரித இலகு ரயில் ப ாக்குவரத்து திட்டத்மத
தான் முன்கனடுப் ார்

என்ற பதர்தல் வாக்குறுதிமய

விரும்புெிபறாம். ஆனால்

நாம் தங்ெளுக்கு நிமனவு டுத்த

இந்த இலகு ரயில் திட்டைானது முதலமைச்சரின்

ப ாக்குவரத்து வமர டத்தில் இடம்க றாததிற்ொன விளக்ெத்மத

தங்ெளால்

வழங்ெமுடியுைா? இந்த இலகு ரயில் திட்டத்மத விமரவில் சாத்தியைாக்குவதற்கு தாங்ெள்
என்ன கசயற் ாடுெமள

பைற்கொள்வர்ெள்
ீ
என

எங்ெபளாடு உங்ெளால்

ெிர்ந்து

கொள்ளமுடியுைா?
தங்ெளது அரசாங்ெத்தால் ைாநெரத்தின் திட்டைிடப் ட்ட ஒரு நிறுத்தத்திற்கு
எதிராெ அறிவிக்ெப் ட்டிருக்கும் மூன்று நிறுத்த ரயில் விரிவாக்ெம்
நன்ெறிபவாம். இந்த திட்டைானது ஏற்ெனபவ ஒதுக்ெப் ட்ட
அதிெரிப் துடன், க ரும் ாலான குடிைக்ெளின்

ற்றி நாம்

ாரிய நிதிச் கசலமவ

பதமவெளுக்குப் புறம் ான ஒன்றாெவும்

அமைெின்றது. அத்பதாடு, நிமறபவற இருந்த திட்டத்மத ஆெக் குமறந்தது 4 ஆண்டுெள்
பைலும் தாைதிக்கும் வமெயில் அமைெின்றது.
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இந்த தாைதத்தினால், குடிைக்ெளின் ப ரூந்தில்
ரிரிசிக்ொன 1.1
ாரியளவில்

ிரயாணம் கசய்யும் பநரம் அதிெரிக்கும்.

ில்லியன் நிதிக் குமறப் ானது தரைான ப ாக்குவரத்து பசமவமய
ாதிக்கும். குறிப் ிடட கதாமெயில், $585 ைில்லியன் ரிரிசியின்

ைாற்றுத்திறனாளிெளின்

ிரயாண பைம் ாடுெளுக்ொன திட்டங்ெள் உள்ளிட்ட

அத்தியாவசிய

ராைரிப்பு பவமலெளுக்ொெ ஒதுக்ெப் ட்டிருந்தது. எனபவ, இந்த

நிதிக்குமறப்ம

நிறுத்தி, ஒன்ராறிபயா ப ாக்குவரத்திற்கு நியாயைான நிதி ஒதுக்ெீ ட்மட

பைற்கொள்ளுைாறு நாம் வலியுறுத்தி பவண்டிக்கொள்ெின்பறாம்.
ஸ்ொ பறா குடியிருப் ாளர்ெள், குறிப் ாெ ைல்பவர்னில்
இரண்டு ைணி பநரங்ெமள

ப ருந்து

வசிப் வர்ெள் ஒவ்கவாரு நாளும்

யணங்ெளில் கசலவிடுவது என் து வழக்ெத்திற்கு

ைாறானதல்ல. திட்டைிடப் ட்ட ப ாக்குவரத்து வசதிெள் இல்லாைல்,
ைாசு ட்ட,

கநரிசலான,

ாதுொப் ற்ற கதருக்ெளுடன் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்ெிபறாம்.

உலெத் தரம்

வாய்ந்த சுொதார பசமவெள், ெல்வி ைற்றும் க ாழுதுப ாக்கு வசதிெள் ைற்றும்
நூறுக்ெணக்ொன

லதரப் ட்ட வணிெ நிமலயங்ெள் இருந்தும் அமவ

துரித

ப ாக்குவரத்து பசமவயுடன் இமணக்ெப் டாைல் இருக்ெின்றன. தங்ெளுமடய
அரசாங்ெத்தின் திட்டைானது இந்த நிமலமைமய ைாற்றுவதாெ கதரியவில்மல. துரித
ப ாக்குவரத்மத

ைாொண க ாறுப்புக்குள் கொண்டு வருவது ரிரிசியின் ஒருங்ெிமணந்த

பசமவக் ெட்டமைப்ம
ஏற்ெனபவ

சீ ர்குமலக்ெின்றது, தனியார் ையைாக்ெலுக்கு வழிபொலுெின்றது ,

கசயல் ாட்டில் உள்ள திட்டங்ெமள

தாைதப் டுத்துெிறது.

கெப் ர்ட் ஈஸ்ட் ைற்றும் எக்ளிண்டன் ஈஸ்ட் ஆெிய துரித இலக்கு ரயில் திட்டங்ெள்
அங்ெீ ெரிக்ெப் ட்டு

த்து வருடங்ெளுக்கும் பைலாெிவிட்டது. ஸ்ொ பறா குடியிருப் ாளர்ெள்

இத் திட்டங்ெளுக்ொெ ொத்திருந்து சலித்துவிட்டனர். உங்ெமளத் பதர்ந்கதடுத்த
குடிைக்ெளுக்ொெ தாங்ெள் முன் நின்று உமழத்து இந்த திட்டங்ெள் முன்னுரிமை
ட்டியலில் இடம்க றுவமத உறுதிகசய்வர்ெளா?
ீ
ப ாக்குவரத்து அமைச்சரின்
ாராளுைன்ற உதவியாளர் என்ற தங்ெளது புதிய

தவிப் க ாறுப் ில், நிதிக் குமறப்பு

ைற்றும் ரிரிசி தனியார்ையப் டுத்தமல நிறுத்தவ தாங்ெள் அயராது உமழப் ர்
ீ ெளா?
கஜனி ர் கறா ின்சன்
Connect Sheppard East
ஜைால் கைபயர்ஸ்
Scarborough Transit Action
ெீலா ம சி அலன்
Executive Director, TTCriders
ஹவர்ட் மசரஸ்
கதாகுதி குடியிருப் ாளர்
ிரதிெள்: ைாண்புைிகு ெபராலின் கைல்பறாணி, ப ாக்குவரத்து அமைச்சர்

ைாண்புைிகு முதலமைச்சர் டக் ப ார்ட்

ைாண்புைிகு ஸ்ொ பறா கதன்பைற்கு ைாொண

ா.உ. ெிரிஸ்ரினா ைிற்றாஸ்
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