وزارت خزانہ

اونٹاریو بجٹ 2017

بنیادی ڈھانچہ اور مکانیت
عوامی بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنا بہت اہم ہے تا کہ معیشت بڑھے اور اعلیٰ معیاری زندگی کو یقینی بنا یا جائے خواہ لوگ
اونٹاریو کمیونٹیز میں بڑے ،چھوٹے ،شہری یا شمالی دیہاتی صورتوں میں رہتے ہوں۔ ہمارا منصوبہ کہ ہم  190بلین ڈالر عوامی بنیادی
ڈھانچے میں  13سالوں پر محیط جو  2014-15سے شروع ہوئی ہے ،سرمایہ کاری کریں یہ ہمارے صوبہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ
بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری ہے۔
 2017کے متوازن بجٹ کے منصوبے کےساتھ ،حکومت اونٹاریو کو سرمایہ کاری کے ذریعے سے آگے بڑھانےکے منصوبے کی طرف
رواں دواں ہے تاکہ عوام کی گریٹر ٹورانٹو ہیملٹن ایریا ) (GTHAمیں تواتر کی آمد و رفت اور نقل و حمل اور ترجیحی بنیادی ڈھانچے
سے صوبے بھر میں مدد ملے۔ صوبہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھے گا جیسا کہ حالیہ وفاقی بجٹ کے دوسرے
مرحلے میں تجویز کیا گیا ہے اُن کا اطالق نئے منصوبوں میں باہمی تعاون کے ساتھ ھو-
حکومت مرمت کے ذریعہ ،تجدید سے اور کمیونٹی کے نئے بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر سے ،قابل استطاعت گھروں تک رسائی کو
بڑھانےپر بھی کام کر رہی ہے۔

ہمارے شرکاء کے ساتھ مل
کر کام کرنا

ذرائع نقل وحمل اور ترسیل
کی تعمیر

تاکہ صوبے بھر میں مقامی بنیادی
ڈھانچے کی ترجیحات کو بذریعہ قابل
استطاعت  ،جاری رہنے والی اعانت کے
ذریعہ سے مدد دیں۔

 10سالوں پر محیط قریب ًا  $84بلین ڈالر
کی سرمایہ کاری سے تاکہ بھیڑ بھاڑ کا
بندوبست کیا جاسکے ،کمیونٹیز کو مربوط
کیا جائے اور عوام کو مزید سفری اختیار
فراہم کئے جا سکیں۔

گھروں تک مزید
رسائی
اس طرح کہ طویل المدت قابل استظاعت
تجدید شدہ گھروں کے سہاروں کی
حکمت عملی کا اطالق کرکے ،اسے
لوگوں کے لئے مزید آسان بناتے ہوئے
کہ وہ باآسانی قابل برداشت مکان حاصل
کر سکیں۔

ہم ذرائع نقل وحمل اور ترسیل کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کر کے کس طرح مدد کر رہے ہیں
اونٹاریو اس طرح عمل پیرا ہے
ً
 10 سالوں پر محیط قریبا  $84بلین ڈالر کی سرمایہ کاری سے عالمی معیار کے ذرائع نقل وحمل اورترسیل کے نظام کی
تعمیر کرنا تاکہ عالمی تقابلی معیشت  ،اعلیٰ معیاری زندگی اور اوسط ًا ہر سال  50,000مالزمتوں کے حصول میں مدد ملے۔

اونٹاریو بجٹ 2017


اونٹاریو کو آگے بڑھاؤ کے تحت  $ 13.5بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں ۔جی او ) (GOریل نیٹ ورک پر بذریعہ جی
او ) (GOریجنل ایکسپریس ریل ) ( RERمزید تواتر اور تیز تر خدمات کا فراہم کرنا بشمول یونین اور پیرسن ایکسپریس بجلی کا
کام کرنے سے۔ یہ موجودہ  $7.8بلین ڈالر اچھک حالت میں مرمت موقع کے فوائد ،اور گو نیٹ ورک میں توسیع کے وعدوں
کے عالوہ ہے ۔ یہ ک ُل  $21.3بلین ڈالر کی سرمایہ کاری گو کی اولین پروگرام کو کینیڈا کا سب سے بڑا تواتر سے آمد و رفت
واال ریل کا پروگرام بنا دے گا۔ وفاقی حکومت کے  $1.9بلین ڈالر کا حالیہ وعدہ تاکہ جی اور آر ای آر ) (GO RERکو
سہارا دیا جا سکے ،اب صوبہ کی یہ اہلیت ہے کہ وہ دیگر اہمیت کے حامل منصوبوں میں مزید سرما یہ کا ری کا حامل ہو
سکے۔



جی ٹی ایچ اے ) (GTHAمیں ذرائع منتقلی کے دیگر اہم منصوبوں کو جاری رکھتے ہوئے بشمول ایگلنٹَن کراس ٹاون ایل آر
ٹی ،تاکہ ایگلنٹن ایونیو پر ماونٹ ڈینس اور کینیڈی اسٹیشن پر سیدھی چلے؛ ہیملٹن ریپڈ ٹرانز ٹ ،ایک وقف شدہ ایل ٹی آر (LRT
) کے وقف شدہ میک ماسٹر یونیورسٹی اور کوئینز ٹن آمد و رفت کے دائرے کے درمیان الئن ،اور مسی ساگہ ٹرانزٹ وے ،
ونسٹن چرچل بولیوارڈ تا رینٹ فورتھ ڈرائیو تک۔ اور ڈاون ٹاون کی آمد و رفت الئن میں منصوبہ بندی کی سہولت ہے۔



 $1بلین ڈالر سے زائد اوٹوا الئٹ ریل ٹرانزٹ -درجہ دوئم کے منصوبہ میں سرمایہ کاری تاکہ  30کلومیٹر کا فاصلہ اور 19
نئے اسٹیشن شامل کئے جاسکیں تا ایل آر ٹی کے نیٹ ورک کو مشرق ،مغرب اور جنوب کی طرف بڑھایا جا سکے۔ یہ مالی امداد
اوٹوا ایرپورٹ کو مالنے کے لئے اول درجہ کے اخراجات کو بھی مدد دے گی۔



 $43ملین ڈالر کی صوبائی امداد برائے کچنر کے ڈاون ٹاون میں مجوزہ محور کے لئے جو گو ریل اور بس سروسز ،متقبل ایل
آر ٹی الئن واٹر لوُ ریجن  VIA ،ریل سروسز اور مقامی اور کمیونٹیر کے درمیان بس سروسز کے ساتھ مربوط کرے گا۔



مقامی ٹرانزٹ کے لئے موجودہ صوبائی گیس ٹیکس پروگرام میں اضافہ کرکے مالی معاونت جس کا آغاز  2019سے ہوگا
بڑھائی جا رہی ہے جس کا مطلب  2021تک بلدیاتی حصہ کو دو تا چار سینٹ سے دُگنا کرنا تا کہ بلدیات کو مستحکم سرمایہ
فراہم کیا جا سکے تا کہ وہ مقامی ذرائع منتقلی کے نظام کو بڑھا سکیں اور بہتر بنا سکیں اور آمد و رفت کے مزید اختیارات
تواتر کے ساتھ آنے جانے والے خاندانوں کو پیش کر سکیں۔



اونٹاریو کنیکٹنگ لنک پروگرام کے لئے  $25ملین ڈالر کی مالی اعانت 2017-18میں بڑھائی جارہی ہے۔ تاکہ  19بلدیات کو
سڑکوں اور پلوں کی مرمت میں مدد دی جا سکے اس طرح کہ دو کناروں کو آپس میں مال کر  ،صوبائی شاہ راہ بذریعہ کمیونٹی
یا سرحد پار تک۔



صوبہ بھر میں 5,000کلو میٹر تک ہائیوے کی تعمیر یا بحالی کرنا اور  750سے زائد پلوں کی  2021-22تک تعمیر کرنا ،جن
میں قریب ًا  2,400کلو میٹر شاہ راہ اور  200پل شمالی اونٹاریو میں ہیں۔

ہم قابل استطاعت گھروں کو سہارا دے کر کس طرح مدد کر رہے ہیں
اونٹاریو کچھ اس طرح عمل پیرا ہے:
2003سے لیکر قریب ًا  $4بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جارہی ہے تاکہ صوبہ بھر میں قابل استطاعتگھروں کی مرمت کو

میں الیا جائے۔جس نے  20,000سے زائد نئے قابل استطاعت کرایہ کے گھر وں کو وجود میں الئے ہیں 275,000 ،سے زائد
وجود
پیشگی ادائیگی میں
سماجی اور قابل استطاعت گھروں کی مرمت اور بہتر بنانے کےکام کو سہارا دیا ہے اور کرایہ اور ُاسکی
 90,000گھر کے ضرورت مندوں کو مدد دی ہے۔


آب و ہوا کی تبدیلی کے عملی منصوبہ کے تحت  $500ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں تا کہ سماجی مکانیت والے
اپارٹمنٹس کو قوت کی افادیت کو بہتر کر کے صوبہ بھر میں جدید بنایا جائے ،جس میں  $85ملین ڈالر  2017-18میں شامل
ہیں۔



تین سالوں پر محیط  $925ملین ڈالر کی فاضل سرمایہ کاری ،کرائے میں اور دیگر خدمات میں مدد کے لئے تاکہ کمیونٹی بے

گھر والوں کے


بچاو اور تدابیر کےذریعے بے گھروالوں کے مسائل سے صوبہ بھر میں نمٹا جاسکے۔

ایسے پروگرام کا قیام جو فیئر ہاوسنگ پالن کا حصہ ہو ،جو صوبائی زمینی ا ثاثوں کی مشینی قوت بڑھائے تاکہ مزید قابل

استطاعت گھروں کو صوبے بھر میں تعمیر کے طریق کے طور پر اپنا یا جائے۔ اس پروگرام کے تحت صوبہ  $70-100ملین ڈالر تک
زمین کو  2,000تک نئے گھر بنانے کا وعدہ کر تا ہے جس میں مارکیٹ اور قابل استطاعت گھر شامل ہیں۔
اس پروگرام میں ٹورانٹو کی ویسٹ ڈانلینڈز 27 ،گروسوینر 26 /گرینول اسٹریٹس اور صوبے کی دوسری ممکنہ جگہیں
آزمائش کے طور


2

پر غور کرنے میں شامل ہیں ۔

بلدیات کے لئےمشمولہ خطوں کے ڈھانچے کو متعارف کرانا جو قابل براشت گھروں کو رہائشی ترقیات کے قابل

بنائیں گی۔

بنیادی ڈھانچہ اور مکانیت

