
 

 

 
 اجراء  فوری برائے

 

سٹی  کی عالمی وباء کے دوران فعال نقل و حمل کے محفوظ ذرائع کو فروغ دینے کے لیے  19-کوِوڈ 
  عارضی بائیک لینز کا نفاذ کر رہا ہے 

 

کے دوران رہائشیوں کو صحت مند اور محفوظ رکھنے کے لیے،  ءکی عالمی وبا 19-وڈکو – (2020اپریل   17برامپٹن، آن )

رہا ہے۔ یہ عارضی بائیک لینز رہائشیوں کو تفریحی  بناعارضی بائیک لینز  پراوسٹی آف برامپٹن ووڈن اسٹریٹ کوریڈور کے 

والوں کو جسمانی اور سائیکل چالنے  یں گینے کا انتخاب فراہم کرطور پر پیدل چلنے کے متبادل کے طور پر سائیکل چال

 ۔یں گیبنائ بھی لہ برقرار رکھنے کے قابلفاص

اپریل سے، سٹی سڑک کے درج ذیل حصوں کے ساتھ عارضی طور پر سڑک کنارے کی لینز کو گاڑیوں کی  18بروز ہفتہ، 

 بند کر رہا ہے اور انہیں صرف سائیکلوں کے استعمال کے مقصد کے لیے مختص کر رہا ہے: لیے ٹریفک کے

 د تکلیورن وہیلنز ڈرائیو سے ہأوڈن بوکی –ووڈن اسٹریٹ       

 تک پارک ڈرائیو لووڈن اسٹریٹ سے سنٹر –ن بولویرد ہأوڈ      

 

ویسٹ سائیکلنگ کوریڈور کے ساتھ -سڑک کے یہ حصے ایکٹو ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پالن میں تجویز کردہ منصوبہ شدہ ایسٹ 

ویژن اور کونسل کے اس دور کی ترجیح اسٹریٹس فار پیپل کے مطابق ان سڑکوں پر  2040برامپٹن  ،رابطے کا حصہ ہیں۔ سٹی

 رہا ہے۔ مستقل محفوظ بائیک لینز الگو کرنے پر کام کر

ویسٹ سائیکلنگ -ایسٹفیصد کم ہے، جو سٹی کو منصوبہ شدہ  33کے نتیجے میں پیل ریجن میں گاڑیوں کی ٹریفک  19-کوِوڈ

کا حصہ ظاہر کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کر رہا ہے، تاکہ سائیکل سواروں کو ضروری سہولیات اور سٹی کے  کوریڈور

 پیدل چلنے کے نیٹ ورک تک محفوظ راستہ دیا جا سکے۔

 مالحظہ فرمائیں۔  www.brampton.caحفاظتی مشوروں کے لیے  کے حوالے سےسائیکل 

 اقتباسات

لین ترجیح ہیں۔ مجھے اس بات ہمارے رہائشی ہماری او  تو اس دوران ہیں، رہے  جبکہ ہم اس ان دیکھی صورتحال سے گزراب " 

صلہ بندی برقرار رکھنے کے لیے زیادہ کو کہنے پر فخر ہے کہ برامپٹن سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو جسمانی فا

میں لوگوں کی حوصلہ  جگہ دینے کے لیے سڑکوں کو بدل رہا ہے اور ٹریفک لینز کو نئے مقصد کے لیے تبدیل کر رہا ہے۔

میں جتنا زیادہ ممکن ہو سکے  حاالتافزائی کرتا ہوں کہ وہ جسمانی فاصلہ بندی کی سفارشات پر عمل کریں اور ان مشکل 

 چست اور صحت مند رہیں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

رکھنے کے لیے فعال نقل و حمل کو فروغ دینے، ممکن بنانے اور نفاذ کرنے کے فروغ و ترقی کو جاری "برامپٹن اپنے شہر 

، ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ اس بات کو یقینی بنانے کی کی ہنگامی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے 19-میں یقین رکھتا ہے۔ کوِوڈ

ایک محفوظ فاصلہ رکھ سکیں۔ بذات خود ایک سائیکل  آپس میں ضرورت ہے کہ پیدل چلنے والے، سائیکل سوار اور گاڑیاں

فخر  ان عارضی بائیک لینز کو ممکن بنانے کے لیے کمیونٹی کے ساتھ ہماری مشترکہ کوششوں پر سوار کے طور پر، مجھے

 میں مستقل حل نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔"  آنے والے وقتہے اور میں 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Temporary-Bike-Lanes.aspx


 

 

 ؛ رکن، سائیکلنگ ایڈوائزری کمیٹی5اور   1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

کی   19-"سٹی عارضی طور پر سڑک کی کچھ جگہ کو سائیکل سواروں کے لیے تقویض کر رہا ہے، تاکہ رہائشیوں کو کوِوڈ

جسمانی فاصلہ رکھتے ہوئے صحت مند اور فعال رکھا جا سکے۔ اپنی سڑکوں پر کم ٹریفک کے آپس میں عالمی وباء کے دوران 

ساتھ، ہم کسی بھی ایسے شخص کے لیے ایک مثبت اور محفوظ تجربہ فراہم کرنے کی امید کر رہے ہیں، جو اس وقت کے 

 دوران سائیکل کی سواری کرنا چاہتا ہو۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

دہ رہنے کے اس وقت میں،  میرے اور میری بیوی کے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت برقرار رکھنے کے "لوگوں سے علیح  

برأون،  طریقے کا ایک بڑا حصہ ضروری اشیاء خریدنے اور ورزش کے لیے اپنی سائیکلوں کی سواری کرنا ہے۔ میں میئر 

کونسلر سینٹوس اور پوری برامپٹن کونسل اور سٹی کے عملے کا شکرگزار ہوں جو اس ضرورت کو سمجھتے ہیں اور ایک 

بائیک لین کے لیے اہم عوامی جگہ مختص کر رہے ہیں، جس سے راستوں پر سے دبأو ہٹ جائے گا، تاکہ ہم سب جسمانی 

 کیں۔"فاصلے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے باہر جا س

 ڈیوڈ لئینگ، چیئر، بائیک برامپٹن -
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

