
 

 

 
 

   برائے فوری اجراء 
 

 برامپٹن میں تیز رفتاری کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا
  سڑکوں کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے برامپٹن سٹی کونسل نے تحریک کو منظور کر لیا 

مقامات پر آٹومیٹڈ سپیڈ انفورسمنٹ   200جوالئی کو سٹی کونسل نے  ساالنہ بنیادوں پر  8مورخہ  –  ( 2020جوالئی  13برامپٹن، آن )
(ASE کے نفاذ کی متفقہ منظوری دے دی ہے تاکہ تیز رفتاری اور ٹریفک کی وجہ سے رونما ہونے والے ناخوشگوار واقعات میں کمی )

 ضافہ کیا جائے۔ الئی جا سکے اور برامپٹن میں روڈ استعمال کنندگان کے تحفظ میں ا

 تک کیمرے بھی نصب کر دیے جائیں گے:  2020کے انتباہی سائن بورڈ لگائے ہیں جن میں ستمبر  ASEموجودہ طور پر پانچ مقامات پر  

 : ووڈین اسٹریٹ ایسٹ )کینیڈی روڈ اور سنٹر اسٹریٹ کے درمیان(1وارڈ  •
 وے کے درمیان( : ِرچویل ڈرائیور نارتھ )کینیڈی روڈ اور سینڈل ووڈ پارک 2وارڈ  •
 : رے السن بولیورد )ہورونٹیریو اسٹریٹ اور میک الفلن روڈ کے درمیان(3وارڈ  •
 : ایوون ڈیل بولیورد )برامیال روڈ اور بِرچ بینک روڈ کے درمیان(8وارڈ  •
 : فرن فارسٹ ڈرائیو )بوویرد ڈرائیو اور سینڈل ووڈ پارک وے کے درمیان( 9وارڈ  •

عملہ   کی معاونت کے لیے ASEپورے شہر میں  بنانے پر بھی کام کر رہا ہے۔ کمیونٹی سیفٹی زوناضافی  25تک سٹی  2020ستمبر 
اضافی کیمروں کی خریداری کا عمل بھی شروع کر دے گا۔ اس سال کے آخر تک، خریداری کے عمل کی تکمیل کی توقع کی جا سکتی  

 ہے۔

اس حوالے سے آگاہی پھیالنے کی ایک کوشش کے طور پر انتبائی سائن بورڈز کو شہر کے داخلی مقامات پر آویزاں کیا جائے گا تاکہ  
پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور یہ کہ کمیونٹی میں تیز رفتاری کو ہر گز برداشت نہیں کیا   ASEآگاہ کر دیا جائے کہ ڈرائیورز کو پیشگی 

 جائے گا۔ 

 پس منظر 

 –کی قانون سازی صوبائی سطح پر کی گئی ہے جس مقصد  مقامی کمیونٹیوں  ASEمنتخب شدہ میونسپیلٹیوں کے ساتھ  •
 بالخصوص روڈ استعمال کرنے والے کمزور طبقات مثالا بچوں، کی حفاظت اور سکون کو یقینی بنانا ہے۔

• ASE ئس استعمال  ایک خودکار نظام ہے جس میں حد رفتار پر عمل درآمد کرانے کے لیے کیمرہ اور رفتار کو ناپنے والی ڈیوا
 کی گئی ہے۔ 

• ASE   صرف انہی گاڑیوں کی نشاندہی کرے گا اور تصاویر بنائے گا جو اسکول زونز اور کمیونٹی سیفٹی زونز میں منظورہ شدہ
 رفتار سے تیز چل رہی ہوں گی۔ گاڑی جو بھی چال رہا ہو، جرمانے گاڑیوں کے رجسٹر شدہ مالکان پر کیے جائیں گے۔ 

اسکول زونز یا کمیونٹی سیفٹی زونز میں یا ایسی سڑکوں پر لگایا جا سکے گا جہاں پر رفتار کی حد   کو  ASEقانون کے مطابق  •
 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم الگو ہو گی۔  80

کو نافذ کرنے والی پہلی میونسپیلٹیوں میں ہوتا ہے اور اس نے اپنا پہال انتیابی سائن  ASEسٹی آف برامپٹن کا شمار اونٹیریو میں  •
 کو لگایا تھا۔ 2019دسمبر  19بورڈ 

ASE کلک کریں۔ یہاں کے متعلق اضافی معلومات کے لیے، براہ کرم 

 اقتباسات 

برامپٹن میں تیزرفتاری کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا اور ہماری کونسل اس پیغام کو واضح کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری  "
مقامات پر آٹومیٹڈ سپیڈ انفورسمنٹ لگانے جیسے اقدامات کے ذریعے، ہم گاڑیوں کی وجہ سے رونما  200رکھے گی۔ ہمارے شہر کے 
ات میں کمی النے اور سڑکوں کے تمام استعمال کنندگان، خاص طور پر سب سے زیادہ کمزور افراد کی  ہونے والے ناخوشگوار واقع

 حفاظت میں اضافے کی جانب کام کر رہے ہیں۔" 

https://www.brampton.ca/en/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/community-safety-zones.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.aseontario.com/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|3f5b0fda592c4a1fca3308d82744676e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637302522065338184&sdata=YiRtXpWBf7B4pvRhnfTd73+2je8FaJ+aex9SYu7h/RI=&reserved=0


 

 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں کے اضافی مقامات کی منظوری کے ذریعے، ہم تمام ڈرائیورز کو یہ اشارہ دے رہے  ASE"برامپٹن میں 
تیزرفتاری کو برداشت نہیں کیا جاتا اور یہ کہ سٹرک کو تمام استعمال کنندگان کو مل جل کر اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس  

ب ہی کے نفاذ کے بعد، کونسل نے محفوظ اور فعال نقل و حمل کے فروغ اور اس کی معاونت کے لیے قری  ASEسال ووڈین اسٹریٹ پر 
ایک عبوری موٹر سائیکل لین بھی شروع کر دی ہے۔ ہماری ترجیح لوگوں کے لیے سڑکوں کو محفوظ بنانا ہے تاکہ ہم برامپٹن کے تمام  

 رہائشیوں کے سفر کو بحفاظت جاری رکھ سکیں!" 

 برامپٹن: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 

یاددہانی ہے کہ ہم سب کو تیز رفتاری سے گریز کرنا چاہیے اور یہ کہ اپنی کمیونٹیز کو محفوظ رکھنے کے   ایک آٹومیٹڈ سپیڈ انفورسمنٹ“
کو متعارف کرانے والے پہلے شہروں میں سے ایک ہونے کے طور پر، ہم اپنے شہریوں کو یہ   ASEلیے ہم سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 

 چاہتے ہیں کہ ان کی صحت اور حفاظت ہماری اّولین ترجیحات میں شامل ہے۔"  بتانا

 : وائس چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 

فوظ اور مٔوثر بنانے میں ایک  ہماری روڈز مینٹینینس اینڈ ٹریفک سروسز کی ٹیم ہماری سڑکوں، پکڈنڈیوں اور ٹریفک کے نظاموں کو مح"
کی وباء سے پہلے اور اس کے دوران، ہمارے مالزمین ہماری   19-ایک انتہائی الزمی اور سنجیدہ نوعیت کا کردار ادا کرتی ہیں۔ کوِوڈ 

شانی کے  کمیونٹی کی صحت اور حفاظت میں اضافہ اور اس کے فروغ کے لیے آٹومیٹڈ اسپیڈ انفورسمنٹ کے نفاذ پر پس منظر میں جانف
 " ساتھ کام کر رہے ہیں۔

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

ر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل ک 
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ط ہوں۔پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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