عزیز رہائشی
ہم آپ کو آج نمائشی ایکٹیو ٹریول اسکیم لیونزیوم زیوم
(  )Levenshulme Active travel schemeکے بارے میں لکھ رہے ہیں
.یہ آزمائشی اسکیم پیدل چلنے والوں ،سائکل سواروں اور معذوروں کی چھوٹی
گاڑیوں کی نقل و حرکت کو محفوظ بنانے کے لئے چالئی گئی تھی۔یہ نمائشی
رکاوٹیں( )filtersآزمائشی طور پر لگائی گئی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مستقل
بنیادوں پہ لگائی جائیں تو آپ کو کونسل کو آگاہ کرنا پڑے گا۔
ہمارے لئے اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ کچھ گلیاں جن میں فلٹرز لگائے گئے
ہیں گاڑیوں کی اضافی آمدورفت سے محفوظ ہیں۔ہم مزید منصفانہ اور شفاف اسکیم
چاہتے ہیں جن میں مزید گلیاں اور پیدل گزرگاہیں شامل کی جائیں۔یہ آزمائشی اسکیم
چند ماہ کے لئے چالئی گئی ہے ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ااسکیم بہتر وسائل کے ساتھ
چالئی جائے تو آپ کو کونسل سے رابطہ کر کے آگاہ کرنا پڑے گا۔

ٹریفک کی آمدورفت میں کمی اور اہم سڑکوں پہ گزرگاہیں
اس اسکیم سے نا صرف اس عالقے کے رہائشی بلکہ ان لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند
ہو گی جو روزانہ یہاں سے سفر کرتے ہیں۔ بہتر اقدامات میں مزید پیدل گزر گاہیں
،رفتار کی حد اور ٹریفک کو کم کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔آپ کے عالقے میں یہ
خاص طور پہ کروم ویل گروو( ) Cromwell Groveاور بروم لین( Broom
)Laneکے لئے ضروری ہے۔اسٹریٹ فور پیپل ( ) Streets for Peopleکی
درخواست میں مانچسٹر سٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کے اہم سڑکوں پہ کاروائی کی
جائے۔

نمائشی رکاوٹیں
یہاں پہ فی الحال  ۹فلٹرز نصب کئے گئے ہیں جو کہ ڈور سیٹ روڈ( Dorset
,)Roadمولینکس روڈ(,)Molyneux Roadلونگڈن روڈ( ,)Longden Roadمینر
روڈ( ,)Manor Roadکیرے مائین ایونیو( ,)Caremine Aveگلڈفورڈ روڈ
( ,)Guildford Riadمیفارڈ روڈ( , )Mayford Roadرینڈلف روڈ ( Randolph
)streetاور کارڈس اسٹریٹ ()Cardus Streetپر نصب کئے گئے ہیں۔
کونسل کے ساتھ حالیہ مشاورت میں مینر روڈ (  )Manor Roadاور ڈنز ٹیبل روڈ (
 )Dunstable Roadپر اضافی فلٹر لگانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ کونسل نے آگاہ
کیا ہے کہ رہائشیوں کی طرف سے مثبت آراء کا اظہار کیا گیا ہے مگر اس کے لئے
سڑکوں پہ کام کی ضرورت ہے ۔ اس کے کب اور کہاں کے بارے میں کونسل کی
طرف سے ابھی کوئی آگاہی نہیں دی گئی۔
آپ دیکھیں گے کہ اضافی فلٹرز مینر روڈ اور ڈنز ٹیبل روڈ پر اور پیدل گزر گاہوں پہ
کتنا مثبت فرق ڈالیں گے۔

ُکچھ چھٹی کم ٹریفک والی گلیوں کے بجائے اس کام کو وسعت دی جانی چاہئے اور
مزید محفوظ راستہ بنانے چاہئں پیدل چلنے اور سائیکل سواروں کے لئے۔

تعاون کی اپیل
اگر آپ مزید بہتر اقدامات چاہتے ہیں تو اس درخواست پر دستخط کریں
Https://streetsforpeople.co.uk/
اگر آپ یہ عارضی فلٹرز مستول رکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پہ جائیں
Https://levenshulmeandburnageactiveneighbourhood.commonpl
ace.is/
اور ‘ ’Have your sayپہ کلک کریں اور دونوں حصوں کو بھریں اور اپنی رائے
دیں اپنے عالقے کے فلٹرز کے بارے میں ؛
دیجئے رائے کی آپ پر اسکیم ساری اس ’‘Have your say
فیز  ‘ Have your say‘ ۱ٹرائیل اور فلٹرز کے بارے میں
اگر آپ رضامند ہیں چیپل اسٹریٹ  ،کرے فیلڈ روڈ اور مارلے روڈ پہ ایک اضافی
فلٹر کے لئے تو کونسل کو درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں
Levyburnageproject@manchester.gov.uk

شکرگزار
اسٹریٹ فور پیپل ۔لیوینزیوم اور برنیج
اسٹریٹ فور پیپل ایک ٹیم (جماعت) جو کہ یہاں کے رہائشی لوگوں پر مشتمل ہے جو
ہماری گلیوں کو پیدل چلنے والوں کے لئے محفوظ بنانا چاہتے ہیں
Https://streetsforpeople.co.uk

موجودہ منصوبہ

مزید پیدل گزر گاہوں اور مزید رکاوٹوں ()filtersکا منصوبہ

