معزز رۂا ٔيشی
آج ہم آپ کو ٹرا ٔيل ايکٹيو ٹريول اسکيم ليوينزيوم کے بارے ميں لکھ رہےہيں۔
يہ اسکيم آزمائشی طور پر ہماری گليوں کو سائکل سواروں،پيدل چلنے والوں کے لئے،معذوروں کی نقل و حمل ميں مدد
گي۔ہم آپ کو ياد دہانی کروانا چاہتے ہيں کہ آمدورفت کے ل ٔيے
کرنے والی گاڑيوں کے لئيے محفوظ بنانے کےلئے چالئی ٔ
لگائی گئی رکاوٹيں عارضی ہيں اور اکر آپ ان کو مستقل چاہتے ہيں تو آپ کو کونسل کو آگاہ کرنا پڑے گا۔
ہمارے لئے خوشی کی بات يہ ہے کہ کچھ گليوں ميں رکاوٹيں موجود ہيں بڑی سڑکوں سے چھوٹی گليوں ميں آنے والی
گاڑيوں کی آمدورفت کو روکنے کے
لئے ،مگر اسکيم کو مزيد لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔
ہم چاہتے ہيں کہ منصفانہ طور مزيد گليوں اور پيدل چلنے والے راستوں کو بھی شامل کيا جا ٔيے۔
يہ آزمائشی رکاوٹيں کچھ مہينوں کے لئے عارضی طور پر لگائي ہيں۔ اگر آپ چاہتے ہيں کے اس مہم کو وسعت ملے تو اس
کے ل ٔيے آپکا کونسل کو ابھی مطلع کرنا بہت ضروری ہے۔

گاڑيوں کی ہموار آمدورفت اور مرکزی سڑکوں
پر محفوظ گزر گاہ ٔيں:
يہ نہ صرف يہاں رہائش پذير لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ ان لوگوں کے لئے بھی مفيد ہے جو يہاں سے روزانہ سفر
کر کے جاتے ہيں۔
اس ميں مزيد گزرگاہ ٔيں،گاڑيوں کی رفتار ميں ردوبدل اورمزيد مختلف اقدامات کر کے مزيد بہتری ال ٔيی جا سکتی ہے۔يہ آپ
کے عالقہ خاص طور پہ ميتھيوز لين اور ماونٹ روڈ کے لئے بہت اہم ہے۔

نما ٔيشی آمدورفت کی رکاوٹيں:
کے شمال ميں صرف ايک عارضی رکاوٹ موجود ہے باوجود اس کے کہ وہاں  ۳پرائمری  Matthews laneميتھيوزلين
اسکول ہيں۔
لگاي گ ٔيی ہيں۔اگر ان کو صحيع جگہ پرلگايا جاتا تو يہ
لونگڈن روڈ پر عارضی رکاوٹيں تو موجود ہين مگر وہ غلط مقامات پر
ٔ
گي،جو
زيادہ عالقہ کے لئے کارگر ثابت ہوتيں۔ حاليہ مشاورت ميں ايک اور رکاوٹ آرميٹيج ايونيو پر لگانے کی پيشکش کی ٔ
رايے ميں يہ نا کافی
کہ لونگ سا ٔيٹ کے کونسلرز کی رضامندی نہ ہونے کے باعث فی الحال نہيں تعينات نہيں کيا گيا ۔ہماری
ٔ
ہے۔شمالی ليوينزيوم کے رہائشی گليوں کی مزيد اصالحات کی حقدار ہے ان اصالحات ميں پيدل اور سائکل سواروں کا محفوظ
سفر بھی شامل ہے۔جبکہ دوسری طرف اگر لونگڈن روڈ پر رکاوٹوں کو مناسب جگہ پر لگايا جا ٔيے اور ايک اضافی رکاوٹ
آرميٹيج ايونيو پر لگائی جائے تو اس سے زيادہ واضح فرق پڑے گا۔ہم نے مزيد گزرگاہوں کا مشورہ بھی شامل کيا ہے۔

ہم آپ سے کيا تعاون چاہتے ہيں:
 )1ہماری درخواست پہ دستخط کريں اس لنک پر جا کر جس ميں ہم نےمرکزی سڑکوں کے لئے مزيد اصالحات اور مزيد
فعال مہم کا تقاضہ کيا ہے

https://streetsforpeople.co.uk/
) 2اگر آپ چاہتے ہيں کہ نما ٔيشی ٹريفک فلٹرز(رکاوٹيں)لونگڈن روڈ پر موجود رہيں تو درج ذيل
لنکhttps://levenshulmeandburnageactiveneighbourhood.commonplace.is/
پر کلک کريں ” “Have your Sayپر جا ٔييں اور
اور اپنے عالقے کے بارے ميں دونوں حصوں پر اپنی رائے کا اظہار کريں۔
•

اس مہم پر آپ کی رائے

نمائشی رکاوٹوں اور آزمائشی اقدامات کے پہلے حصے کے بارے ميں آپ کی رائے
بڑے عالقے ميں گاڑيوں کی کم آمدورفت چاہتے ہيں تو آپ اپنی تجاويز دے سکتے ہيں کہ فلٹر کو تجويز شدہ مقام پر اگر آپ
لگايا جا ٔيے۔
) 3اگر آپ رضامند ہيں کہ آرميٹيج ايونيو پر اضافی فلٹر لگايا جا ئے اور مزيد بہتری اپنے عالقے ميں چاہتے ہيں تو کونسل
کويہاں ای ميل کر سکتے ۔Levyburnageproject@manchester.gov.uk
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