
 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   2/ 9/ 2022 فوری ریلیے

 
 

   نے یوِم مزدور کے لیے تعمیرات سے متعلقہ لین کی بندشوں کو معطل کرنے کا اعالن کیا ہے HOCHULگورنر 
   

تعطیل کے دوران سفر کو آسان بنانے کے لیے تعمیر سے متعلقہ لین کی بندشیں محدود کی گئی  چھٹی والی ہفتہ وار 
  ہیں
  

تعمیراتی کام کو معطل کرنے سے سڑک کنارے مصروِف عمل کارکنوں کی سالمتی کو محفوظ بنایا جاتا ہے، ٹریفک  
   کے دباؤ والی ہفتہ وار تعطیل کے دوران انہیں سڑک سے دور رکھا جاتا ہے

   
گاڑی چالنے والوں کے لیے سڑک کے کنارے ہنگامی صورتحال اور مینٹیننس والی گاڑیوں کے لیے رفتار کم کرنے  

   اور آگے بڑھنے کی تاکید
   
  

نے آج ریاست نیویارک کی شاہراہوں پر سڑک اور پل کے تعمیراتی پروجیکٹس کے لیے لین  Kathy Hochulگورنر 
بجے تک معطل  6ستمبر صبح  6بجے سے منگل،  6ستمبر صبح  2کی عارضی بندشوں کا اعالن کیا ہے جو جمعہ، 

   رہیں گی تاکہ یوِم مزدور کی چھٹی والی ہفتہ وار تعطیل کے دوران سفر میں آسانی ہو۔
   

"یوِم مزدور والی ہفتہ وار تعطیل موسِم گرما کے اختتام پر آتی ہے، اور ریاست بھر میں نیویارک کے کئی باشندے سفر 
"ہم اپنے کار سواروں کی سالمتی کو یقینی بنانے کے لیے اور ہر کسی  نے کہا۔ Hochulگورنر کر رہے ہوں گے،" 

ی بنانے کے لیے ریاستی سڑکوں پر تعمیرات کو معطل کر کے محفوظ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچنے کو یقین
رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنا کردار نبھانا چاہیئے اور ڈرائیونگ کرتے وقت ہوشیار رہنا چاہیئے، رفتار کی حد کی پاسداری  

   کرنی چاہیئے، اور ایمرجنسی سروس والی گاڑیوں کے لیے حسِب ضرورت راستہ چھوڑنا چاہیئے۔" 
   

ٹریفک کے دباؤ والی ہفتہ وار تعطیل کے دوران سڑک کنارے تعمیر کی معطلی سے ایک ایسی چھٹی کے دوران،  
منظم مزدوری والوں سمیت شاہراہوں کے کارکنوں کی سالمتی کو محفوظ بنانے میں بھی مدد ملتی ہے، جو تعطیل  

  مزدور تحریک کے نظریات کے احترام میں منائی جاتی ہے۔
  

نے والوں کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ کنکریٹ کی مستقل رکاوٹوں کے پیچھے یا ہنگامی مرمتوں کے  گاڑی چال
لیے شاید کچھ کام جاری رہ سکتا ہے۔ تعمیراتی کام کی معطلی نیویارک کی ریاست کے ڈرائیوز کے اّولین اقدام  

(Drivers First Initiative کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جو سڑک اور پل ) کے کام کی وجہ سے ٹریفک کے ہجوم اور
  سفر میں تاخیر کو کم کرنے کے لیے گاڑی چالنے والوں کی سہولت کو مقدم رکھتا ہے۔

   
قانون کی پیروی کرنی چاہیئے، جو گاڑی چالنے والوں سے  Move Overگاڑی چالنے والوں کو ریاست کے 

نون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیوں، فائر ٹرکس، متقاضی ہے کہ ریاست بھر میں سڑکوں کے کنارے کھڑی قا
ایمبولینسز، ٹَو ٹرکس اور تعمیراتی یا انتظامی گاڑیوں کے لیے اپنی رفتار کو کم کر لیں اور محفوظ طریقے سے راستہ  

  دیں۔
   



اسٹاپس، سروس ریاستی شاہراہوں کے ساتھ ٹیکسٹ اسٹاپس، بشمول پارک اینڈ رائیڈ کی سہولت گاہیں، آرام گاہ والے 
کے عالقے اور پارکنگ کے عالقے، ڈرائیونگ میں خلل کو کم کرنے کی ریاستی کوششوں کی معاونت کرتے ہیں۔ 

تمام ٹیکسٹ اسٹاپس کھلے رہیں گے، جو ایسے مقامات فراہم کرتے ہیں جہاں ڈرائیور محفوظ طریقے سے اور باآسانی  
استہ دیکھنے اور موبائل ایپس تک رسائی کے لیے استعمال کر  اپنے فون اور دیگر موبائل آالت کو کال، ٹیکسٹ، ر

سکتے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران ٹیکسٹنگ کرنا خاص طور پر خطرناک ہے، کیونکہ اس کے لیے گاڑی چالنے والوں 
   کو اپنی نظر سڑک سے، ہاتھ سٹیئرنگ وہیل سے اور ذہن کو ڈرائیونگ سے ہٹانا پڑتا ہے۔

   
 Marie Therese( کی کمشنر Department of Transportationرفت )محکمہ برائے آمد و 

Dominguez  ،منظم شدہ لیبر کے ارکان نے ہمارے آمد و رفت کے نیٹ ورک کی تعمیر میں مدد کی ہے نے کہا"
اور اسے محفوظ رکھنے اور نیویارک کے تمام شہریوں کے لیے کار آمد بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اس لیے ان  

کے  Hochulمیں گورنر  ر دیں۔سب کے پیِش نظر یہ مناسب ہے کہ ہم تعمیرات سے متعلقہ لین کی بندشوں کو معطل ک
فیصلے کو سراہتی ہوں، جو ایک مصروف تعطیل کے دوران ہمارے کارکنوں کو محفوظ اور سفر کو آسان بنائے گا، 
اور میں تمام گاڑی چالنے والوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ سڑک کے تمام اصولوں پر عمل کریں کیونکہ حفاظت  

ہم ہے کہ بیلٹ باندھی جائے، ڈرائیونگ کے دوران فون استعمال نہ کیا جائے، اور  کا دارومدار ہم سب پر ہے۔ یہ بہت ا
  ہنگامی گاڑیوں کو راستہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہا جائے۔" 

  
"اس چھٹی  نے کہا، Matthew J. Driscollاتھارٹی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر  Thruwayریاست نیویارک کی 

کو معطل کرنے سے ٹریفک کے ہجوم اور تاخیر کو کم کرنے میں مدد ملے گی، تاہم  والی ہفتہ وار تعطیل پر تعمیرات
گاڑی چالنے والوں کو محتاط رہنا چاہیئے اور جب آپ ایمرجنسی والی اور دیکھ بھال کی گاڑیاں دیکھیں تو یاد رکھیں 

   ی جا سکتی ہیں۔" کہ رفتار کم کرنی ہے اور راستہ چھوڑنا ہے۔ سالمتی کو مقدم رکھنے سے زندگیاں بچائ
   

( کے کمشنر اور گورنر کی ٹریفک سالمتی Department of Motor Vehiclesموٹر گاڑیوں کے محکمے )
"زیادہ سفر والی اس ہفتہ وار تعطیل کے دوران، میں گورنر نے کہا،  Mark J.F. Schroederکمیٹی کے صدر 

Hochul  کے فیصلے کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے سڑک اور پل کی تعمیر کی معطلی کا اور گاڑی چالنے والوں کو
ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کرنے کی یاد دہانی کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خود کو اور سڑک کو مشترکہ طور پر استعمال  

کرنے والے تمام لوگوں کو خطرے سے دوچار کرنے والے ڈرائیونگ کے الپرواہ رویوں سے اجتناب کریں اور بیلٹ  
باندھنا ہمیشہ یاد رکھیں۔ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ موسم گرما کے اختتام کا مزہ اٹھائیں، لیکن ہمیشہ بحفاظت  

  گھر پہنچنے کا منصوبہ بنائیں۔" 
   

"یوِم مزدور کی ہفتہ وار تعطیل امریکی کارکنان نے کہا،   Kevin P. Bruenک پولیس کے سپرنٹنڈنٹ ریاست نیویار
کی سخت محنت اور کامیابیوں کی عکاسی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پورے نیویارک میں سفر اور تقریبات میں 

ے والوں کو فی الحال کام کے عالقوں میں  اضافہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ سڑک کا تعمیراتی کام معطل رہے گا، تو گاڑی چالن
احتیاط کے ساتھ گاڑی چالنی ہو گی، پوسٹوں پر لگی ہوئی رفتار کی حد کی پابندی کرنی ہو گی اور ہنگامی اور 

حفاظتی گاڑیوں کا خیال رکھنا ہو گا۔ اگر منصوبوں میں الکحل شامل ہو، بحفاظت گھر جانے کا انتظام کریں۔ مل کر، ہم 
  کے آخری ایام کا بحفاظت مزہ اٹھا سکتے ہیں۔"  موسِم گرما

   
Thruway Authority  ملین کی نجی سرمایہ کاری اور جدت کاری  450گاڑی چالنے والوں کو یاد دالتی ہے کہ $

ایریاز بند ہیں اور زیر تعمیر ہیں۔ تمام مقامات پر ایندھن کی خدمات کھلی رہیں گی۔ کے تحت دس سروس  منصوبےکے 
کے صارفین کو خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے، سفر کی ایک ہی سمت میں   Thruwayتعمیر کے دوران 

۔ گاڑیاں چالنے والے لگاتار دو سروس ایریاز کو ایک ہی وقت میں تزئین و آرائش کے لیے بند نہیں کیا جائے گا
Thruway  اور اپنے سٹاپس کی  پر سروس کے عالقے دیکھ سکتے ہیں موبائل ایپاور مفت  سائٹ ویباتھارٹی کی

  منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔
   

 New York State Thruwayپر اور فیس بک پر  @ NYSThruwayکو  Thruway Authorityٹویٹر پر 
Authority پر فالو کریں۔  

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Ftravelplazas%2Fservice-area-project%2Findex.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362156272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d0FIKtO8xs2YSxOwXbEzJnT8ILL8PxWfgALSQ%2FAWOdg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Ftravelplazas%2Findex.cgi&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362156272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I2qxZSWnC320XtKT8cZU1yl4v%2BH0GRF%2FlO1yG0YFJaA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cAaNPgPokCGWWsIJ36hEzQDhIomvLupUeliVSav3quQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CJzQWM5%2FAYNN86sRJGdGyWYX1lLbUWNKyQUKpklYPQw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0LZiWXIHnjJMEAYJIFheCuVB5XLxwP%2BxGf3B09CUrLw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0LZiWXIHnjJMEAYJIFheCuVB5XLxwP%2BxGf3B09CUrLw%3D&reserved=0


کی ویب سائٹ مالحظہ کر    511پر کال کر کے،  1-1-5کو  511NYکی NYSDOTلے  مسافرین سفر کرنے سے ہہ
کے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ مفت  سے ڈاؤن لوڈ کر  Google Playیا  iTunesیپ کی موبائل ا 511NYکے، یا 

ٹریفک کیمرے دیکھنے اور ہوائی اور ٹرانزٹ کی معلومات   2219سروس صارفین کو سڑک کے حاالت معلوم کرنے، 
سے لنک کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس ایپ میں ڈرائیو موڈ کی خصوصیت موجود ہے، جو ڈرائیونگ کے دوران 

ل سماعت الرٹس فراہم کرتی ہے، انہیں حادثات اور تعمیراتی کاموں  کسی صارف کو منتخب کردہ راستے کے ساتھ قاب
  کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔

   
New York State DOT  کو ٹویٹر پرNYSDOT@  پر اور فیس بک پرNew York State Department 

of Transportation پر فالو کریں۔  
   

DMV  اورGTSC ڑی چالنے والوں کو یاد دالتے ہیں کہ ریاست بھر میں گاSTOP-DWI   آرام سے گاڑی چالئیں"
یا پھر آپ کو روک لیا جائے" مہم کے ایک حصے کے طور پر خراب ڈرائیونگ کو ہدف بنانے کے لیے نیویارک  

وں کو بڑھا رہے ہیں۔ ستمبر تک اپنے گشت کی کارروائی  5ریاست کی پولیس اور مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے 
  یہ مہم الکحل اور دیگر منشیات سے متعلقہ ٹریفک حادثات کو کم کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔

   
( ڈرائیوروں سے گزارش کرتا ہے کہ اگر وہ کسی جشن Department of Motor Vehiclesمحکمہ موٹر وہیکلز )

 Have aکے مقام پر شراب نوشی کریں تو وہاں سے گھر جانے کا محفوظ راستہ تالش کرنے میں مدد کے لیے 
Plan استعمال کریں۔ گورنر کی ٹریفک سیفٹی کمیٹی اور  ایپDWI-NYS STOP   فاؤنڈیشن کی جانب سے مفت ایپ

ئے گاڑی صارفین کو ڈرائیور نامزد کرنے، ٹیکسی یا رائیڈ شیئر کو کال کرنے اور گاڑی چالنے کے قابل نہ ہوتے ہو
چالنے کے نتائج کا جائزہ لینے کیا موقع دیتی ہے۔ یہاں تک کہ صارفین شراب یا منشیات کے نشے میں دھت ڈرائیور  

سمارٹ  Windowsاور   Apple، Androidکی اطالع دینے کے لیے بھی ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایپ 
  فونز کے لیے دستیاب ہے۔

   
DMV  کو ٹویٹر پرNYSDMV@  پر اور فیس بک پرNew York State Department of Motor 

Vehicles پر فالو کریں۔  
  

###  
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