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 کی جانب سے راہگیروں، بائیک چالنے والوں اور ٹرانزٹ رائیڈرز کی مدد کے لیے قانون ساز HOCHULگورنر 
  پیکج پر دستخط

  
کے پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ فراہم کی گئی ہے " کمپلیٹ سٹریٹس"کے تحت  (S.3897/A.8936-A)قانون سازی 

 جو کہ گلیوں کے ڈیزائن کے ایک جامع تصور پر مشتمل ہے 
  

 اور وسطی نیو یارک کی عالقائی NFTA, RGRTA, CDTAمیں  (S.3959-B/A.7822-C)قانون سازی 
ایئرپورٹ اتھارٹی میں بورڈ کی سیٹیں شامل کی گئی ہیں جو کہ ٹرانزٹ پر انحصار کرنے والے افراد کے لیے وقف 

 کردہ ہیں 
  
  

 نے آج ریاست نیو یارک میں راہگیروں، بائیک چالنے والوں اور ٹرانزٹ رائیڈرز کی مدد Kathy Hochulگورنر 
 Department of)کے لیے لانون ساز پیکیج پر دستخط کیے ہیں۔ ان لوانین کے ذریعے محکمۂ آمدورفت 

Transportation)  کے پروجیکٹس کے سلسلے میں میونسپل کی مدد میں اضافہ ہو " کمپلیٹ سٹریٹس"کی جانب سے
گا اور ان میں ٹرانزٹ پر انحصار کرنے والوں افراد کے لیے عاللائی ذرائع آمدورفت کے بورڈز سے ووٹنگ سیٹس 

 کا تماضا کیا جائے گا۔ 
  
خواہ آپ پیدل راستے پر ہوں، بائیک کی لین میں ہوں یا بس میں سفر کر رہے ہوں، آپ ایک اعلٰی معیار کے سفر کا "

آمدورفت کا بنیادی " نے کہا۔ Hochulگورنر " استحماق رکھتے ہیں جو آپ کو بحفاظت اپنی منزل پر پہنچا سکے،
لوگوں کو ان کے مالزمتی ممامات، ان کے گھروں اور ان کے پیاروں کے لریب النا۔ : ممصد روابط کی استواری ہے

مجھے ان دو نئے لوانین پر دستخط کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے جو ہماری گلیوں کو محفوظ اور کمیونٹیز کو 
 " مزید مربوط بنائیں گے۔

  
کے پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا " کمپلیٹ سٹریٹس"کے تحت  (S.3897/A.8936-A)لانون سازی 

ہے جو کہ گلیوں کے ڈیزائن کے ایک جامع تصور پر مشتمل ہے۔ کمپلیٹ سٹریٹ ایک ایسی سڑک ہے جس کی ہر عمر 
کے لوگوں اور ہر طرح کی صالحیتوں کے حامل افراد کے لیے محفوظ، آسان رسائی اور سڑک استعمال کرنے والوں 
کی نمل و حرکت کو زیِر غور النے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے اور اسے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس میں راہگیر، 

سائیکل سوار، عوامی ذرائع آمدورفت کا استعمال کرنے والے، اور موٹر گاڑی چالنے والے شامل ہیں؛ اس میں بچے، 
بزرگ افراد، اور معذوریوں کے شکار افراد بھی شامل ہیں۔ کمپلیٹ سٹریٹ ڈیزائنز ایک صاف، سرسبز و شاداب 

آمدورفتی نظام کے لیام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس بِل کے ذریعے کمپلیٹ سٹریٹ کی خصوصیات کو شامل کرنے 
والی میونسپلٹیز کے لیے ریاستی فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس نئے لانون کے تحت، کمپلکیٹ سٹریٹ پروجیکٹس 

 فیصد تک بڑھ جائے گا، جن کے ذریعے میونسپلٹیز کو 87.5کے غیر وفالی فنڈ کردہ حصے میں ریاست کا حصہ 
 گلیوں کے ان ڈیزائنز کو عملی شکل دینے میں مدد ملے گی۔ 

  
لانون سازی کے مذکورہ دو مسودات پر دستخط کر کے، نیو یارک " نے کہا، Timothy Kennedyریاستی سینیٹر 

واضح کر رہا ہے کہ آمد و رفت کے متبادل ذرائع اور ان پر دارومدار رکھنے والے افراد ہماری ترجیح ہیں۔ ٹرانزٹ پر 
انحصار کرنے والے مسافروں کے لیے باالئے ریاست ٹرانزٹ محکمہ جاتی بورڈز میں مختص کردہ سیٹ کی فراہمی 



سے لے کر، اس امر کو یمینی بنانے تک، کہ ہماری سڑکیں عمر، استعداد، اور ذریعۂ آمدورفت سے لطع نظر تمام 
صارفین کے لیے محفوظ اور اشتمالی نوعیت کی ہیں، یہ بِل ظاہر کرتے ہیں کہ ریاست نیو یارک میں ہم ایک محفوظ 
اور مزید مربوط آمدورفتی بنیادی ڈھانچے کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اسمبلی میں موجود میرے رفمائے کار کا بےحد 

شکریہ جنہوں نے ان بِلز میں تعاون کیا، ساتھ ہی ان حامیان کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے کبھی ہار نہیں مانی، نہ ہی 
 " کبھی اپنے ممصد کے حوالے سے غفلت برتی۔

  
گورنر کی ہائی وے سیفٹی انتظامیہ کے علم کے مطابك امریکا کے " کا کہنا تھا کہ، Patricia Fahyرکن اسمبلی 

 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں، لٰہذا آج ہماری شاہراہوں پر ٹریفک کے دوران تشدد کے 40اندر راہگیروں کی اموات 
نتیجے میں شدید چوٹ لگنے یا موت والع ہونے کا مسلسل خطرہ نیو یارک کے باشندوں کے سر پر پہلے سے کہیں 

پر دستخط کرنے پر گورنر  (A.8936/S.3897)زیادہ منڈال رہا ہوتا ہے۔ میں کمپلیٹ سٹریٹس فنڈنگ کے بِل 
Hochul کی تہِہ دل سے شکرگزار ہوں، جس سے مزید راہگیروں اور سائیکل سواروں کو تحفظ فراہم ہو گا اور ایسا 

پیدلی راستوں، کراس واکس، مزاحمت توڑ حصوں اور راہگیروں کے لیے سہل بنیادی ڈھانچے جیسے ممامی کمپلیٹ 
سٹریٹ پروجیکٹس کے لیے ریاستی فنڈنگ میں اضافے کے ذریعے کیا جائے گا، نیز اس الدام سے زندگیاں محفوظ 
ہونے اور تمام لوگوں کے لیے گلیوں کو مزید لابِل استعمال بنانے میں کوئی شک بالی نہیں رہے گا۔ اس لانون سے 

ممامی حکومتوں کو ان میں سے اکثر پروجیکٹس کی الگتوں میں کمی کرنے اور ان پروجیکٹس کے لیے ریاستی فنڈنگ 
میں اضافہ کرنے کے ذریعے ان کی تکمیل کے سلسلے میں بااختیار بنایا جائے گا۔ اگر ہمارا ممصد شعبۂ آمد و رفت 
سے ہونے والے اخراجوں میں کمی ال کر مضبوط، متعدد ماڈلز کی حامل چہل لدمی کے لابل کمیونٹیز کو تشکیل دینا 

ہے، تو کمپلیٹ سٹریٹ ڈیزائن اس ممصد کے حصول کے لیے ایک ثابت شدہ الزمی جزو ہے۔ میں سینیٹ میں اشتراک 
، سینکڑوں حامیان جیسے کہ فیملیز فار سیف سٹریٹس، آمدورفتی متبادالت Tim Kennedyکرنے والے 

(Transportation Alternatives) ٹریفک کے دوران تشدد سے متاثرہ خاندانوں، رکن اسمبلی ،Donna 
Lupardo اور کانگریسی رکن Joe Morelle کی معترف ہوں، جنہوں نے اس اسمبلی بِل کی اصالً اور حمیمی معنوں 

میں حمایت کی، اور اب کانگریس میں اس کے لیے کوششوں کی لیادت کر رہے ہیں، اور اس بِل کو حتمی شکل دینے 
 " اور نیو یارک کے باشندوں کی مزید تعداد کو شاہراہوں پر تحفظ فراہم کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔

  
متعدد آمدورفتی محکمہ جاتی بورڈز میں نان ووٹنگ ٹرانزٹ پر منحصر  (S.3959-B/A.7822-C)لانون سازی 

نمائندے کو ووٹنگ پوزیشن میں النے کا تماضا کرے گی۔ باالئے ریاست اور مغربی نیو یارک کے عاللائی ٹرانزٹ 
محکمے ہر سال کروڑوں رائیڈرز کو اہم سروسز فراہم کرتے ہیں۔ ان سروسز میں بائیک شیئرز، بسز اور پیرا ٹرانزٹ 
شامل ہیں، اور اس سروس کے تحت ساالنہ الکھوں میل کا سفر طے کیا جاتا ہے۔ مذکورہ نئی لانون سازی ان سروسز 
پر مستمالً انحصار کرنے والے رائیڈرز کو اظہار کا مؤثر مولع فراہم کرتی ہے، نیز اس کے ذریعے ان محکمہ جات 

 میں انتظام و انصرام بھی بہتر ہو گا۔ 
  

ہمارے جیسے خطے میں، کہ جہاں آمدورفتی نظام زیادہ تر " کا کہنا تھا کہ، Jonathan D. Riveraرکن اسمبلی 
ذاتی گاڑی کی ملکیت پر مرتکز ہوتا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان افراد کے لیے ایسے طویل مدتی حل تجویز 

کریں جو گاڑی نہیں چال سکتے۔ متبادل راستوں کے انتخاب اور بس سروسز کے انمطاع کے حوالے سے اکثر فیصلے، 
اور لیمتوں میں اضافہ، براہ راست متاثر ہونے والوں کی رائے یا نمائندگی کے بغیر کیا جاتا ہے۔ اس بِل کے ذریعے 
ہمارے خطے کے عوامی ذرائع آمدورفت میں پیش رفت سے متعلك تمام معامالت میں براہ راست اپنی رائے کا اظہار 
کرنے کے ذریعے معذوری کی شکار کمیونٹی کو اپنی آواز اٹھانے کا مولع فراہم کیا جائے گا۔ میں اس بِل کو متعلمہ 

 "  کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔Kennedyحکام تک پہنچانے کے سلسلے میں سالہا سال کی حمایت پر سینیٹر 
  

کمپلیٹ سٹریٹس فنڈنگ " نے کہا، Elizabeth Adams آمدورفتی متبادالت کی حمایت اور تنظیم کی سینیئر ڈائریکٹر
بِل ریاست بھر کے شہروں اور لصبوں کو محفوظ سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے میں ایسی سرمایہ کاری کرنے کے لیے 

بااختیار بناتا ہے جو کہ ہماری شاہراہوں پر موجود ہر شخص کی حفاظت کرنے کے لیے ثابت شدہ ہے۔ ٹریفک کے 
دوران تشدد سے بچاؤ ممکن ہے اور اس لانون سازی کے ذریعے کمیونٹیز کو صحِت عامہ کے اس بحران کا ممابلہ 

 کی لیادت Hochulکرنے کے لیے ایک اور ذریعہ فراہم ہوتا ہے۔ ہم اس بِل پر دستخط کرنے کے سلسلے میں گورنر 
 اور اس بِل کے تمام حامیان کے مشکور و ممنون ہیں، جنہوں نے Fahy، رکِن اسمبلی Kennedyپر ان کے، سینیٹر 



اس اہم لانون سازی کو مرتب کرنے کے لیے ِمل ُجل کر کام کیا۔ ٹریفک کے دوران تشدد کی روک تھام کے لیے 
 " اضافی الدام عمل میں النے کی خاطر ہم اگلے سیشن میں بھی اپنی جاری و ساری شراکت داری کا خیرممدم کرتے ہیں۔

  
ٹریفک کے دوران تشدد کے کسی والعے کے " نے کہا، Amy Cohenفیملیز فار سیف سٹریٹس کی شریک بانی 

نتیجے میں کسی عزیز کو کھو دینا ایک ایسا درد ہے، جس کا تجربہ کسی بھی خاندان کو نہیں ہونا چاہیئے۔ ایک حادثے 
 کو کھو دینے کے بعد، میں نے سڑکوں میں اہم، زندگی بچانے والے حفاظتی بہتری کے Sammyمیں اپنے بیٹے 

الدامات عمل میں النے کے لیے جنگ لڑی ہے۔ گلیوں کو محفوظ بنانے کی خاطر شہروں اور لصبوں کے لیے نئی 
فنڈنگ کی دستیابی کو دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہے، کمپلیٹ سٹریٹس فنڈنگ بِل کا بےحد شکریہ۔ یہ لانون بالشبہ 

زندگیاں بچائے گا اور اپنے بچے کو کھو دینے کے نالابِل تصور نمصان کا تجربہ کرنے سے مزید خاندانوں کی حفاظت 
، اور تمام منتخب افسران کا شکریہ جنہوں نے اس Fahy، رکِن اسمبلی Kennedy، سینیٹر Hochulکرے گا۔ گورنر 

  "لانون سازی کو حمیمی شکل دی۔
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