
 

 

 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   2023/ 17/ 2 فوری ریلیے

 
 

کی روک تھام پر عمل درآمد مہم کے دوران ریاستی   DWIنے سپر باؤل کی ہفتہ وار تعطیل پر   HOCHULگورنر 
  ٹکٹ جاری کرنے کا اعالن کیا ہے 11,865پولیس کی جانب سے 

  
  افراد کو گرفتار کر لیا ہے 183کی وجہ سے  DWIسپر باؤل کی ہفتہ وار تعطیل کے دوران ریاستی فوجیوں نے 

  

  
کی روک تھام پر   DWI نیویارک ریاستی پولیس نے آج اعالن کیا ہے کہ سپر باؤل کی ہفتہ وار تعطیل کے دوران 

فروری   10جمعہ، سے زائد ٹکٹیں جاری کی تھیں۔  11,800ٹریفک عمل درآمد کی خصوصی مدت میں فوجیوں نے 
کی   DWIتک جاری رہنے والی، اس مہم کے دوران فوجیوں نے  2023فروری،   13کو شروع ہوئی اور پیر،  2023

افراد زخمی   73حادثات کی تحقیقات کی تھیں، جس کے نتیجے میں  490افراد کو گرفتار کیا تھا اور  183وجہ سے 
  اور چار اموات واقع ہوئی تھیں۔

  
لیس اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شکرگزار ہوں جن کی ان تھک کوششوں کی بدولت  "میں ریاستی پو 

"نشے میں ُدھت اور غیر محتاط نے کہا۔  Hochulگورنر  خطرناک ڈرائیورز کو سڑکوں سے باز رکھا گیا ہے،" 
کتے ہیں۔ عمل ڈرائیوروں کی طرف سے کئے گئے ناقص فیصلے سڑک پر موجود ہر شخص کے لیے خطرہ بن س

درآمد کے ایسے اقدامات، یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنی سڑکوں کے راستوں پر اس طرز عمل کو برداشت نہیں کریں  
 گے۔" 

 
ریاستی پولیس نے گشت بڑھا دیا تھا اور نشے میں دھت ڈرائیوروں کو روکنے، ان کی شناخت کرنے اور گرفتاری کے  

 Governor's Traffic Safetyاقدام کے لیے گورنر کی ٹریفک سیفٹی کمیٹی )لیے احتیاطی چوکیاں بنائی تھیں۔ اس 
Committee, GTSC کی جانب سے مالی اعانت فراہم کی گئی تھی اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے )

، ریاستی پولیس پچھلے سال کے سپر باؤل کے عمل درآمد کے اقدام کے دوران بھی ریاست بھر میں یہ کام انجام دیا تھا۔
حادثات کی تحقیقات   688افراد کو گرفتار کیا تھا، اور  189کی وجہ سے   DWIٹکٹ جاری کیے تھے،  10,975نے 

 افراد زخمی ہوئے تھے اور چار اموات واقع ہوئی تھیں۔  87کی تھیں جن کے نتیجے میں  
  

"ہماری سڑکوں کو محفوظ رکھنے   کہا، نے Steven A. Nigrelliریاست نیویارک پولیس کے قائم مقام سپرنٹنڈنٹ 
کے لیے ہمارے فوجی اور قانون نافذ کرنے والے مقامی شراکت دار روزانہ جو کام انجام دیتے ہیں، اس پر میں انہیں  

سراہتا ہوں۔ تاہم، اس سال عمل درآمد کروانے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اب بھی غلط فیصلے کر  
اب نوشی کرنے کے بعد یا نشے میں ُدھت ہو کر گاڑی چالتے ہیں۔ ہم اس رویے کو بالکل برداشت  رہے ہیں اور شر

نہیں کریں گے، اور ان غیر محتاط افراد کو اپنی سڑکوں پر آنے سے روکنے کے لیے ہمارے فوجی چوکس رہیں  
  گے۔"

  
 .Mark Jسیفٹی کمیٹی کے صدر   ریاست نیویارک کے محکمہ برائے موٹر وہیکلز کے کمشنر اور گورنر کی ٹریفک

F. Schroeder  ،ہم یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے کہ نشے کی حالت میں  نے کہا"
ڈرائیونگ کی مکمل روک ہونی چاہیئے۔ اس کے لیے صرف یہ درکار ہے کہ ذمہ داری سے کوئی منصوبہ بنایا جائے 

  کوئی جشن بھی منا سکے اور اس کے باوجود بحفاظت گھر بھی پہنچ سکے۔" اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہر
  



 

 

  ڈرائیونگ میں انداز جارحانہ  اور سے رفتاری  تیز میں بھر ریاست  نے فوجیوں  پر، طور کے حصے کے درآمد  عمل
  11,865 پر  طور مجموعی  پر  ورزیوں خالف مختلف  کی  ٹریفک  اور گاڑیوں اور ہے، بنایا  ہدف  بھی کو والوں کرنے
  ہے۔ موجود   یںم  ذیل نمونہ ایک  کا ان گئے  کیے  جاری ٹکٹس جو ہیں۔ کیے جاری  ٹکٹس

  

  4,119تیز رفتاری:  •

  267عدم توجہی سے ڈرائیونگ کرنا:  •

  356سیٹ بیلٹ سے متعلق خالف ورزیاں:  •

  86 لین بدلنے کا قانون: •

  
   نتائج:  کے  مہم  گئی دی انجام سے جانب کی فوجیوں

  

  عالقہ  پولیس
DWI  

  گرفتاریاں
  افراد( )#

  رفتار
 الپرواہ

  ڈرائیونگ

  طفلی
  حفاظتی

  بند/
  بیلٹ سیٹ

 بدلنے لین
  تبدیلی کی

  ُکل
  ٹکٹس

)بشمول دیگر  
  خالف ورزیاں( 

A  Western NY  16  407  12  38  2  1,272  

B  
North 

Country  
4  149  19  14  4  645  

C  Southern Tier  9  372  10  19  10  974  

D  Central NY  12  309  29  23  6  1,024  

E  Finger Lakes  20  344  38  79  2  1,389  

F  
Upper 

Hudson 
Valley  

31  374  22  44  6  1,081  

G  
Capital 
Region  

16  334  15  19  4  930  

K  
Lower 

Hudson 
Valley  

33  625  27  25  24  1,308  

L  Long Island  23  274  30  32  5  813  

NYC  New York City  3  68  13  18  1  581  

T  NYS Thruway  16  863  52  45  22  1,848  
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