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  نے عوامی پارکوں اور ساحلوں پر تمباکو نوشی پر پابندی کی قانون سازی پر دستخط کر دیے  HOCHULگورنر 
   

   عوامی پارکوں اور ساحلوں پر تمباکو نوشی کرنے پر پابندی عائد کرتا ہے S.4142/A.5061قانونی مسودہ 
  
   

نے آج تمام سرکاری ساحلوں، بورڈ واکس، مریناز، کھیل کے میدانوں، تفریحی مراکز اور  Kathy Hochulگورنر 
( پر دستخط کیے۔ ان S.4142/A.5061گروپ کیمپوں میں تمباکو نوشی پر پابندی عائد کرنے والے قانونی مسودہ )

اس بل میں اڈیرونڈاکس اور $ کا سول جرمانہ کیا جائے گا۔ 50نامزد عالقوں میں تمباکو نوشی کی سزا کے طور پر 
کیٹ سکلز کے ساتھ ساتھ پارکنگ الٹس، پارکوں سے ملحقہ فٹ پاتھوں اور پارک کے مقاصد کے لیے استعمال نہ 

  ہونے والے عالقوں کو پابندی سے مستثنٰی قرار دیا گیا ہے۔
   

اری ریاست کے عظیم "تمباکو نوشی ایک خطرناک عادت ہے جو نہ صرف تمباکو نوشی کرنے والوں کو بلکہ ہم
  Hochulگورنر  عوامی مقامات سے لطف اندوز ہونے والے خاندانوں اور بچوں سمیت ہر شخص کو متاثر کرتی ہے،"

"مجھے اس قانونی مسودے پر دستخط کرنے پر فخر ہے جو نیو یارک کے باشندوں کی صحت کا تحفظ کرے نے کہا۔ 
  پر کچرے کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔"گا اور ریاست بھر کے عوامی پارکوں اور ساحلوں 

   
بہت سی میونسپلٹیز اور مقامی حکومتوں نے پہلے ہی عوامی مقامات پر تمباکو نوشی پر بندشیں یا پابندیاں عائد کی 

یہ اضافی سزا ریاست بھر میں پابندی کو نافذ کرے گی اور اس میں ایک جرمانہ بھی شامل ہے جو مقامی ہوئی ہیں۔ 
   ادارے وصول کریں گے۔

   
بالواسطہ تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والے صحت کے خطرات کے عالوہ، سگریٹ کے آخر میں بقایا رہ جانے والے 

والے فلٹرز کی وجہ سے ایک بڑا ماحولیاتی خطرہ ہیں۔ یہ صفائی کے ٹکڑے اپنے قدرتی طور پر گل کر ختم نہ ہونے 
منصوبوں کے دوران سب سے زیادہ ملنے والی چیز ہیں۔ اس پابندی کے ذریعے، ہمارے مقامی ماحولیاتی نظام کے  

  ساتھ پارکوں اور ساحلوں کو بھی زیادہ صاف ستھرا اور محفوظ رکھا جائے گا۔
   

"نیو یارک کے عوامی پارک خاندانی تفریح کے مقامات ہیں۔ کسی نے کہا،  Toby Ann Staviskyاسٹیٹ سینیٹر 
بھی شخص، خاص طور پر بچوں کو کھیل کے میدان میں کھیلتے ہوئے یا عوامی ساحل سمندر یا کیمپ سائٹ پر اپنے 

کو بھی ان کے میدانوں  دن سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بالواسطہ تمباکو نوشی کا نشانہ نہیں بننا چاہیے ہمارے پارکوں
میں بکھرے ہوئے سگریٹ کے آخر میں بقایا رہ جانے والے قدرتی طور پر گل کر ختم نہ ہونے والے ٹکڑوں سے 
داغدار نہیں ہونا چاہیے مجھے اپنے پارکوں کے خوبصورت نیٹ ورک کی حفاظت اور بہتری کے لیے اس قانون 

کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے  Hochulمیں گورنر سازی کو مالی تعاون فراہم کرنے پر فخر ہے اور 
پارکوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے میں نیو یارک کے باشندوں کی مدد کے لیے اس کو قانون میں شامل 

  کیا۔"
   

"نیو یارک کے باشندے تازہ ہوا اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ نے کہا،   Jeffrey Dinowitzرکِن اسمبلی 
دینے کے لیے ہمارے پارکوں کا رخ کرتے ہیں۔ تمباکو نوشی اس کے برعکس ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ گورنر 



Hochul نے پارکوں میں تمباکو نوشی پر اس اہم ریاستی پابندی پر دستخط کیے ہیں اور گزشتہ برسوں میں اس بل پر 
  اہم حمایت کرنے پر اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔"
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