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نگ باؤنڈ ایسٹ پر وے ایکسپریس لینڈ آئی النگ نے HOCHUL گورنر   کیا اعالن کا تکمیل کی پراجیکٹ پَیو ِّ
  

مشرق کی جانب جانے والے النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے پر سطح کی تعمیر نو کا کام جمعرات کی رات مکمل کر دیا  
  گیا
  

  میڈوبروک اسٹیٹ پارک وے اور مشرق کی جانب جانے واال سدرن اسٹیٹ پارک وے بھی مکمل
  

 وے پارک اسٹیٹ سدرن  والے جانے جانب کی مغرب اور وے ایکسپریس لینڈ آئی النگ والے جانے جانب کی مغرب
  جاری سے رفتار مقررہ کام اور ہے تک اختتام کے 2022 ہدف کا تکمیل کی نو تعمیر کی راستے پیدل کنارے کے

  ہے
  

سے فنڈ شدہ منصوبوں   کاری سرمایہ کی ملین $157 اپریل میں نساؤ اور سافک کاؤنٹی کی ریاستی سڑکوں کے لیے
  کا اعالن کیا گیا

  
   

نے آج اعالن کیا کہ مشرق کی جانب جانے والے النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے )انٹراسٹیٹ   Kathy Hochulگورنر 
تک سطح کی تعمیر نو کا کام اب مکمل ہے، یہ ریاست نیو  112( پر نساؤ اور سافک کی سرحد سے اسٹیٹ روٹ 495

 ذکر سنگ میل ہے۔یارک میں سڑکوں کی سطح کی تعمیر نو کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک کا ایک قابل 
النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے پر مغرب کی جانب جانے والی سڑک کے کنار ے کی سطح کی تعمیر نو کے کام میں اب 

  تک کافی پیش رفت ہو چکی ہے اور اس سال کے اختتام تک بروقت تکمیل کی جانب رواں ہے۔
  

نگ آئی لینڈ کے ہائی ویز کے جال پر انحصار  "ہر سال دسیوں الکھ موٹر سوار اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ال
کرتے ہیں اور اس طرح کے انتہائی الزمی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تکمیل، سفر کو زیادہ رواں، زیادہ محفوظ 

"یہاں پر اور پوری ریاست نیو یارک میں ہمیں اپنی   نے کہا۔ Hochulگورنر  بنانے کے ہمارے عزم کا حصہ ہے،" 
  کے ٹھوس نتائج نظر آ رہے ہیں اور یہ اہم کام چھوٹی بڑی سڑکوں پر جاری رہے گا۔"  سرمایہ کاریوں

  
  ایسفالٹ جانے، بنائے دوبارہ کر ادھیڑ سطح کی سڑک  پر وے ایکسپریس لینڈ آئی النگ والے جانے جانب کی مغرب
 پر سڑک اور جانے لگائے  نشانات چمکدار زیادہ لیے کے نشاندہی کی راستے پیدل  اور جانے بچھائے تہہ نئی کی

  کی کام پر سطح کی ناروںک کے سڑک رات کی تجعمرا ساتھ، کے تکمیل کی کام کے  جانے بنائے پٹیاں ہوئی ابھرئی
 میں جوالئی کام کا نوعیت ہی اس پر وے ایکسپریس لینڈ  آئی النگ والے جانے جانب کی مغرب پائی۔ قرار رات آخری
   ہے۔ شدہ تکمیل تہائی  ایک تقریبا   اور ہوا شروع

  
ک وے، میڈوبروک اسٹیٹ پارک وے اور آج کے اعالن کے موقعے پر النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے، سدرن اسٹیٹ پار

دیگر کئی سڑکوں کے کلیدی حصوں پر اس سال کے گزشتہ مہینوں میں شروع ہونے والے منصوبوں کے بعد، اب  
میل سے زائد طویل لینز پر نئے ایسفالٹ کی سطح موجود ہے۔ اس سال   300پورے النگ آئی لینڈ کی شاہراہوں پر 

پہلے   $ ملین کی مالیت کے یہ منصوبے نساؤ اور سافک کاؤنٹیز میں157اور ُکل  شدہ  اعالن گزرنے والے اپریل میں
  و رفت میں بہتری النا شروع ہو چکے ہیں۔ ہی سفر میں آسانی اور موٹر سواروں کے لیے آمد
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  روٹ میں کاؤنٹی کساف  اور ایگزٹ روڈ ایونیو/بیلڈِون گرینڈ میں کاؤنٹی نساؤ پر، ساحل جنوبی کے لینڈ آئی النگ
 کام  کا نو تجدید کی راستے پیدل  کنارے کے وے پارک اسٹیٹ سدرن والے جانے جانب  کی مشرق درمیان کے ،110
  گیا۔ ہو شروع کام پر لینز والی جانے  جانب کی مغرب ہفتے اس اور ہوا مکمل کو اگست 19 جمعہ

  
 مکمل پہلے سے اینڈ ویک ڈے میموریل کام کا نو تعمیر کی سطح میں سمتوں دونوں کی وے پارک اسٹیٹ میڈوبروک

 کام کا بحالی کی کنارے  کے ٹرف درمیان کے ہیمپسٹیڈ  قصبہ واقع وے پارک اوشین اور روڈ میرک اور تھا گیا لیا کر
  ہے۔ جاری

  
  آگے بروقت کام تر زیادہ  پر وے پارک  اسٹیٹ میڈوبروک اور وے کپار اسٹیٹ سدرن  وے، ایکسپریس لینڈ آئی النگ
 اعالن کے گورنر میں مہینوں گزشتہ کے سال اس بلکہ، گا۔  جائے لیا کر مکمل تک آخر کے سال اس اور ہے رہا بڑھ

  یںم مہینوں کے گرما موسم اور بہار موسم زائد سے فیصد  60 کا کام کے سطح کی سڑکوں کی لینڈ آئی النگ کردہ،
  ہے۔  گیا لیا کر مکمل

  
  ہیں: شامل میں مقامات شدہ مکمل دیگر
اور سافک کاؤنٹی میں ساگٹیکوس اسٹیٹ پارک وے کے  231سدرن اسٹیٹ پارک وے جو کہ اسٹیٹ روٹ  •

  درمیان ہے؛
  ہے؛ درمیان کے 25 روٹ اسٹیٹ میں ٹاون سمتھ قصبہ  اور روڈ الرنس کہ جو 25A روٹ اسٹیٹ •
 ٹرمینل، فیری ساؤتھ  آئلینڈ شیلٹر واقع میں ہاربر  سیگ گاؤں اور پاتھ ہینڈز اسٹیفن کہ جو 114 روٹ اسٹیٹ •

   ہے؛ درمیان کے ہیمپٹن ایسٹ قصبہ اور ہیون نارتھ گاؤں
  ہے؛ درمیان کے اسِلپ قصبہ واقع روڈ مینر  اور  روڈ یوڈال کہ جو روڈ سروس نارتھ وے ہائی رائز سن •
  ہے؛ درمیان کے  اسِلپ، قصبہ واقع ایونیو مالٹس  اور  روڈ یوڈال کہ جو روڈ سروس ساؤتھ وے ہائی رائز سن •

  
   عالوہ: کے ان
  

 ہے، درمیان کے اسِلپ، قصبہ واقع وے ایکسپریس لینڈ آئی النگ اور ایونیو سافک کہ جو 111 روٹ اسٹیٹ •
   ہے۔ متوقع میں  ستمبر تکمیل کی

  سرحد کی سافک اور نساؤ وقت اس بہتریاں میں بنانے حفاظت کو گاہ گزر پیدل بغلی پر، 109 روٹ اسٹیٹ •
 کی کام تمام سمیت نو تجدید کی کناروں اور ہیں جاری درمیان کے بیبیلون، قصبہ واقع 27A روٹ اسٹیٹ اور

   ہے۔ تک اختتام کے 2023 وقت مقررہ کا تکمیل
   

"ہمارے آمدورفت کے   نے کہا، Marie Therese Dominguezآمدورفت کی کمشنر  ریاست نیو یارک محکمہ
کے عزم کی بدولت، ہم نیویارک کے باشندوں کے لیے   Hochulبنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے لیے گورنر 

سڑکوں کی سطح کی تعمیر نو کے جیسے حکمت   تبدیلی النے والے منصوبے مکمل کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔
 عملی پر مبنی منصوبے ہماری کمیونٹیز کے لیے رابطے اور معیار زندگی کو برقرار رکھنے میں مددگار ہیں اور

  بل بھروسہ، پائیدار نظام بنانے کے ہمارے مشن کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔" آمدورفت کا ایک قا
  

"سارے وسائل کو یکجا کیے جانے اور کام مکمل ہونے کی  نے کہا، Joseph P. De Stefanoاسمبلی ممبر 
 Joeبدولت اب موٹر سوار سافک سے گزرتے ہوئے ایک ہموار سفر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔" اسمبلی مین 

DeStefano  نے کہا۔ "ریاستی سڑکیں ہماری معیشت اور معیار زندگی کے لیے الزم و ملزوم ہیں اور مجھے خوشی
  جہ مل رہی ہے جس کی یہ حق دار ہیں۔" ہے کہ ان کو وہ تو

  
"سب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے کر دکھایا۔ مجھے کام  نے کہا، Douglas M. Smithاسمبلی ممبر 

کے اعلی معیار اور بخوبی انجام دیے گئے کام کی رفتار پر داد دینے میں گورنر اور ریاستی حکومت میں موجود اپنے  
ھ دینے پر خوشی ہے۔ جبکہ مشرق کی سمت پر کام مکمل ہے اور مغرب کی سمت پر کام تکمیل کی  ساتھیوں کا سات 



جانب بڑھ رہا ہے، نیو یارک کے باشندے متفق ہیں کہ: النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے کبھی اس سے بہتر نہیں دکھائی 
   دیا تھا!" 

  
کے وسط سے گزرتی ہے، اس لیے ہم شدت سے   12th ADبالکل  LIE"  نے کہا، Keith Brownاسمبلی ممبر 

کو بہت سراہتے ہیں۔ پختہ کیے گئے راستے   DOTدرکار، سڑک پکی کیے جانے کے منصوبے میں تیزی النے والے 
  زبردست دکھائی دے رہے ہیں!" 

  
ح کی تعمیر  "مشرق کی سمت جانے والے النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے کی سط نے کہا،  Steve Sternاسمبلی ممبر 

نو کی سریع تکمیل ہنٹنگٹن کے رہائشیوں کے لیے ایک اچھی خبر اور عالقے کے بنیادی ڈھانچے کے مسائل سے 
ریاستی مقننہ اور  "مل کر کام کرتے ہوئے نے کہا۔ Steve Sternنمٹنے کی جانب ایک اہم قدم ہے،" اسمبلی مین 

ہم عوام ےک تحفظ کو   گورنر کے دفتر نے معیار زندگی سے متعلق ان مسائل کو حل کرنے کو اولین ترجیح بنایا ہے۔
۔"

ے
  یقینی بنانی ےک لیے اپنی سڑکوں اور ُپلوں یک مرمت پر مسلسل توجہ مرکوز رکھیے ےک

  
 وہاں ہے رہا ہو کام پر جگہوں جن اور کریں ندیب منصوبہ  مطابق کے اس کہ ہے جاتی دی ترغیب کو سواروں موٹر
 جن ہیں۔ جاتے ہو دوگنے جرمانے کے رفتاری تیز وہاں ہو رہا ہو کام میں عالقے جس چالئیں۔ گاڑی سے داری ذمہ

  ڈرائیور کا فرد کسی میں نتیجے  کے ورزیوں خالف زیادہ سے دو یا دو کی رفتاری تیز وہاں ہو رہا ہو کام میں عالقوں
  ہے۔  سکتا جا کیا معطل  الئسنس

  
موبائل  511NYمالحظہ کریں یا مفت  www.511NY.orgپر کال کریں،  511تازہ ترین سفری معلومات کے لیے، 

  ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
  

NYSDOT  کوTwitter  پرNYSDOT@  اورNYSDOTLI@ ہمیں   پر فالو کریں۔Facebook   پر
Facebook.com/NYSDOT پر تالش کریں۔  
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