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ستمبر کو مفت مچھلی پکڑنے کی   24کی جانب سے نیو یارک کے شہریوں اور مہمانوں کو ہفتہ،  HOCHULگورنر 
  دعوت

  
تمام سطح کی مہارت والے مچھلی پکڑنے والوں کو مفت میں ڈوری لگا کر مچھلی پکڑنے اور تازہ پانی کی ماہی  

  گیری کے فوائد کا تجربہ کرنے کی ترغیب
  
  

ستمبر کو ریاست نیو یارک میں مفت ماہی گیری کا دن منانے کا اعالن کیا۔   24نے آج ہفتہ،  Kathy Hochulگورنر 
قومی شکار اور ماہی  تازہ پانی میں مفت ماہی گیری کا یہ دن ہر سال منعقد ہونے والے چھ میں سے ایک ہے اور یہ

کے موقع پر ہوتا جو ان بیرونی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے جو نیو یارک کی معیشت   گیری کا دن
  مدد فراہم کرتی ہیں۔میں اہم شراکت دار ہیں اور مچھلیوں اور جنگلی حیات کے تحفظ میں 

  
"بابلن سے لے کر بفلو تک، نیو یارک کے شہریوں کے لیے ماہی گیری کے مفت دن ایک بہترین موقع ہیں کہ وہ  

ریاست نیو یارک کے عالمی معیار کے ماہی گیری کے کئی مقامات میں سے ایک میں کھلی ہوا سے لطف اندوز ہو  
وں کہ اس ویک اینڈ پر ماہی گیری کے مفت "میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتی ہ نے کہا۔ Hochulگورنر سکیں،" 

دن کا فائدہ اٹھائیں، نیو یارک کی مقامی معیشت کی معاونت کریں اور ہمارے قدرتی وسائل کے تحفظ اور ان کو 
  بڑھانے کے لیے ہماری تحفظ کی وسیع کوششوں کے فوائد دیکھیں۔" 

  
میں، نیو یارک کے رہائشی اور غیر رہائشی ماہی گیری کے الئسنس کے بغیر نیو یارک کے   مفت ماہی گیری کے دنوں

ہیں۔ ماہی گیری کے مفت دن کے شرکاء کو یاد دالیا جاتا ہے کہ اگرچہ ماہی  تازہ پانی میں مفت مچھلی پکڑ سکتے
کا چھٹا  2022گیری کے الئسنس کی شرط ختم کردی گئی ہے، تاہم ماہی گیری کے دیگر تمام ضوابط نافذ العمل ہیں۔ 

  کو ہے۔ 2022نومبر  11اور آخری مفت ماہی گیری کا دن ویڑرنز ڈے، 
  

لوگوں کو ماہی   DEC" نے کہا،  Basil Seggosمہ برائے ماحولیاتی تحفظ کے کمشنر ریاست نیویارک کا محک
گیری کے کھیل سے متعارف کرانے میں مدد کرنے کے لیے سارا سال مفت ماہی گیری کے دنوں کی حمایت کرنے پر 

اسمارٹ فون ایپ پر ہمارے نئے ٹیکل باکس فیچر جیسی دیگر بہتریوں کے ساتھ،   HuntFishNYبہت خوش ہے۔ 
DEC  میں بہترین ماہی گیری سے لطف اندوز ہونے کے لیے تمام ہر عالقے میں جھیلوں، تاالبوں، دریاوں اور ندیوں

مہارت کی سطحوں کے مقامی مچھلی پکڑنے والوں کے لیے ماہی گیری کو مزید قابل رسائی بنانے کے لیے کام جاری 
  رکھے ہوئے ہے۔" 

  
کار مچھلی   نے ماہی گیری سے متعلق سیاحت کو بڑھانے اور نئے اور تجربہ DECاس سے قبل اس موسم گرما میں، 

پکڑنے والوں کو نیو یارک بھر میں پیش کی جانے والی بہترین ماہی گیری سے لطف اندوز ہونے میں مدد کرنے کے  
پر   اسمارٹ فون ایپ HuntFishNY کے DECلیے نیا 'ٹیکل باکس' فیچر شروع کیا۔ ٹیکل باکس کی خصوصیت 

کے لیے دستیاب( جو ماہی گیری کے تقریباً تمام ریاستی قواعد و ضوابط، آبی   Androidاور  iOSدستیاب ہے، ) 
ذخائر، ریاست کے تحت چالئی جانے والی ماہی گیری تک رسائی کی سائٹس، مچھلیوں کے ذخیرے کی معلومات اور  

یا ندی  دیگر مفید خصوصیات فراہم کرتی ہے جیسے تصاویر جن کے ذریعے ممکنہ طور پر کسی خاص دریا، جھیل 
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  موبائل ایپ کے بارے میں مزید معلومات HuntFishNYمیں پائی جانے والی مچھلیوں کی شناخت میں مدد مل سکے۔ 
DEC پر مل سکتی ہے۔ کی ویب سائٹ  

  
ویب پیجز بھی ایک   پلیسز ٹو فشکے  DECماہی گیری کے اپنے اگلے سفر کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے 

نو آموزوں کے لیے تازہ پانی میں مچھلی  I FISH NY قابل اعتماد ذریعہ ہیں۔ نو آموز مچھلی پکڑنے والوں کے لیے،
میں کانٹا لگانے سے لے کر پکڑی گئی مچھلی کی شناخت اور ماہی گیری کے  ماہی گیری کی چھڑی  پکڑنے کی رہنما

  ضوابط کو سمجھنے تک ہر چیز کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔
  

سال اور اس سے زیادہ عمر کے مچھلی پکڑنے والوں کے پاس  16مفت ماہی گیری کے دنوں میں شرکت کے عالوہ، 
یے ریاست نیو یارک کا ماہی گیری کا مؤثر الئسنس ہونا چاہیے۔ ماہی گیری کے  تازہ پانی میں مچھلی پکڑنے کے ل
دنوں کے لیے مؤثر ہیں۔ تازہ پانی میں ماہی گیری کا الئسنس خریدنے کے بارے    365الئسنس خریداری کی تاریخ سے 

سمندری پانی کی ماہی گیری کے لیے ضروری، بغیر فیس پر مل سکتی ہے۔  کی ویب سائٹ DECمیں مزید معلومات 
  حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہاںکے تفریحی میرین فشنگ رجسٹری کے بارے میں معلومات 

  
گیری  سے الئسنس خریدنے کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں اور تازہ پانی میں ماہی یہاں نیو یارک کے باشندے

مزید برآں، سمندری پانی کی ماہی گیری کے بارے میں معلومات   کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
  سے مل سکتی ہیں۔ یہاں

  
###  
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