
 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   20/ 10/ 2022 فوری ریلیے

 
 

ملین الگت سے النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے کی پختہ سڑک   80.1نے $ HOCHULگورنر آگے ہموار سڑک ہے: 
  کی تجدید کے پروجیکٹ کے شیڈول سے پہلے مکمل ہونے کا اعالن کیا ہے

  
  یہ تیز رفتار پروجیکٹ، شیڈول سے ایک مہینہ پہلے، ٹھیک چھ ماہ میں مکمل ہو گیا ہے

  
  جنوبی ریاستی پارک وے پختہ سڑک کا اہم پروجیکٹ بھی اس ہفتے مکمل ہوا ہے

  
لین میل سے زیادہ ریاستی روڈ کی سطح دوبارہ تعمیر کی گئی ہے، جس کی کل الگت  440اس سال النگ آئی لینڈ پر 

   ملین ہے  $121.6
  

   بلین الگت کے اپنے گڑھوں کو ہموار کریں پروگرام کی تکمیل کرتا ہے 1$ کے Hochul یہ پروجیکٹ گورنر
   
  

سافک کی  -نے آج اعالن کیا کہ سافک کاؤنٹی میں النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے پر نساؤ  Kathy Hochulگورنر 
ملین الگت کا سطح کی تعمیر نو کا پروجیکٹ اب مکمل ہے۔ اپریل میں،  80.1تک $ 112سرحد سے ریاستی روٹ 

کام شروع ہونے کے چھ   نیویارک ریاستی محکمہ برائے نقل و حمل نے اس اہم منصوبے پر کام شروع کیا، جو ابتدائی
گورنر نے یہ بھی اعالن کیا  اکتوبر کو مکمل ہوا ہے۔ 20آج صبح، جمعرات،  -ماہ بعد اور شیڈول سے ایک ماہ پہلے 

کہ نساؤ اور سافک کاؤنٹیز میں جنوبی ریاستی پارک وے پر پختہ سڑک کی تجدید کا بڑا پروجیکٹ اس ہفتے مکمل ہو  
لین میل سے زیادہ ریاستی سڑکوں کی سطح نئے اسفالٹ سے دوبارہ بنائی گئی   442پر اس سال النگ آئی لینڈ  گیا ہے۔

  ملین ہے۔ 121.6ہے، جس کی کل الگت $
  

"پُختہ کاری کے اس انقالبی پروجیکٹ کی تکمیل کے شیڈول سے پہلے تکمیل کے ساتھ النگ آئی لینڈ کے شہریوں کے  
"ہم اپنی سڑکوں کی مرمت کرنے، اپنے گڑھوں   نے کہا۔ Hochulورنر گلیے مزید ہموار سڑکیں زیادہ دور نہیں ہیں،" 

کو ہموار کرنے، اور نیویارک کے باشندوں کے الئق، قابل بھروسہ بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے 
  کی تاریخی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔" 

   
نے نیویارک کے بنیادی ڈھانچے میں   Hochulاس سال سٹیٹ آف دی سٹیٹ کے اپنے افتتاحی خطاب میں، گورنر 

سرمایہ کاری کرنے اور ریاست بھر میں گڑھوں کی اذیت سے لڑنے کو اپنی اّولین ترجیحات میں سے ایک قرار دیا،  
ار کریں نامی ایک نئے پروگرام کے تحت،  بلین مختص کیے گئے۔ اپنے گڑھوں کو ہمو 1جس میں پانچ سالوں میں $
ملین مختص کیے گئے ہیں۔ یہ پروگرام، جو  500ملین اور ریاستی شاہراہوں کے لیے $ 500مقامی سڑکوں کے لیے $

اپریل میں ریاستی بجٹ کی منظوری کے ساتھ باضابطہ طور پر شروع کیا گیا تھا، اس مالی سال میں ریاستی اور مقامی 
ملین مختص کر چکا ہے، جس کے نیویارک   111ن میل سے زیادہ پختہ کرنے کے لیے پہلے ہی $لی  793سڑکوں کی 

بھر کے عالقوں کی جانب سے مکمل ہونے والے کام کے لیے معاوضے کی مزید درخواستیں ابھی باقی ہیں۔ یہ ریاست 
ر ریاست بھر میں  ، ریاستی سیاحتی رستے، اوCHIPS، PAVE NYبھر میں دیگر ریاستی پروگرامز، جیسے کہ 

   دیگر پروگرام شدہ کیپیٹل پروجیکٹس کے کے عالوہ ہیں۔
   



لین میل سے زیادہ سڑکیں بن چکی ہیں یا ان   3,700کے آخر تک،  2022سے لے کر   2021ریاست بھر میں اگست 
   کے دوبارہ بننے کی امید ہے۔

   
"جن سالوں میں  نے کہا،  Marie Therese Dominguezنیویارک ریاستی محکمہ برائے نقل و حمل کی کمشنر 

نے ریاست بھر میں ہزاروں میل  Kathy Hochulبطور لیفٹیننٹ گورنر اور گورنر کام کیا ہے، ان سالوں میں 
شاہراہوں کا سفر کیا ہے، اور وہ جانتی ہیں کہ کون سا گڑھا کہاں چھپا ہوا ہے۔ وہ نیویارک کے اہم بنیادی ڈھانچے میں 
سرمایہ کاری کی اہمیت بھی جانتی ہیں۔ ہماری ریاستی اور ٹھیکیدار قوتوں نے اس سال سخت محنت کی تاکہ وہ تعمیِر  

ں پروجیکٹس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ گڑھے بھریں، جن میں النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے پر یہ  نو کے سینکڑو
بڑا پروجیکٹ شامل ہے جو کہ جلدی اور کم بجٹ میں مکمل ہوا۔ اگرچہ ہم بہت سی باتوں پر فخر کر سکتے ہیں، لیکن  

— غیر متزلزل حمایت کے ساتھ، ہم کی Hochul ہمارے پاس کرنے کے لیے ہمیشہ مزید کام موجود ہوتا ہے۔ گورنر
اپنی سڑکوں کی مرمتیں کرنے، اپنے اہم پروجیکٹس کو مکمل کرنے، اور نیویارک کے سخت سردیوں کے مہینوں کے  

    لیے بنیادی ڈھانچے کو تیار کرنے کے لیے ہر دم بھرپور طاقت کے ساتھ موجود ہوں گے۔" 
    

   النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے۔
   

  48اپریل کو ایگزٹ  19پختہ کاری کرنے والے عملے نے النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے کی مشرقی سمت میں منگل، 
کے قریب نساؤ اور سافک کاؤنٹی الئن پر شروعات کی اور پرانے پختہ راستے کو اکھیڑنے اور النگ آئی لینڈ 

( لین، HOVینز پر نیا اسفالٹ لگانے کا کام آگے بڑھایا، جو ہائی آکوپنسی وہیکل )ایکسپریس وے کی تین اہم سفری ل
پر   64سے ایگزٹ  112آن/آف ریمپس ہیں۔ اس کے بعد مغربی سمت کی لین میں ریاستی روٹ   62بغلی راستے، اور 

لین میل  286ے کل اکتوبر کو مکمل ہوا ہے، جس ن 20نساؤ کاؤنٹی کی سرحد کی طرف کام شروع کیا گیا، جو ابھی  
سے زیادہ فاصلے پر کام مکمل کیا ہے۔ نئی، زیادہ ہموار اسفالٹ والی گاڑی چالنے کی سطح، جو کم از کم دس سال  

تک قائم رہنے کی توقع ہے، اس میں بغلی راستوں پر نئے انتہائی چمکدار پختہ فرش کے نشانات اور رمبل پٹیاں بھی 
   لگائی گئی ہیں۔

   
  جنوبی ریاستی پارک وے۔

   
اکتوبر کے دن، پچھلے دو سالوں میں تیسرے جنوبی ریاستی پارک   21نے یہ اعالن بھی کیا کہ جمعہ  Hochulگورنر 

جنوبی ریاستی   لین میل سے زیادہ ہے۔ 121وے کی سطح کی تعمیِر نو کے پروجیکٹ کی تکمیل ہو جائے گی، جو کل 
( 20ینڈ ایونیو/بالڈون روڈ )ایگزٹ نساؤ کاؤنٹی میں گر—پارک وے کے دو حالیہ ترین حصے اس سال مکمل ہوئے ہیں

( اور ساگٹیکوس ریاستی  39)ایگزٹ  231( اور سافک کاؤنٹی میں ریاستی روٹ 32)ایگزٹ  110سے ریاستی روٹ 
جنوبی ساحل کے موٹرسائیکل سواروں کے النگ آئی لینڈ میں آمد و رفت کرنے اور    —( 41Aپارک وے )ایگزٹ 

   راستے فراہم کریں گے۔ سیاحتی سفر کرنے کے لیے مزید ہموار 
   

   النگ آئی لینڈ کے طول و عرض میں دیگر اہم پروجیکٹس
    

نے اعالن کیا ہے کہ اس موسم بہار میں سطح کی تعمیِر نو کے لیے طے شدہ دس مقامات   Hochul ، گورنراگست میں
اس کے بعد سے، دیگر دو پروجیکٹس مکمل ہو چکے  میں سے چھ کی تجدید، شیڈول سے کافی پہلے کر دی گئی ہے۔ 

پر   111ہیں، جن میں اسلپ کے قصبے میں النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے اور سافک ایونیو کے درمیان ریاستی روٹ 
سطح کی تعمیِر نو کا پروجیکٹ، نیز ہیمپسٹڈ کے قصبے میں میرک روڈ اور اوشن پارک وے کے درمیان میڈو بروک  

   پر بغلی راستے کی بحالی کا کام شامل ہے۔ریاستی پارک وے 
   

ان پر کام میں پیش جن کا آغاز اس موسِم بہار میں ہوا ہے، ملین ُکل الگت سے پُختہ کاری کے دو پروجیکٹس، $26.4
  55میں نساؤ اور سافک کاؤنٹیز دونوں میں پہلے کام  میں ان کی تکمیل طے شدہ ہے۔ 2023رفت ہو رہی ہے اور 

جنوبی ریاستی پارک وے کے داخلی راستوں اور خارجی ریمپس پر مکمل گہرائی تک کنکریٹ کی مرمتیں شامل ہیں  
کے درمیان ریاستی روٹ  27Aجب کہ دوسرے کام میں بیبلون کے قصبے میں نساؤ/سافک بارڈر اور ریاستی روٹ 

   پر فٹ پاتھ ریمپ کی حفاظت میں اضافوں کے ساتھ فٹ پاتھ کی سطح کی تعمیِر نو شامل ہے۔ 109

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-completion-eastbound-paving-project-long-island-expressway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SzqncQlEni1Bb8QITM%2FiBG%2BkrbCUKmG1snPWzxpRV%2F4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-157-million-investment-pavement-renewal-projects-long-island&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B3IuyZBI16N6x6foRI1%2FFgDAZh30r9TJdyZGcDS%2BQl0%3D&reserved=0


   
سے   64)ایگزٹ  21اور یافنک ایونیو/سافک کاؤنٹی روٹ   112مزید برآں، بروک ہیون کے قصبے میں ریاستی روٹ 

کے   2024تھ بحالی اور مرمت کا پروجیکٹ جاری ہے۔ ملین کی الگت سے کنکریٹ کے سا 7.3( کے درمیان 67$
موسم بہار میں تکمیل کے لیے طے شدہ، پختہ سڑک کو باریک پیسا جائے گا تاکہ خامیوں کو دور کیا جائے اور جہاں 
ضروری ہو وہاں کنکریٹ کے تباہ حال حصوں کو تبدیل کرتے ہوئے سفر کرنے والی کنکریٹ کی سطح کی تجدید کی 

   جائے گی۔
   

کی تعمیِر نو کے ذریعے کروکڈ ہل روڈ )سافک کاؤنٹی   53ایگزٹ نے  Hochul اور اس سال کے شروع میں، گورنر
حالیہ یادداشت میں النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے پر  کے ساتھ ( تک رسائی دینے والے ریمپس کی تعمیِر نو13روٹ 

ے، جو کہ مقامی معیشت کو تقویت دیتے ہوئے موٹرسائیکلوں کے  سب سے زیادہ تبدیلی والے پروجیکٹ کا اعالن کیا ہ
   لیے نقل و حرکت کو بہتر بنائے گا۔

   
"گڑھوں اور تباہ حال سڑکوں پر گاڑی چالنا ہر جگہ کے ساتھ خاص طور   نے کہا، Taylor Darlingرکن اسمبلی 

پر یہاں النگ آئی لینڈ پر ایک مہنگا، تکلیف دہ تجربہ ہے، جہاں اپنے خاندانوں کے لیے فراہمی کرنے اور ان کی دیکھ 
قوں کے لیے، بھال کرنے کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ میرے بہت سے حل

کسی گڑھے سے ٹکرانے کے بعد ٹائروں اور کاروں کی مرمت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اپنے رہن، 
میں نے کئی  کرائے یا یہاں تک کہ اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی کافی پیسے باقی نہیں بچتے ہوں گے۔

ستم ظریفی یہ کہ اس وقت میں خود فائر   -کا اظہار کیا تھا  کے سامنے اس شدید تشویش Hochulمہینے پہلے گورنر 
اور ان کے پاس پہلے سے ہی  -اسٹون میں ایک نیا ٹائر خرید رہی تھی کیونکہ میں ایک گڑھے میں جا ٹکرائی تھی 

  LIEفی الحال،  بلین ڈالر خرچ کرنے کا منصوبہ موجود تھا۔ 1سڑک کی ایک تاریخی تبدیلی اور مرمت کے اقدام میں 
سے زیادہ لین میلوں کی تبدیلی اور مرمت کی جا چکی ہے، اور النگ آئی لینڈ بہت شکر   400اور جنوبی ریاست کے 

میرے حلقوں میں ڈرائیونگ کے تجربات میں بہت زیادہ بہتری آنے اور جیبوں میں پیسے موجود رہنے کے   گزار ہے۔
ے سے جا ٹکرانے کے نتیجے میں پیش آنے والے غیر بارے میں بات چیت کی جاتی ہے کیونکہ اب ان پر کسی گڑھ

متوقع اخراجات کی بمباری نہیں ہوتی۔ محکمۂ نقل و حمل میں ہمارے شاندار حضرات اور خواتین کا شکریہ جو ہر روز  
 اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس محفوظ اور قابل بھروسہ سڑکیں موجود ہوں۔

ھوں والے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے عزم اور فوری سے پیشتر توجہ کے لیے ہمارے گڑ
   آپ کا شکریہ۔"  Hochul گورنر

  
"النگ آئی لینڈ ایکسپریس وے سطح کی پختہ کاری کی تجدید کے پروجیکٹ کی   نے کہا،  Steve Sternرکن اسمبلی 

تکمیل ہم سب کے لیے خوش آئند خبر ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاریاں اور سڑکوں کی مرمتیں ہماری مقامی 
ں۔ جیسا کہ معیشت، ہمارے موٹرسائیکل سواروں کی حفاظت اور ہمارے معیار زندگی دونوں کے لیے انتہائی اہم ہی

النگ آئی لینڈ کے شہری اچھی طرح جانتے ہیں، کہ گڑھے ہمارے روزمرہ کے سفر کا ایک خطرناک اور مہنگا حصہ 
کو سراہتا ہوں، جس کے  Hochulہیں۔ میں اس اہم پروجیکٹ کی، بروقت اور کم بجٹ کے اندر تکمیل پر گورنر 

کنے اور النگ آئی لینڈ پر ہمارے سفر کے دباؤ کو کم  نتیجے میں ہماری گاڑیوں کو پہنچنے والے نقصانات کو رو
  کرنے میں دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔" 

   
موٹر سواروں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اس کے مطابق منصوبہ بندی کریں اور جن جگہوں پر کام ہو رہا ہے وہاں 

جن  جس عالقے میں کام ہو رہا ہو وہاں تیز رفتاری کے جرمانے دوگنے ہو جاتے ہیں۔ ذمہ داری سے گاڑی چالئیں۔
عالقوں میں کام ہو رہا ہو وہاں رفتاری کی دو یا دو سے زیادہ خالف ورزیوں کے نتیجے میں کسی شخص کا ڈرائیور 

  الئسنس معطل کیا جا سکتا ہے۔ 
   

  511NYمالحظہ کریں یا مفت  www.511NY.orgیا  ں، پر کال کری 511سفر کی تازہ ترین معلومات کے لیے، 
   موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔

   
NYSDOT  کوTwitter  پرNYSDOT@  اورNYSDOTLI@ ہمیں   پر فالو کریں۔Facebook   پر

Facebook.com/NYSDOT پر تالش کریں۔  
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