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 کی جانب سے تاریخی برفانی طوفان کے پیِش نظر مغربی نیو یارک کی اضافی اہم شاہراہوں کو HOCHULگورنر 

   دوبارہ کھولنے کا اعالن
   

I-190 بجے مکمل طور پر دوبارہ کھول دیئے 12 آج رات 198، اور 33، 5 کا ایری کاؤنٹی حصہ اور ریاستی روٹ 
   جائیں گے

   
  مغربی نیو یارک میں تمام اہم ریاستی شاہراہیں اب کھلی رہیں گی 

   
  ریاستی محکمۂ ٹرانسپورٹیشن اور تھرو وے اتھارٹی برف ہٹانے میں مقامی بلدیات کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے 

   
   

 نے اعالن کیا ہے کہ ریاست نیو یارک کو متاثر کرنے والے موسِم سرما کے سب سے Kathy Hochulگورنر 
طاقتور طوفانوں میں سے ایک طوفان کے بعد مغربی نیو یارک کی تمام اہم ریاستی شاہراہیں آج رات نصف شب کو 

 کا ایری کاؤنٹی حصہ مکمل طور 190، نیز بین الریاست 198، اور 33، 5دوبارہ کھول دی جائیں گی۔ ریاستی روٹ 
پر دوبارہ کھل جائے گا۔ محکمٔہ ٹرانسپورٹیشن اور تھرو وے کی دیکھ بھال کے عملے نے اولین امدادی اہلکاروں اور 
مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر گزشتہ چند روز کے دوران مقامی سڑکوں کو برف اور الوارث گاڑیوں سے صاف 
کرنے کے لیے مسلسل کام کیا ہے تاکہ ان شاہراہوں کے جلد از جلد دوبارہ کھلنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ ریاست نیو 

 کے کچھ I-190؛ اور نیاگرا کاؤنٹی میں 219 اور 400، ریاستی روٹ I-290، I-990 ،(I-90)یارک تھرو وے 
 کے شمال میں گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے دوبارہ کھلنے کے ایک روز بعد I-290حصوں اور ایری کاؤنٹی میں 

  ٹریفک کے لیے کھولے گئے ہیں۔ 
   

ہم مغربی نیو یارک کو موسِم سرما کے اس تاریخی طوفان سے بحال ہونے میں مدد دینے  " نے کہا،Hochulگورنر 
کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا ہم نہیں رکیں گے۔ میں ہائی وے کی 

دیکھ بھال کرنے والے تمام اہلکاروں، اولین امدادی اہلکاروں اور ہنگامی خدمات کے عملے کی بے حد شکرگزار ہوں 
  ۔ "جو نیویارک کے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے انتھک محنت کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں

   
ٹرانسپورٹیشن کے ریاستی محکمے اور تھرو وے کا عملہ میداِن عمل میں موجود ہیں، مغربی نیو یارک میں مقامی 
سڑکوں پر ہل چال رہا ہے، اور ساتھ ہی برف اڑانے اور لوڈ کرنے اور ہٹانے کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ آج تک، 
محکمٔہ ٹرانسپورٹیشن نے افرادی قوت اور آالت کی پانچ لہریں بھیجی ہیں، اور مقامی سڑکوں کو صاف کرنے اور 
سٹی آف بفیلو اور مقامی بلدیات کو برف ہٹانے میں مدد دینے کے لیے ٹھیکیداروں کے وسائل کو متحرک کیا ہے۔ 

تھرو وے اتھارٹی نے بھی افرادی قوت اور آالت کی دو لہریں مغربی نیویارک بھیجی ہیں اور حاالت کے پیِش نظر 
  مزید بھیجے گی۔ 

  
 طوفان سے قبل، اس کے دوران، 

   مالحظہ کریں۔ 211nys.org پر کال کریں یا 211یا بعد میں تمام غیر ہنگامی خدمات کے لیے 
   

###  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2d89a610b2ef4ae7ff1708dae945edda%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078783814292688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TGJV6Si%2BVvkhv7%2FaS7AyvabIS4M%2B1sodZtEuiJ%2FeEwQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2d89a610b2ef4ae7ff1708dae945edda%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078783814292688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TGJV6Si%2BVvkhv7%2FaS7AyvabIS4M%2B1sodZtEuiJ%2FeEwQ%3D&reserved=0
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