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  اعالن کا کرنے  شروع گریڈیشن اپ کی ملین $9.3 میں پارک سٹیٹ ایربوریٹم  کٹنگ  بائرڈ کا HOCHUL گورنر

  
  ہیں شامل نمائشیں  بہتر اور پارکنگ، بہتر مرکز، مہمان نیا  میں گریڈ اپ

  
  ویں صدی کی آخری باقی ماندہ عظیم امالک میں سے ایک ہے19سائٹ النگ آئی لینڈ کے جنوبی ساحل پر 

  
۔  یہاںمنصوبے ےک خاےک    دیکھیے

  
  

نے آج سافک کاؤنٹی میں بائرڈ کٹنگ ایربوریٹم سٹیٹ پارک میں ایک نئے مہمان مرکز، بہتر   Kathy Hochulگورنر 
  $ ملین کے تعمیراتی منصوبے کے آغاز کا اعالن کیا ہے۔9.3پارکنگ، اور بہتر نمائشوں کے لیے 

  
"بائرڈ کٹنگ ایربوریٹم سٹیٹ پارک کئی دہائیوں سے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کر رہا   نے کہا، Hochulگورنر 

ویں صدی کے دوران النگ آئی لینڈ کے جنوبی ساحل پر واقع عظیم ریاست کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ  19ہے اور یہ 
یں گی، اور اس بات کو یقینی بنائیں گی  اصالحات اس تاریخی مقام کی سیر کو اور بھی بھرپور اور پُرلطف تجربہ بنائ

  کہ نیو یارک کی نسلیں اس سے لطف اندوز ہوں"۔
  

  ہے۔ گیا  کیا  مطالبہ  کا کرنے مکمل  تک خزاں موسم کے 2024 سنہ  کو منصوبے تعمیراتی مرحلہ کثیر میں منصوبوں
 ان اور خاندان کٹنگ کو والوں  آنے لیے  کے سیر  تاکہ  گا ہو  شامل مرکز مہمان  کا فٹ  مربع 1,600 نیا   ایک میں کام
  اقسام وسیع کی پودوں اور جھاڑیوں درختوں، حویلی، کی  طرز  محراب بیضوی نیچی  مشتمل پر  کمروں 60 تاریخی  کے
  سکے۔ جا  کیا  آگاہ میں بارے  کے اثرات کے تبدیلی موسمیاتی جاری  پر لینڈ  آئی  النگ اور زمین،  ہوئی سجی والی

  
رکنگ کی جگہوں کی موجودہ صف کو تبدیل کرنے کے لیے نئی، پکی اور معیاری  اس کے عالوہ کم سائز کی پا

  پارکنگ کی جگہیں تعمیر کی جائیں گی۔ حویلی میں برقی خدمات کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 284چوڑائی والی 
  

  کٹنگ بائرڈ   یعےذر کے ٹرسٹ ہیریٹیج نیچرل بشمول ہے کیا  فنڈ  نے داروں شراکت متعدد  کو منصوبے کے ملین 9.3$
  کے پانی  اور زمین  وفاقی  ملین(،  $4.8) ورکس یارک نیو نیز  عطیہ،  کا ملین $1.5 سے جانب  کی  ٹرسٹیز آف بورڈ 
  گرانٹیں۔  کی $(750,000) فنڈ   کا تحفظ  ماحولیاتی ریاستی اور $(2.3)  فنڈ  کا  تحفظ

  
"بائرڈ کٹنگ ٹرسٹیز کی فراخدالنہ معاونت، ریاست کی جانب   نے کہا، Erik Kulleseidسٹیٹ پارکس کے کمشنر 

سے فنڈنگ کے ساتھ مل کر، اس قسم کی سرکاری/نجی شراکت داریوں کی نمائندگی کرتی ہے جو سٹیٹ پارکس اینڈ  
 2021نیچرل ہیریٹیج ٹرسٹ کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ یہ اصالحات اس خاص جگہ پر ہونے جا رہی ہیں، جس نے سنہ 

  گوں کی آمد ریکارڈ قائم کیا تھا، بلکہ اس سے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا"۔میں لو
  

"ریاست اور ٹرسٹ کے درمیان سوچی سمجھی تیاری کے   نے کہا، Scott Wiseبائرڈ کٹنگ ٹرسٹیز کے چیئرمین، 
  کئی سال ہو چکے ہیں اور ہمیں شجرگاہ کی اس شاندار اپ گریڈ میں حصہ لینے پر خوشی ہے"۔

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304490518&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044027752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9L6QM2AsxAEXiSAodj1kZG7sIYgf8tk3sjpeG1VCdzM%3D&reserved=0


  
"بائرڈ کٹنگ ایربوریٹم سٹیٹ پارک النگ آئی لینڈ اور ہمارے عالقوں کے  نے کہا، Alexis Weikریاستی سینیٹر  

ندان اور مجھ سمیت بہت سے لوگ اس پارک سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس کی  لیے ایک جوہر ہے۔ میرے خا
تاریخی اور بھرپور تاریخ کے ساتھ، میں بہت خوش ہوں کہ اسے وہ تجدید مل رہی ہے جس کی اسے ضرورت ہے اور 

  جس کا یہ مستحق ہے"۔
  

صرف مہمانوں کے تجربے کو مزید بہتر  "شجرگاہ میں یہ سرمایہ کاری نا  نے کہا، Jarett Gandolfoرکِن اسمبلی 
بنائے گی بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے النگ آئی لینڈ کی تاریخ کے ایک اہم قطعے کو محفوظ رکھنے میں بھی مدد 

  دے گی"۔
  

  الٹ  پارکنگ ڈی ای ایل صف، کی پینلوں کے توانائی شمسی پر  چھت کی  مرکز  مہمان میں کوششوں کی  پائیداری
  کی  پانی  کے طوفان  جو ہیں شامل  کرنا ہموار اسفالٹ میں الٹوں پارکنگ  اور سٹیشنز چارجنگ وہیکل رکالیکٹ الئٹنگ، 
  گے۔ بنائیں بہتر  کو معیار کے پانی  اور نکاسی
 کو سیاحوں  تاکہ ہے رہی  جا  کی تیار بھی  سائٹ ایپ/ویب والی تعامل باہمی ایک گا۔ رہے کھال  پارک دوران کے  تعمیر

  سکیں۔ جان میں بارے کے باغات اور درختوں مخصوص موجود  وہاں وہ اور سکے جا کیا راغب طرف کی شجرگاہ
  

ں کے داخلی مربع فٹ حویلی اور میدانو  19,000ایم بی بی آرکیٹیکٹس کی طرف سے ڈیزائن کردہ، نیا مہمان مرکز 
دروازے پر نمائشوں کے انعقاد کے لیے شیشے کا سائبان ہو گا۔ نمائشوں میں درختوں اور پودوں کو اجاگر کیا جائے گا  
جن پر شجرگاہ مشتمل ہے، درختوں کی نشوونما کی سائنس، امالک کی تاریخ، اور اس وقت وہاں اٹھائے جانے والے  

کی طرف سے پیدا ہونے والی آب و ہوا کی تبدیلی کا جواب دے سکیں۔  اقدامات پر روشنی ڈالی جائے گی جو انسان
ہوں گے، جس میں سینٹرل ایئر کارپوریشن بطور میکانکی    G&M Earth Moversمنصوبے کے عمومی ٹھیکیدار 

یکیدار  مکینیکل انکارپوریشن پلمبنگ ٹھ KGکام کی ٹھیکیدار، رولینڈز الیکٹرک انکارپوریشن برقی کام کی ٹھیکیدار اور 
  گروپ انجام دے گا۔ LiRoکے طور پر کام کرے گی۔ تعمیراتی انتظام 

  
 2015 سنہ  اور ہے ریکارڈ  ساالنہ  ایک  کہ جو کیا، دورہ  کا شجرگاہ نے  لوگوں زائد  سے 471,000 میں  2021 سنہ
  کے وٹک  کونیٹ  دریائے لوگ زائد  سے ملین 4.4 سے، بعد  کے 2003 سنہ ہے۔  اضافہ کا فیصد   90 تقریبا   سے

  ہیں۔ چکے کر  سیر  کی  پارک اس مشتمل  پر ایکڑ 691 واقع پر کنارے خوبصورت
ریاستی حویلی کو اس کے اصل انداز میں ریاستی دور کی وضع کے ساتھ برقرار رکھا گیا ہے۔ حویلی کے گائیڈڈ ٹور،  

ے، موسمی طور  کی فلم بندی کے دوران استعمال کیے گئے تھ The Gilded Ageکی   HBO Maxجو حال ہی میں 
پر دستیاب ہیں۔ پارک میں پیدل سفر کی پگڈنڈیوں کی ایک صف بھی ہے جو سال بھر کھلی رہتی ہیں۔ شجرگاہ کے  

میدانوں کو اصل مالک ولیم بائرڈ کٹنگ، ایک امیر وکیل، سرمایہ کار، رئیل اسٹیٹ ڈویلپر، میٹھی چقندر کے ریفائنر،  
ڈ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس نے پہلے نیو یارک سٹی میں سینٹرل  اور مخیر حضرات کے لیے فریڈرک ال اولمسٹ

  پارک کو ڈیزائن کیا تھا اور جس نے نیاگرا فالز سٹیٹ پارک بننا تھا۔
  
  ہے۔ درج  پر طور کے ضلع تاریخی ایک میں  رجسٹر  قومی کے مقامات  تاریخی سے 1973 سنہ  پارک یہ
  

 ,New York State Office of Parksریاست نیویارک کا دفتر برائے پارکس، تفریح اور تحفظ تاریخ )
Recreation and Historic Preservation) 250   سے زائد پارکس، تاریخی مقامات، تفریحی راستوں، گالف

ملین سے زائد لوگ سیر   78کورسز، کشتی کے النچز اور مزید چیزوں کی نگرانی کرتا ہے، جہاں ساالنہ ریکارڈ 
پر کال   0456-474-518کرنے آتے ہیں۔ ان تفریحی عالقوں میں سے کسی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے،  

  پر فالو کریں۔  ٹوئٹراور  انسٹاگرامپر ہمارے ساتھ رابطہ کریں، یا  بک فیسپر جائیں،   www.parks.ny.govکریں یا 
  

تنظیم، عوامی فائدے کی کارپوریشن ہے جس کا مقصد پارکوں،   نیچرل ہیریٹیج ٹرسٹ ایک بالمنافع کام کرنے والی
تفریح، ثقافتی، زمین اور پانی کے تحفظ اور ریاست نیو یارک کے تاریخی تحفظ کے مقاصد کے لیے مزید عوامی 

(  NHT) پروگراموں کے لیے تحائف، گرانٹیں اور تعاون حاصل کرنا اور ان کا انتظام کرنا ہے۔ نیچرل ہیریٹیج ٹرسٹ
ریاست نیو یارک کے پارکوں، تفریح اور   عطیات قبول کرنے، فنڈز جمع کرنے، اور اپنے ایجنسی کے شراکت داروں:

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.parks.ny.gov%2F%23_blank&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044027752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fhDFEQ3hK4Ig3WR6AHKN95Ri3qIqPX9dnYnOX8pQBwY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044027752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cwRpt%2FYTmuOz31ovit5kQ3mVtuGxqFrJtoO6FbaAelw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnystateparks%2F&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044183965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T4cLyTMbMheeuzBySw1xrH0yLBSbK%2BWwO9ZIK%2F793l8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYstateparks&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044183965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EuXICpr%2BScxFqhpKZosxq%2Bj%2BsZB%2F7e881ovGsTPdnSc%3D&reserved=0


( کے ساتھ تعاون پر  DOS( اور محکمٔہ ریاست )DEC(، محکمٔہ ماحولیاتی تحفظ )OPRHPتاریخی تحفظ کے دفتر ) 
ے۔ مزید معلومات کے لیے مبنی پروگراموں اور منصوبوں کے ذریعے اپنا مشن پورا کرتا ہ

www.naturalheritagetrust.org  مالحظہ کریں۔  

  
###  
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