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  اعالن کا  حاضری ریکارڈ میں پارکوں کے یارک نیو ریاست  میں 2022 سنہ سے جانب  کی Hochul گورنر
  

  سے ایک ملین زیادہ ہے 2021ملین تک پہنچ گئی، جو سنہ  79.5ریاست بھر میں حاضری 
  

  دیکھیے  یہاںپارکوں کی انفرادی حاضری 

  
  

نے آج ریاستی پارکوں، تاریخی مقامات، کیمپ گراؤنڈز اور ریاست نیو یارک کے دفتر برائے   Kathy Hochulگورنر 
پارکس، تفریح و تحفِظ تاریخ کی جانب سے چالئی جانے والی پگڈنڈیوں پر ساالنہ حاضری کا اعالن کیا، جس میں سنہ  

روں میں پچھلے سال کے مقابلے میں  ملین افراد کی آمد دیکھی گئی۔ ریاست بھر میں کل دو 79.5میں ریکارڈ  2022
کے اس عزم کو یقینی بنانے کے عزم کی نشاندہی کی کہ   Hochulالکھ سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جس نے گورنر  10

  پارکوں اور تفریحی مقامات میں سرمایہ کاری سے نیو یارک کے مکینوں اور مہمانوں کو یکساں طور پر فائدہ ہو گا۔
  

"نیاگرا فالز سے لے کر بیئر ماؤنٹین سے جونز بیچ تک، نیو یارک کا پارکوں کا ریاستی   ا،نے کہ Hochulگورنر 
محکمہ مکینوں اور مہمانوں کو ماحول سے دوبارہ جڑنے، تازہ ہوا میں سانس لینے اور اپنے قدرتی ماحول میں سکون  

ی جگہوں کو وسعت دینے، اور ہماری  پارکوں کے نظام کو نئی زندگی دینے، کھل حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
ساحلی پٹیوں کی حفاظت کے لیے ہماری حالیہ سرمایہ کاری اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آنے والی نسلیں اس متنوع  

  ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں جو یہ ریاست پیش کرتی ہے"۔
  

 سے 2008 سنہ ہے، رہی  بڑھ مسلسل سے عرصے زیادہ  سے دہائی  ایک حاضری میں پارکوں کے یارک نیو  ریاست
  سٹیٹ فالز نیاگرا میں پارکوں ریاستی والے  جانے کیے سیر زیادہ سے سب میں 2022 سنہ  ہے۔ بڑھی  فیصد  43 تقریبا  
  ملین 3.8) پارک  سٹیٹ  موسز  رابرٹ آمد(،  کی  راد اف ملین 8.5) پارک  سٹیٹ بیچ جونز  آمد(، کی افراد  ملین  9.4) پارک
  فیرل ڈینی آمد( کی افراد  ملین 3.1) پارک سٹیٹ میڈو سنکن  آمد(، کی  افراد  ملین 3.5)  سپا ساراٹوگا  آمد(، کی افراد 
  تھے۔ شامل  آمد( کی افراد  ملین 2.4)  پارک  سٹیٹ ماؤنٹین بیئر  اور آمد( کی افراد  ملین 3)  پارک سٹیٹ بینک ریور

  
"پارکوں کا ریاستی محکمہ ان   نے کہا، Erik Kulleseidریاست نیو یارک کے پارکوں کے محکمے کے کمشنر 

لوگوں کا شکر گزار ہے جو واپس آئے ہیں اور جو یہ دریافت کر رہے ہیں کہ ریاست کے تمام پارک اور تاریخی  
کے تعاون سے، ہم ان مہمانوں کو بہتر طریقے سے خوش آمدید   Hochulگورنر   مقامات پر دیکھنے والی کیا چیز ہے۔

کہنے، مقامی معیشتوں میں مثبت کردار ادا کرنے اور بدلتی ہوئی آب و ہوا کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کام کر  
  رہے ہیں"۔

  
و جاری  کا مجوزہ بجٹ نیو یارک کے فلیگ شپ پارکوں کی جاری تبدیلی ک  2024کا مالی سال  Hochulگورنر 

تک قابِل تجدید توانائی کے ساتھ پارک کی   2030رکھنے، بنیادی ڈھانچے کے اہم منصوبوں کی کفالت، اور سنہ 
بجٹ   $ ملین کی سرمایہ کاری کا عہد کرتا ہے۔200سہولیات کو طاقت دینے کے ہدف کو پورا کرنے میں مدد کے لیے 

الس، ماحولیاتی بانڈ ایکٹ، ایمپائر سٹیٹ ٹریل، پارک انتظامیہ  کی تجویز ایک نئی اور توسیع شدہ پارک پولیس اکیڈمی ک
$ بلین کا "صاف  4.2اور سائٹ کے افعال کی مدد کے لیے ایجنسی کی افرادی قوت کو بھی بہتر بنائے گی۔ مزید برآں، 

، بحالی اور  پانی، صاف ہوا اور آلودگی سے پاک مالزمتیں ماحولیاتی وابستگی ایکٹ" موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-02%2FParksAttendanceSummary_CY_2003-2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DgXiDaTcgMQj8SfYolQyzxfWcoQ3x7XGZO2OaeKRNMs%3D&reserved=0


میل ساحلی   300ایکڑ اور  350,000سیالب کے خطرے کو کم کرنے کے منصوبوں، اور پارکوں کے نظام کے 
  رقبے کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے کھلی جگہوں کے تحفظ کے لیے فنڈنگ کو فروغ دے گا۔

  
"نیو یارک کے   نے کہا، Ross D. Leviایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے نائب صدر اور سیاحت کے انتظامی ڈائریکٹر 

عالمی معیار کے ریاستی پارک ریاست کے سفر و سیاحت کے تاج میں جڑے جواہر ہیں، نیاگرا آبشار کے نام کی آبشار  
ہمارے  I LOVE NYسے لے کر واٹکنز گلین کے دلکش راستوں تک، مونٹاوک پوائنٹ پر افسانوی الئٹ ہاؤس تک۔ 

ں کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے مسافروں کو  ریاستی پارکوں کے شراکت دارو
نیو یارک کے اگلے سفر کے ایک جزو کے طور پر ہمارے پارکوں، کیمپ گراؤنڈز اور تاریخی مقامات کو تالش 

  کرنے کی ترغیب دی جا سکے"۔
  

"ان نمبروں کے پیمانے کا احساس دالنے  نے کہا، Bryan Erwinریاست نیو یارک کی پارکوں کی کونسل کے چیئر 
کے لیے، یہ حاضری زیادہ تر نیشنل پارکوں کی حاضری سے مقابلہ کرتی ہے اور اس سے زیادہ ہے۔ اور یہ گورنر  

مایہ کاری اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ( بانڈ ایکٹ کی سر1اس لمحے کو دو طریقوں سے پورا کر رہی ہیں: 
کلیدی بنیادی ڈھانچہ فراہم کرے گی کہ ہمارے پارک آب و ہوا کے لیے لچکدار ہوں اور ساتھ ہی ہمارے سیر کرنے  

( ہمارے پارکوں میں مناسب طور پر عملہ رکھنے کے لیے 2والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو بھی سہارا دیں، اور 
فراد کو تیار اور برقرار رکھیں۔ ہمارے تمام سرپرستوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہماری  پارک کے پیشہ ور ا

  پارک پولیس کی موجودگی کو وسعت دیں"۔
  

"سیر کرنے آنے والوں کی  نے کہا، Paul Steely Whiteپارکس اینڈ ٹریلز نیو یارک کے آئندہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر 
یہ تعداد واقعی حیران کن ہے۔ ریاست نیو یارک کے پارکوں میں ساالنہ حاضری اب ییلو سٹون، گرینڈ کینین اور 

اب ہمارا کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے پارکوں کے پاس اس تاریخی طلب   یوسمائٹ سے پانچ گنا زیادہ ہے۔
وجود ہوں، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ صحت، ماحولیاتی اور اقتصادی فوائد تمام نیو کو پورا کرنے کے لیے وسائل م

  یارک کے باشندوں کے لیے مشترکہ ہوں"۔
  

"سیر کے لیے آنے والوں کی یہ ریکارڈ   نے کہا، Kim Ellimanاوپن سپیس انسٹی ٹیوٹ کے صدر اور سی ای او 
کوں اور بیرونی مقامات سے محبت کی مثال ہے اور یہ بھی ظاہر کرتی  توڑ تعداد نیو یارک کے لوگوں کی ہمارے پار 

ہے کہ مسلسل ابھرتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مزید پارک اور ٹریل کے تحفظ اور اضافہ کے کام کی  
ق واضح ضرورت ہے۔ پارکوں کے فوائد عالمگیر ہیں، اور ہم انتظامیہ کو تمام پس منظروں اور تجربات سے تعل

رکھنے والے لوگوں کو نیو یارک کے شاندار قدرتی وسائل سے جوڑنے کے لیے ان کی مسلسل وابستگی کو سراہتے  
  ہیں"۔

  
"وادی ہڈسن میں زمینوں اور دیگر قدرتی عجائبات کو عوام کے  نے کہا، Ned Sullivanسینک ہڈسن کے صدر 

لیے دستیاب کرنے کے مشن میں گہری جڑیں رکھنے والی ایک تنظیم کے طور پر، ہم نیو یارک کے شاندار ریاستی  
  ملین مہمانوں کے ناقابِل یقین سنِگ میل کو سراہتے ہیں۔ یہ متاثر کن  79پارکوں کے نظام تک رسائی کرنے والے 

کامیابی ہماری ریاست اور مقامی پارکوں کے اہم کردار کو اجاگر کرتی ہے، اور ریاست بھر میں لینڈ ٹرسٹوں کی  
ملکیت میں محفوظ زمینیں، جو نیو یارک کے تمام شہریوں اور ریاست سے باہر سے آنے والوں کے لیے محفوظ، 

اپنے پارکوں میں مسلسل سرمایہ کاری کو آگے  سستی، ترقی کے تجربات فراہم کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ ہم
کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے   Kulleseidاور کمشنر  Hochulبڑھانے میں ان کی بے مثال قیادت کے لیے گورنر 

ہیں اور انتظامیہ اور مقننہ کے لیے پارکوں کی سرمایہ کاری کے لیے گزشتہ سال کی تاریخی فنڈنگ کی سطح کو  
  تالش کرنے کے منتظر ہیں"۔دہرانے کے مواقع 

  
 ,New York State Office of Parksریاست نیو یارک کا دفتر برائے پارکس، تفریح اور تحفظ تاریخ )

Recreation and Historic Preservation) 250   ،سے زائد انفرادی پارکوں، تاریخی مقامات، تفریحی راستوں
تفریحی مقامات میں سے کسی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے،  اور کشتیوں کے النچز کی نگرانی کرتا ہے۔ ان 

پر   Twitterپر رابطہ کریں، یا  Facebookمالحظہ کریں،  parks.ny.govپر کال کریں یا  0456-474-518
  ہمیں فالو کریں۔

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cFq1ivIu%2B1r8lx0yDftLjVIOtHUxk5Htz%2FTe%2BPVoFY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l%2Foa1p8cFaV98RSIS137AgUkRLaejD2Xk%2FZ2UVCC11k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYstateparks&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Df6eb9TN7nSoK5FLnRWKghfxeqJbgcTb5P%2F8lUi7Qp8%3D&reserved=0
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