
   

 
 

 
 

 

 
 معلومات کہاں سے  حاصل کئے جاتے ہيں

 
 پروجکٹ ڈاکيومنٹ دستياب ہے مندرجے ذيل

عوام کو لگاتار مدد سے ميں (لوکيشن )جگہوں 
 دستياب ہو۔

 
 

 نئی اٹريچ برانچ الئبريری
ويں گلی ،بروکلن ،86 1743  

11214نيويارک  
4086-236 )718(  

 
11بروکلن کميونٹی بورڈ  

باتھ اوينيو 2214  
11214بروکلن ،نيو يارک   

8800-266)718(  
 

 کس سے رابطہ   کرنا ہے ؟
بھيج کسی بھی وقت /کمنٹ اور  سواالت ہر  وقت 
  سکتے ہيں

  اس طرح سے پيروی کرنا چاہئے  وه  اور
  

  پروجکٹ سے جڑے سواالت
  مگلوئر ، پروجکٹ  منيجرمانفرڈ  

  ين، وائی،يس ،ڈی ،ای ،سی
  ايمپائر  سٹيٹ پالزا

  وان سٹريٹ21 47- 40
  لونگ  آئی لينڈ سٹی ،

  482-11101-5407نيويارک  
4078-482)718(  

manfred.magloire@dec.ny.gov  
 

 
  پروجکٹ سے جڑے  صحتی سوال
  رنٹا    ای۔وکر بائ،پروجکٹ  منيجر

  وه، ہيچين ،وائی ،يس ، ڈی ، 
  ايمپائر سٹيٹ پالزا

  1787کومنگ ٹور ، روم 
  12237البے ،نيو يارک 
7860-402 )518(  

beei@health.ny.gov 
 

  نيويارک براؤن فيلڈ کلين اپ
  پروگرام کے بارے ميں زياده
  معلومات حاصل کرنا ہے تو

  نيچے ديئے ہوئے لنک کو کلک
  - کيجئے

www.dec.ny.gov/chemical/8450.htm 

 

يٹش ياکٹف   2024-2002- سائٹ ينيواو یکروپس                       

براؤن فيلڈ کلين اپ پروگرام  2024-2002  ينيواو یکروپس    
يارک يوبروکلن،ن 11214    
    
 C224169: نمبر سائٹ   

2019 مارچ 2:عالق ی،،س ی،ا يس،ڈی، ،وائ ين                             

 
  
کی آلودگی  کے ليئے  عالج  تجويز : عوام کے اظہار خيال کے پيريڈ کا  راؤن فيلڈ سائٹ ب

  اعالن
  

عوام کو   دعوت دی جاتی ہے کے وه آکے  نيو يارک  سٹيٹ  ڈيپارٹمنٹ آف  اينويرانمنٹل  
عالج کی تجويز جائزه    کريں کنزر ويشن  (ين ،وائی ،يس،ڈی ،ای،سی )کا معائنہ کيا ہوا  

-2024کروپسے اوينيو سائٹ (سائٹ) جو   2002-2024جو آلودگی سے  ملتا ہے      
کروپسے  اوينيو ،بروکلن ، نيو يارک ميں قائم ہے ۔ مہربانی کرکے  سائٹ لوکيشن   2002

اب کے ليئے   نقشہ ديکھيں۔ يہ سائٹ کی صفائی سے متعلقہ  ڈاکيومنٹ  لوکيشن پہ  دستي
  ہيں  جو بائيں طرف  نيچے ہے "معلومات کہاں حاصل کرسکتے ہيں "۔

(ين ،وائی ،يس،ڈی ،ای،سی ) کی تحتيقات  بنياد معلوم کرنے ، نيويارک  سٹيٹ  ڈيپارٹمنٹ  
آف ہيلتھ (ين ،وائی ،يس،ڈی،وه ،ہيٰچ )کے ساتھ  صالح مشوره ميں  ہی بات کا تعين کيا ہے 

سائٹ   کے –ماحول کے ليئے خطره ہے ۔يہ فيصلہ  آف کے يہ سائٹ   عوامی صحت يا  
ليئے  منتقلی کے معدنيات ميں  زمينی پانی اور  ہوا کے بخار کے صالحيت کی بنياد پر ہے 

؛اور  مٹی  وانپر  کے ذريعے  سائٹ سے متعلقہ امراض(غالظت ) کے ليئے  انسانی 
  نمائش  کا امکان ۔

ئی ،يس،ڈی ،ای،سی )  مجوزه  منصوبہ کے بارے :(ين ،واکيسے اظہار خيال  کيا جاتا ہے
  ۔ 2019لاپري 20مارچ سے  7دن کے ليئے  اظہار خيال قبول کرتا ہے ،  45ميں 

مجوزه منصوبہ عوامی جائزه کے ليئے   لوکيشن ميں  آئدنٹی  فائڈ انڈر  لفٹ ( پہچانو بائيں 
کے نيچے ميں "وھير  ٹو فائنڈ  انفارميشن"( معلومات کہاں حاصل کی جاتی ہے ) وہاں   

دستياب ہے ۔مہربانی کرکے(ين ،وائی ،يس،ڈی ،ای،سی )کے اپنے اظہار خياالت پروجکٹ 
ر   پروجکٹ سے جڑے سوالت ميں " ہو ٹو کانٹيکٹ "(کس سے رابطہ منيجر لسٹ کے اند

  کيا جاتا ہے )بائيں ميں ہے  وہاں جاکر اپنے اظہار خياالت جمع کريں۔ 
:عالج  کے ليئے  استعمال ہونے والی  کمرشيئل   مسوده  اصالحی کام کی منصوبہ بندی
  پابندی کی  تجويز  ذيل پر مشتمل ہے ۔

  ڈيکلورينائزيشن ( ريڈکٹيو،اينہاس ، ڈيکلورينائزيشن ) ای ،آر   اضافہ  شده   تقليل
،ڈی  سے   آلوده ہوا زمينی پانی  کا عالج ۔ ای، آر ، ڈی   کاربن کے ذريعے غذا 

سے ملتا جھلتا استعمال کرتا ہے  جيسے  گريڈ  شکر ، کثيف ، دودھ  
ئل حياتات  وغيره۔مائکرو بيئل سرگرمی  کی حوصلہ افضائی کے ليئے ۔ مائکربي

تب زمينی پانی  کو استعمال  کر کے آلوده کرتا ہے ( جيسے، کلوريں والٹائل  
 نامياتی  مرکبات)

  ) انجيئر   کنٹرول کو نافذ سائٹ کور  سسٹم ( نظام ) مشتمل ہے  اور  موجوده
سليب  ڈپريسيو رائزيشن   سسٹم (يس ، يس ڈی يس ) بچی ہوئی -ذيلی) سب  

 مٹی  کی وانپر  سے مخاطب ہے   آلودگی کی مٹی  اور 
   تمام  اندرونی   آکٹيويٹيس کے دوران  صحت اور حفاظتی   کا منصوبہ  اور گروه

 ہوا کا منصوبہ  الگو کيا جاتا ہے ۔
  سنجيدگی کے  ڈاکيومنٹ  طريقے سے زمينی  پانی کا  نمونہ منصوبہ الگو کيا جاتا

 ہے 
 ( مينٹےننس) کے  ليئے   سائٹ اصالحی نظام (سسٹم ) کے لمبے وقت کے بحالی

 منجمنٹ  منصوبہ الگو کيا جاتا ہے :اور

  



 

 (پيج 2)   فياکٹ شيٹ فروری 2019   (سائٹ نمبر :C224169) کروپسی اوينيو سائٹ-2024-2002
 

پروگرام اپ ينکل يلڈف براؤن   
 

 
کروپسے  اسوسيئيٹ  سے  مجوزه  عالج کی ترقی  ہوئی  2002

تھی ،يل يل سی کے ( اميدوار ) نيويارک   براؤن فيلڈ  کلين اپ  
پروگرام  کے اندر  سائٹ کی تفصيلی تحتيقات  اداکرنے کے بعد 

۔"مجوزه  تحتيقات کی ريپورٹ "جو سائٹ تحتيقات    کا نتيجہ بياں 
پر   1ں   داخل کی گئی تھی  اور  پيج مي  2018کرتا ہے  وه   

  لوکيشن  شناقت  کے جائزے کے ليئے  بھی دستياب ہے ۔
  

(ين ،وائی ،يس،ڈی ،ای،سی ) کو  عوامی تنقيد سمجھا  جاتا اگال قدم : 
ہے ،صفائی کا منصوبہ ترميم شده طور پر   ضروری ہے ، اور  

  مسائل  آخری  فيصلے  کا ڈاکيومنٹ ہے ۔
،يس،ڈی،وه ،ہيٰچ ) کو  مجوزه عالج کے  ساتھ  متفق ہونا (ين ،وائی 

چاہئيے ۔ منظوری کے بعد  مجوزه عالج  ايک مخصوص عالج بن 
جاتا ہے ۔ تب اميدوار  سائٹ آلودگی   کو  ڈيزائن اور   صفائی  کے 

حرکت  کو  اداکرکے  مخاطب   کرتے ہيں( ين ،وائی ،يس،ڈی 
  ،ہيٰچ ) سے  نگرانی کے ساتھ ۔،ای،سی ) اور (ين ،وائی ،يس،ڈی،وه 

  
( ين ،وائی ،يس،ڈی ،ای،سی )  پورے سائٹ  کے صفائی اور 

 تحتيقات  کے دوران عوام کو اطالع کرتے  رہتے  ہيں۔
  

کروپسے  اوينيو  2002-2024سائٹ موجود ہے :سائٹ کی تفصيل
بروکلن ميں ، نيويارک  سٹی نقشے  پر  نيويارک  اور  بالک 

ہے  اور  يکر ا0.49اندہی کی ہے ، سائٹ تقريبانش 1اور الٹ 6467
وان 20اسکی  سطح   کروپسے اوينيو سے شمال مشرق تک ہے ،

اوينيو شمال مشرق ، ايک  رہائيشی  بلڈنگ کے ساتھ  جنوب اور 
جنوب مشرق  سے ذيلی  گريڈ پارکنگ  اور جنوب  مشرق سے  بئے 

ساتھ   ويں گلی ۔ موجوده وقت ميں  سائٹ  سنگل سٹوری کے 25
پہلے سے کافی بہتر ہے ، الگ الگ بيسمنٹ کے ساتھ  کئی سارے  
ريٹيل بلڈنگ  جس ميں ،کرائے دار ، ڈرائ کلين ، لنچ اونيٹے ،ناخن 

خٹانے کا سلوں، سہوليات کا سٹور  اور دواعيوں کا اسٹور شامل  ہے 
  ۔

اس کے عالوه  سائٹ کی تفصيل کے بارے ميں جو   شامل ہے  وه ،  
تی اور صحتی اسسمنٹ سمريس ( ين ،وائی ،يس،ڈی ،ای،سی ماحوليا

) اينويرانمنٹل  سائٹ  ريميڈيشن  ڈيٹابيس پر دستياب ہے ( سائٹ نمبر   
  لنک ميں اينٹر کرکے معلوم کرسکتے ہيں )  C224169آئی ڈی پر  

http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/ind
ex.cfm?pageid=3  
سائٹ پر بنيادی غالظت  سے متعلق ، کلورينيٹڈ : تحتيقات کا خالصہ

والٹائل   آرگانک  کمپاؤنڈ ،  ہيں ، خاص طور پر  ٹٹرا کلوريوتھن 
اور  اسکے پستی  ( ڈيگريڈيشن) پروڈکٹ ٹريکلوريوتھن ، جو سائٹ  

يقی حصے  کی مٹی ميں پائے جاتے ہيں ، زمينی پانی  اور  کے مشر
  مٹی کی وانفر۔

  
نيويارک براؤنفيلڈ  پروگرام : براؤنفيلڈ کےصفائی کے پروگرام

پروپرٹيس کی   آلودگی کی صفائی  کے ليئے بالمعاوضہ  حوصلہ 
افزائی کرتی ہے ، جس وه دوباره استعمال کرے ، يہ استعماالت ، 
تفريح ، رہائشی ، تجارتی يا دوسرے استعماالت ۔ايک  براؤنفيلڈ   
ائی سائٹ کسی اصل پروپرٹی  ميں جہاں  آلودگی حد سے زياده  پ

جاتی ہے  اسے مٹی  سے  يا  بنيادی صحت   يا  اينويرانمنٹل  
 سے اپنا DECسٹانڈرڈ سے صاف کرسکتے ہيں ، ہدايت يا  معيار  

يا گيا ہے جو  پروپرٹی کے  مناسب اطالق کی بنياد پر  الگو ہے ، 
  قابل اطالق کے  مطابق  کے ساتھ  قانون۔

BCP  نيچے ديئے ہوئے  کے بارے ميں زياده جانکانری کے ليئے
  لنک کو کلک کريں

http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 
 

 

آپ کو حوصلہ افزائی کرتے کے آپ اس  پوسٹ کو دوسرے  ہم 
کرايہ دار کو بھی بتائيں ، اور  يا اس پوسٹ کو  بلڈنگ کے دوسرے 

  حصے ميں بھی لگائيں تا کے  اسے دوسرے بھی ديکھ سکيں۔

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ايميل کے ذريعے سائٹ فاکٹ شيٹ حاصل ہوئی

  سائٹ کے بارے ميں معلومات رکھو  جيسے  کے يہ فاکٹ شيٹ
آپ کے ايميل  انباکس ميں صحيح پہنچائی گئی ہے ۔( ين ،وائی 

،يس،ڈی ،ای،سی ) آپ دعوت ديتی ہے کے ملک کے   ايک يا  
اس سے زياده  آلودگی کے سائٹ  کے ساتھ  جڑيں  جو ايميل 

  کے لسٹ   ميں  درجے ذيل  ويب پيج ميں دستياب ہے :
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 
آپ کو بہتر اطالع کرنے ، يہ جلدی ، ، مفت  مدد کرتا ہے ۔جيسا 
کے  فہرستی ممبر کی وجہ سے  آپ کو  وقت بہ وقت   سائٹ 
سے  جڑے  تمام معلومات / اعالنات   ملک ميں آلودگی کے 

  سائٹ کے ليئے  ملتے رہيں گے۔
کرکے  اگر آپ  سائن اپ کر چکے ہيں  تو  اسے نوٹ : مہربانی 

 نظر انداز کريں۔



 

 (پيج 3)   فياکٹ شيٹ فروری 2019   (سائٹ نمبر :C224169) کروپسی اوينيو سائٹ-2024-2002
 

پروگرام اپ ينکل يلڈف براؤن   
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