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ब#ल%गटन ई*टन+सनल एयरपोट2 (BTV) उडान ;या<कं ग र ?वAन Aनगरानी CणालE
पFरचालन को घोषणा गद2 छ

ब#ल%गटन, #भटE

- ब#ल%गटन ई*टन+सनल एयरपोट2 संघीय उOडयन Cशासन(FAA) बाट अनुदान को लाUग

भुVतान गFरएको उडान ;या<कं ग र आवाज Aनगरानी CणालE, भेVटोर को [थापना को घोषणा गन2 पाउँ दा
खुसी छ। Cभा`वत aेbहdमा अवि[थत [थायी ?वAन मAनटरहd को उपयोग को मा?यम बाट,

`वमान[थलले `वमान संचालन सँग सgबि*धत आवाज को [तर मापन गन2 र `वमान[थल संचालन बाट
Cभा`वत iयिVतहd र समुदायहdलाई जानकारE Cदान गन2 सaम हुनेछ।

“यो CणालE [थानीय समद
ु ायको बीच सहयोगी Cयास को एक CAतAनUधjव हो र म यी साझेदारEको लाUग
आभारE छु, ” Aनक लlगो, उOडयनका काय2वाहक Aनद+ शकले भ*नभ
ु यो। “संघीय उOडयन Cशासनmवारा
Cदान गFरएको समथ2न र कोष nबना, उनीहdको एयरपोट2 सुधार काय2oम (AIP) आवाज अनुकूलता
काय2oम को मा?यम बाट, यो पFरयोजना सgभव छै न। मलाई लाtछ यो CणालEले समुदायका
सद[यहdलाई ?वAन बारे CAत<oया Cदान गन2 को लाUग उनीहdको Aनराकरणमा
लाUग अनम
ु Aत uदनेछ, जसले भ`वvयको ?वAन `वwलेषण लाई सUू चत गन+छ।”
हाल भख2रै Cाxत भएको चालू आवाज मAनटरहd

एक उपकरण को

`वनू[कy #सटE हल र साउथ ब#ल%गटनको zयाgबल+न

[कूलमा आवि[थत छन ् । ते|ो मAनटर `व#ल[टनमा [था`पत गन2 को लाUग हो, जसको [थान पाईएको

छ, र वष2को अ*jय सgममा पFरचालन हुनेछ। एयरपोट2ले ३ वष2 सgम यी मAनटरहdको संचालन कायम
रा~े अपेaा गद2छ।
“म यो [थापनासँग खुसी छु, <कन<क यो रा•ो €ान र [थानीय समुदाय को लाUग आवाजको बारेमा

जानकारE Cदान गद2छ, जो आवाज *यूनीकरण को बारेमा रा•ो कुराकाAन को लाUग अनम
ु Aत uद*छ,”

हेलेन Fरले, साउथ ब#ल%गटन #सटE काउि*सल अ?यa र एयरपोट2 कमीसनरले भ*नभ
ु यो। “ म एयरपोट2ले
यो CणालE [थापना गन2 र यसलाई संचालनमा •याउन अनुदानको लाUग आवेदन uदन गरे को Cयासको
सराहना गद2छु।”

यस Cकारको एक CणालE दब
ु ोuदत आवाज अनुकूलता काय2oम (NCP);२००८ मा अपडेट
ु ै १९९० को अनम
गFरएको NCP मा समावेश गFरएको Uथयो,

र नयाँ पेशीमा अझ [प[ट dपमा पFरभा`षत गFरएको छ।

NCP खुला uटxपणीहdको मा?यम बाट, साथै ईमेल को मा?यमबाट, समुदायले एयरपोट2लाई सबै पFरचालन
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को आवाज र

उडान ;या<कं ग डाटा Cदान गन2 अनरु ोध गरे । यो काय2oम aेb भर बा#स*दालाई एकल

`वमानबाट आवाज घटनाहd हेन2 को लाUग अनम
ु Aत uदनेछ।

यो CणालE २०१९ मा Cका#शत `वmयमान नोईज एVसपोजर gयाप (NEM) को Cशंसा गद2छ, तथा`प, NEM
uदन-रात औसत (DNL)आवाज [तर सँग •#मत हुनुहु*न जुन रातको संचालनको लाUग भाFरत द•ड सँग
२४ घ•टाको uदनमा औसत आवाज, एक वष2 को दौरान जो एक संघीय उOडयन Cशासनmवारा एक औसत

आवाज मापन को आवwयकता छ। यो उपकरण डेसीबल [तर (dbA)एकल आवाजको Cसंगहd जो FAA
आवwयक

?वAन नमूनाहd #भb Cयोग गरEद•न।

" म ब#ल%गटन अ*तरा2िv—य `वमान[थललाई `वनू[कy बा#स*दाहdको आवाज सुनीuदएकोमा ध*यवाद uदन
चाह*छु जसले आवाज डाटाका लाUग अUधक पारदश˜ पहुँचको लाUग अनरु ोध गरेका छन ् । म आशा
गद2छु <क यो साव2जAनक पोट2लले उडान माग2मा रहेका सgबि*धत बा#स*दाहdलाई डाउनटाउन `वनू[कyमा
रा™खएको मAनटरसँग उनीहdको आवाज एVसपोजर को हदलाई बुšन #म•नेछ,” `वनू[कy मेयर <o[टEन

लोट ले भ*नुभयो। “ हामी ब#ल%गटन #सटE र एयरपोट2को बीच भैरहेको साझेदारE CAत आभारE छ› साथै
?वAन घटाउने सgब*धी Uच*ताको `वषय लाई सgबोधन गन+ र सँगै काम गन+ बारेमा Aनर*तर कुराकानी
को लाUग तjपर छ›।"

फल[वdप, BTV ले आवेदन गय• र उडानलाई ;याक गन+ र ?वAन Aनगरानी गन+ CणालE जडान गन2
एयरपोट2 सध
ु ार (AIP) कोष Cदान गFरयो। ;या<कं ग CणालE भेकटोर mवारा संकलन गFरएका जानकारE ले
डाटाबेस साथै iयिVतहdmवारा पेश गFरएका CAत<oया सँग सgब*ध रा~ेछ ।

यो डाटाबेसले एयरपोट2लाई

आवाजको ि[थAतलाई सहE तFरकाले `वwलेषण गन2 ?वAन घटाउने काय2oम `वकास गन2 एक आधार Cदान
गद2छ। यो नोट गFरनु पद2छ कy सबै सै*य संचालनहd उडान ;या<कं ग CणालEमा दे ™खने भ*ने हुँदैन।
iयिVतहdले हेन2का लाUग एक साव2जAनक पोट2ल उपलžध गFरनेछ : btvsound.com

कृपया www.btvsound.com मा ब#ल%गटन ई*टन+सनल एयरपोट2 को नोईज कgxयाटEबी#लटE Cो«ाम र
साउ*ड #मटEगेसन Cयासहd सgब*धी थप जानकारEको लाUग हेनु2होस ् ।

