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کا نیو یارک بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے چارجنگ پر رعایت کے پروگرامز   HOCHULگورنر 
  کا اعالن

  
PSC  نے گرڈ کے لیےفائدہ مند اوقات کے دوران چارج کرتے وقتEV  ڈرائیوروں کو بل میں رعایت فراہم کرنے

  والے 'مینیجڈ چارجنگ' پروگرامز کی منظوری دے دی
  

PSC  فاسٹ چارجنگ پورٹس کی   1500پبلک اور کمرشل چارجنگ پورٹس، بشمول  50,000تک  2025نے
 وی میک ریڈی' پروگرام میں پیش قدمی کی   تعیناتی میں تیزی النے کے لیے'ای

  
  

نے آج اعالن کیا کہ ریاستی پبلک سروس کمیشن نے نیو یارک کے سرمایہ کاروں کی   Kathy Hochulگورنر 
چارجنگ پروگرامز کی منظوری دی ہے، جو نیو یارک   مینیجڈ کے فعال اور غیر فعال  ملکیتی یوٹیلیٹیز الیکٹرک وہیکل

کا آج کا فیصلہ اس اقدام کا   PSCکے الیکٹرک وہیکل کے بنیادی ڈھانچے کو مزید ترقی دینے میں ایک اہم عنصر ہے۔ 
میک ریڈی پروگرام کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے یوٹیلیٹیز کو مینیٖجڈ چارجنگ   EV الزمی حصہ ہے جسے

یوز ریٹس کا متبادل فراہم کرے گا جو -آف-ار کرنے کی ہدایت کی ہے جو صارفین کو پورے گھر کے ٹائمپروگرامز تی
شرحیں گرڈ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اوقات میں   TOUپہلے سے موجود ہیں۔ مینیجڈ چارجنگ پروگرامز اور 

تک   2030ایک تخمینے کے مطابق   کی تعیناتیوں کے سماجی فوائد کو EVچارجنگ کی ترغیب دیتی ہیں، جس میں 
  بلین سے زیادہ کرنے کی صالحیت ہے۔ 5$

  
"مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ نیو یارک ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور متاثرہ کمیونٹیز کو ماحولیاتی  

آج کا اقدام " نے کہا۔ Hochulگورنر  انصاف دالنے کے لیے صاف توانائی کی اختراع میں قوم کی رہنمائی کرتا ہے،" 
ایک ایسے وقت میں اضافی بچت فراہم    ریب التا ہے اورہمیں ایک سرسبز، اخراج سے پاک مستقبل کے ایک قدم ق

کرکے الیکٹرک گاڑیوں کی ملکیت کے فوائد کو وسعت دیتا ہے جب نیو یارک کے باشندوں کو اس کی سب سے زیادہ  
  ضرورت ہے۔"

  
"پبلک سروس کمیشن کی جانب سے نیو یارک میں فعال اور غیر فعال مینیجڈ چارجنگ پروگرامز کی منظوری سے 

لیفٹیننٹ گورنر  ہمیں پوری ریاست میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو مزید وسعت دینے میں مدد ملے گی،" 
Delgado زید ترقی اور رسائی سے مزید نیو  "نیو یارک کے الیکٹرک گاڑیوں کے بنیادی ڈھانچے کی م نے کہا۔

یارک کے باشندوں کو توانائی کی موثر، اخراج سے پاک گاڑیوں کا رخ کرنے اور ہمارے بچوں کے لیےصاف ستھرا  
  ماحول فراہم کرنے کی ترغیب دینے میں مدد ملے گی۔"

  
EV  ی معاونت کے لیے  چارجنگ پورٹس ک 2سے زائد نئی عوامی اور کمرشل لیول   50,000میک ریڈی پروگرام

درکار بنیادی ڈھانچے کے لیے فنڈنگ فراہم کرتا ہے، جو ایک گاڑی کو معیاری وال آؤٹ لیٹ سے کم از کم دو گنا تیز  
پبلک ڈی سی )ڈائریکٹ کرنٹ( تیز چارجر پورٹس اس   1500چارج کرنے کی صالحیت رکھتا ہے، اور نیو یارک میں 

ارجنگ پورٹس قریبی مدت میں رینج کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے  اہم کردار کے اعتراف میں، جو پبلک تیز چ
عوامی طور پر قابل رسائی چارجرز تھے۔ یہ   4,571ادا کریں گی۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے، ریاست بھر میں 



کرے  پروگرام نیو یارک کی ریاست میں عوامی طور پر قابل رسائی چارجرز کی تعداد میں دس گنا سے زیادہ اضافہ 
  گا۔
  

EV   میک ریڈی پروگرام کو نیو یارک کی ریاست میں سرمایہ کاروں کی ملکیت والی بڑی یوٹیلیٹیز کی طرف سے
مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے اور یہ اخراجات کا اشتراک کرنے کا پروگرام بناتا ہے جو یوٹیلٹیز کو ترغیب دیتا ہے  

والے بنیادی ڈھانچے کے لیے ترغیب دیتا ہے جو  اور پورٹ ڈویلپرز کو ان جگہوں پر الیکٹرک گاڑی چارج کرنے 
تک   2025$ ملین رکھی ہے اور یہ 701صارفین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ فراہم کرے گا۔ کمیشن نے کل بجٹ کی حد 

$ ملین نچلی سماجی اقتصادی اور پسماندہ کمیونٹیز کے لیے مساوی رسائی اور فوائد  206چلے گا، جس میں کم از کم 
چارجنگ  EVچارجنگ پورٹس زیادہ ترغیب کے اہل ہیں،   EVص کیا جائیں گے۔ پسماندہ کمیونٹیز میں کے لیے مخت

 فیصد تک معاون ہیں۔   100کے لیے سائٹ کو تیار کرنے کے لیے اخراجات کا 
  

عوامی طور پر قابل رسائی فاسٹ چارجنگ پورٹس میں نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی سے آنے والے سالوں  
مارکیٹ کو تحریک ملے گی۔ اگرچہ ابتدائی توجہ سرمایہ کاروں کی ملکیت والی یوٹیلیٹیز کی   EVنیو یارک میں میں 

خدمات انجام دینے والی کمیونٹیز میں واقع منصوبوں کی فنڈنگ پر مرکوز تھی، کمیشن نے کہا کہ پسماندہ کمیونٹیوں  
گے بڑھانے، صاف نقل و حمل تک رسائی کو بڑھانے اور  میں، ریاستی نقل و حمل کے الیکٹریفیکیشن کے اہداف کو آ

  اخراج کو کم کرنے کے مقاصد پوری ریاست میں متعلقہ ہیں۔
  

کو اپنانے میں   EV"جیسے جیسے ریاست بھر میں  نے کہا، Rory M. Christianپبلک سروس کمیشن کے چیئر 
مینیجڈ چارجنگ پروگرامز افادیت اور نقل و حمل کے شعبوں کو  EVاضافہ ہوتا جا رہا ہے، اچھی طرح ڈیزائن کردہ 

ڈرائیوروں کو فائدہ مند چارجنگ رویے کے لیےمراعات فراہم کرکے، وسائل کے  EV ضروری فوائد فراہم کریں گے۔
یں، مینیجڈ چارجنگ پروگرامز کم ایندھن کا خرچہ اور گرڈ کی شکل  ساتھ جو چارجنگ کو پریشانی سے پاک بناتے ہ

  ڈرائیوروں کے لیےکم بنیادی ڈھانچے کے اخراجات کی شکل میں جیت پیدا کریں گے۔" EVمیں 
  

سینٹرل ہڈسن گیس & الیکٹرک کارپوریشن، کنسولیڈیٹیڈ ایڈیسن  - آج کا فیصلہ نیو یارک کی ریاست میں اہم یوٹیلٹیز 
  Inc،نیو یارک اسٹیٹ الیکٹرک & گیس کارپوریشن، نیشنل گرڈ، اورنج اینڈ راک لینڈ یوٹیلٹیز،. Incف نیویارک،.کمپنی آ

  اور روچسٹر گیس اینڈ الیکٹرک کارپوریشن کے صارفین کو متاثر کرتا ہے۔
  

نقل و حمل کا شعبہ ملک میں گرین ہاؤس گیس کی آلودگی میں سب سے بڑی شراکت کا ذمہ دار ہے، ان اخراج میں  
سالوں کے دوران کسی بھی دوسرے شعبے کے مقابلے میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ چارجنگ کے بنیادی   30گزشتہ 

$ بلین سے 2.6و یارک کے باشندوں کو ڈھانچے کی تیز رفتار اور آگے کی سوچ کی ترقی کی حوصلہ افزائی سے نی
زائد کے خالص فوائد حاصل ہوں گے اور ریاست کی نقل و حمل کی الیکٹریفیکیشن اور صاف توانائی کے اہداف کے 
حصول میں مدد ملے گی۔ برقی نقل و حمل سے نیو یارک کے باشندوں کو توانائی کے صاف ستھرے ذرائع کے ساتھ  

کی اجازت ملے گی، جس میں قابل تجدید ذرائع ریاست کی بجلی کی فراہمی کے بڑھتے گاڑیوں کو بجلی فراہم کرنے  
ہوئے حصے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چارجنگ کے بنیادی ڈھانچے کی سوچی سمجھی تنصیب کے اخراجات میں کمی، 

  گی۔ سائٹ میزبان کی قبولیت کو بہتر بنانے اور ڈرائیوروں سے زیادہ سے زیادہ استعمال میں مدد ملے
  

قواعد میں  EVکے لیے Con Edisonنے ریاست کی سب سے بڑی برقی افادیت،  PSCایک متعلقہ پیش رفت میں،  
کو فاسٹ چارجنگ اسٹیشنز پر موجودہ سنگل سائٹ پلگ کی حد کو  PSC Con Edisonترمیم کی۔ خاص طور پر،  

پر فنڈنگ کی حد ختم ہو جائے گی۔  پلگ تک بڑھانے کی اجازت دے گی اور اس سے بعض مراعات  30پلگ سے   10
ان تبدیلیوں سے کمپنی کی خدمت کے عالقے میں ڈویلپر کی دلچسپی اور مارکیٹ کی ترقی کو آسان بنا کر چارجنگ  

اسٹیشن کی رسائی بڑھانے کے لیےمارکیٹ کی رکاوٹوں کو کم کیا جائے گا، جس میں مسماندہ کمیونٹیز کے 
  لیےتوسیعی رسائی بھی شامل ہے۔

  
تک   2025النگ آئی لینڈ کے ساتھ مل کر  PSEG( نے اپنے خدمت فراہم کنندہ LIPAالنگ آئی لینڈ پاور اتھارٹی )

کی معاونت کے ہدف کا اعالن کیا  EVsنئے  180,000چارجنگ پورٹس کے ساتھ  EVنئی   4745النگ آئی لینڈ پر 



$ ملین کی مجوزہ سرمایہ کاری کی جائے  89ہے جس میں اگلے چار سالوں کے دوران میک کے بنیادی ڈھانچے میں 
  گی۔

  
النگ آئی لینڈ اور نیو یارک کی ریاست کے دیگر عالقوں کے صارفین جو سرمایہ کاروں کی ملکیت یوٹیلٹی سروس 

کی تیار کردہ   NYSERDAکے عالقوں سے باہر آتے ہیں وہ "نیو یارک کلین ٹرانسپورٹیشن انعامات" کے لیے
  اختراعی انعامی مسابقتی ڈیزائن اور انتظامی صالحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

  
ریاست کے نقل و حمل کی الیکٹریفیکیشن کے اہداف کو آگے بڑھانے، صاف نقل و حمل تک رسائی کو بڑھانے اور  

کی تمام کمیونٹیز کو، اس سروس کو کے مقاصد کو ریاست بھر  PSCپسماندہ کمیونٹیز میں اخراج کو کم کرنے کے 
کنٹرول کرنے والے مخصوص الیکٹرک سروس فراہم کنندہ یا ریگولیٹری فریم ورک کی پرواہ کیے بغیر، تعاقب کرنا  

( کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیےمربوط، CLCPAچاہیے، اور کالئمٹ لیڈرشپ اینڈ کمیونٹی پروٹیکشن ایکٹ )
کے فوائد میں حصہ لینا   CLCPAہے، اور یہ کہ نیو یارک کے تمام باشندوں کو  ریاست گیر نقطہ نظر کی ضرورت

  چاہئے
  

CLCPA   میں یہ تقاضے شامل ہیں کہ تمام ریاستی ادارے پسماندہ کمیونٹیز میں گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی
فیصد فائدہ پسماندہ   35سے کم کو ترجیح دیں اور صاف توانائی کے پروگرامز پر خرچ کرنے کے مجموعی فوائد کا کم 

میک ریڈی کے اخراجات میں یوٹیلٹی کی ملکیت واال میک ریڈی کام، گاہکوں کی ملکیت،   EVکمیونٹیز کو حاصل ہو۔ 
  میک ریڈی کام، میک ریڈی عملدرآمد اور دیگر پروگرامز کے اخراجات شامل ہیں۔

  
  نیو یارک اسٹیٹ کا قوم میں سب سے پہال ماحولیاتی منصوبہ

نیو یارک اسٹیٹ کا ماحولیاتی ایجنڈا اس ملک ماحولیاتی اور ماحول دوست توانائی کا سب سے جارحانہ ہے، جو ماحول 
ارک کے  دوست توانائی کی جانب ایک منظم اور منصفانہ منتقلی درکار کرتا ہے جو مالزمتیں پیدا کرے گا اور نیو ی

COVID-19   کی عالمگیر وباء سے ابھرنے کے ساتھ ساتھ ایک ماحول دوست معیشت کی آبیاری کرنا جاری رکھے
تک اپنے   2040گا۔ کالئمیٹ لیڈرشپ اینڈ کمیونٹی پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے قانون میں شامل کر کے، نیو یارک 

فیصد قابل   70تک   2030پر ہے، جس میں   اخراج سے پاک بجلی کے شعبے کی تکمیل کے الزمی ہدف کے راستے
تجدید توانائی کی پیداوار اور تمام معیشت میں کاربن کی غیر موجودگی حاصل کرنا شامل ہیں۔ اس کی بنیاد صاف  

بڑے پیمانے   120توانائی کو بڑھانے کے لیے نیو یارک کی بے مثال سرمایہ کاری پر ہے جس میں ریاست بھر میں 
$ بلین سے زیادہ، عمارتوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے 35رسیل کے منصوبوں میں پر قابِل تجدید اور ت

$ بلین سے زائد صاف نقل و حمل کی پہل کاروں کے  1$ بلین، 1.8بلین، شمسی توانائی کو بڑھانے کے لیے  6.8$
تک نیو   2020اریاں $ بلین سے زائد نیو یارک گرین بنک وعدوں کے لیے ہے۔ کل مال کر، یہ سرمایہ ک1.6لیے، اور 

مالزمتوں کی معاونت کر رہی ہیں، جو کہ سولر کی   158,000یارک کے ماحول دوست توانائی کے شعبے میں تقریباً 
فیصد اضافہ ہے؛ اور ایک عزم کہ غیر سمندری ہوا کے ذریعے  2,100سے لے کر  2011تقسیم کے شعبے میں 

ایکٹ کے تحت، نیو یارک اس پشرفت کو بروئے کار لے کر  میگا واٹس تیار کریں گے۔ کالئمیٹ  9,000تک  2035
فیصد کم کرے گا، اور ساتھ میں  85کے مقابلے میں  1990تک گرین ہاؤس گیس کے اخراجوں کو  2050آئے گا اور 

فیصد کے ہدف   40فیصد کا رخ،  35اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ماحول دوست سرمایہ کاریوں کے فوائد میں سے 
کے توانائی کے مستعد استعمال کے ہدف، حتمی   2025پسماندہ کمیونٹیز کی طرف ہو، اور پیشرفت کو کے ساتھ، 

  کی بچت، کی طرف بڑھائے گا BTUٹریلین  185صارفین کے آن سائٹ توانائی کی کھپت میں  
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