
 
 KATHY HOCHUL گورنر  2022/ 18/07 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

ایکڑ زرعی زمین کو محفوظ رکھنے کے لیے   12,000کی جانب سے نیویارک کی لگ بھگ  HOCHULگورنر 
  ملین سے زائد رقم دینے کا اعالن  38$

   
منصوبے زرعی زمین کے تحفظ کے اطالق کی گرانٹوں کے پروگرام کے ذریعے قابِل کاشت   40ریاست بھر میں 

  زرعی زمین کو محفوظ بنائیں گے۔
   

  ہے۔ دیا ملین  $3.65 لیے کے منصوبوں دو کے حفاظت کی زمینوں زرعی  قیمتی نے لینڈ آئی النگ
  
   

نے آج اعالن کیا کہ زرعی زمین کے تحفظ کے اطالق کی گرانٹوں کے پروگرام کے ذریعے   Kathy Hochulگورنر 
  40$ ملین سے زائد رقم دی جا رہی ہے۔ عطا کردہ 38نیویارک کی زرعی صنعت کو مضبوط کرنے کے لیے 

ِل کاشت  ایکڑ قیمتی زرعی زمین کی حفاظت کریں گے، جو زرعی زمین کو قاب  11,772منصوبے ریاست بھر میں کل 
رکھنے اور نیویارک کے کاشتکاری کے کاموں کی طویل المعیاد نتیجہ خیزی کو یقینی بنانے میں مدد کریں گے۔ گورنر  

  نے آج کا اعالن النگ آئی لینڈ پر عالقے کے کسانوں کے ساتھ دورے اور ان کی باتیں سننے کی نشست کے بعد کیا۔
   

"ہمارے لیے الزمی ہے کہ نیویارک کی قیمتی زرعی زمین کی حفاظت کرنا جاری رکھنی   نے کہا، Hochulگورنر 
"مجھے   تاکہ ہمارے زرعی نقوِش پاء بڑھ سکیں اور ہمارے پیداواری افراد آنے والی نسلوں کے لیے ترقی کر سکیں۔" 

، اس سال کے بجٹ میں فخر ہے کہ ہم نے یارک کی زراعت کی صنعت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے
زرعی زمینوں کے تحفظ کے پروگرام کی کفالت کی ہے۔ آج فراہم کی جا رہی فنڈنگ کے نتیجے میں، ہم متواتر زرعی 

  ایکڑ کھیتوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔"  12,000استعمال کے لیے، بشمول النگ آئی لینڈ پر تقریباً 
  

کی زرعی زمینوں کی حفاظت ایک اہم ترین چیز ہے جو ہم "ہماری ریاست  نے کہا، Delgadoلیفٹیننٹ گورنر 
"زرعی زمین کے تحفظ  ریاست کی زرعی صنعت کے معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔" 

نئے منصوبوں کا انتخاب    40کے اطالق کا پروگرام ان زمینوں کے مسلسل زرعی استعمال کو فروغ دیتا ہے اور جن 
  وہ ہماری ریاست کے کسانوں کی طویل المعیاد استحکام پذیری کو یقینی بنانے میں مدد کریں گے۔" کیا گیا ہے 

   
 پہلی ہیں۔ کی تبدیلیاں اہم لیے (کےRound 18) 18 دور نے پروگرام کے تحفظ کے  زمینوں زرعی کے ریاست
 و آب تحفظ، غذائی بشمول ہیں، ےکرت حمایت کی ترجیحات اولین کی ریاست جو گیا نوازا کو منصوبوں ایسے مرتبہ،

  زرعی کر بڑھا کو معیار کے اہلیت لیے کے پروگرام عالوہ، کے اس تحفظ۔ کا ذرائع کے پانی اور لچک، کی ہوا
 کی صنعت زرعی متنوع کی  نیویارک جو ہیں، گئے کیے شامل شعبے کے شراب اور متعلق، سے گھوڑوں جنگالت،
   ہیں۔ کرتے عکاسی

   
  ہے۔ گیا نوازا سے فنڈنگ کو وبوںمنص ذیل مندرجہ

   
  $(3,656,018ایکڑ کے لیے  15النگ آئی لینڈ )
باراس فارم )سبزیوں کا آپریشن(  -( )سفولک کاؤنٹی( Peconic Land Trustپیکونک لینڈ ٹرسٹ ) •

$، جو فی الحال پیکونک لینڈ ٹرسٹ کی ملکیت ہے اور 1,656,018ایکڑ کے تحفظ کے لیے   6پر 



اس عمِل تحفظ کے حِق آسائش )حق شفعہ( کے ختم ہونے پر موجودہ فارم چالنے والوں کو منتقل کیا  
  )ذریعہ تحفِظ آب زمرہ( جائے گا۔

• Peconic Land Trust  )ایکڑ کی حفاظت کے لیے  9زوماس فارم پر  -)سفولک کاؤنٹی
  )ذریعہ تحفِظ آب زمرہ( ۔2,000,000$

  
  $(6,406,100ایکٹر کے لیے  768ہُڈسن )-وسط

ایکڑوں کو بچانے کے  187فارم پر   Cedar Ridge -ڈچز زرعی زمین کا تحفظ )ڈچز کاؤنٹی(  •
  )گھوڑا پال زمرہ( $۔923,757لیے 

ایکڑوں کو بچانے کے لیے  144فارم پر  Obercreek -ڈچز زرعی زمین کا تحفظ )ڈچز کاؤنٹی(  •
  دیگر زمرہ(-)نتیجہ خیز زرعی زمین ۔1,460,944$

ایکڑوں کو بچانے کے  109فارم پر   Primrose Hill -ڈچز زرعی زمین کا تحفظ )ڈچز کاؤنٹی(  •
  $۔ )زرعی جنگل زمرہ(615,299لیے 

ایکڑوں کو بچانے کے لیے    200فارم پر  Astorino -ورنج کاؤنٹی(  قصبہ واروک )ا •
  دیگر زمرہ(-)نتیجہ خیز زرعی زمین ۔1,406,100$

ایکڑ کو بچانے کے لیے   128فارم پر  Ryder -ویسٹ چیسٹر لینڈ ٹرسٹ )پیوٹنم کاؤنٹی(  •
  ۔ )زرعی جنگل زمرہ(2,000,000$

  
  $(5,215,403لیے ایکڑوں کو بچانے کے  1،515کیپیٹل کا عالقہ )
ایکڑوں کو  88فارم پر  Kenyon Hill -ایگریکلچرل سٹیوارڈشپ ایسوسی ایشن )واشنگٹن کاؤنٹی(  •

  $۔ )ذریعہ تحفِظ آب زمرہ(280,739بچانے کے لیے 

ایکڑوں کو   238فارم پر   Lindsay -ایگریکلچرل سٹیوارڈشپ ایسوسی ایشن )واشنگٹن کاؤنٹی(  •
  دیگر زمرہ(-یجہ خیز زرعی زمین$۔ )نت 420,350بچانے کے لیے 

ایکڑوں  141فارم پر  Slack Hollow -ایگریکلچرل سٹیوارڈشپ ایسوسی ایشن )واشنگٹن کاؤنٹی(  •
  دیگر زمرہ(-)نتیجہ خیز زرعی زمین $۔185,507کو بچانے کے لیے 

ایکڑوں کو بچانے کے   366پر  Grazin' Angus Acres  -کولمبیا زرعی زمین کا تحفظ )کولمبیا کاؤنٹی(  •
  )زرعی جنگل زمرہ( $1,399,453لیے 

لینڈ ٹرسٹ بطور شریک درخواست دہندگان( )کولمبیا  Scenic Hudsonکولمبیا زرعی زمین کا تحفظ )اور  •
ایکڑوں کو بچانے کے لیے   216پر  Samascott Orchards-McIntosh LCC - کاؤنٹی( 

ایکڑوں کو بچانے کے لیے   316کے  Samascott Orchards-Mutsu LLCاور  1,282,865$
  دیگر زمرہ(-۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین893,925$

ایکڑوں کو بچانے کے لیے   150فارم پر  Masters -ڈچز زرعی زمین کا تحفظ )کولمبیا کاؤنٹی(  •
  دیگر زمرہ(-۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین752,564$

  
  $(2,862,204ایکڑوں کو بچانے کے لیے  962وسطی نیویارک )
ایکڑوں کو بچانے کے لیے   288فارمز پر   Marshfield - نیویارک ایگریکلچرل لینڈ ٹرسٹ )اوننداگا کاؤنٹی(  •

  دیگر زمرہ(-۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین764,838$

ایکڑوں کو بچانے کے  477فارم پر  Pearce -نیویارک ایگریکلچرل لینڈ ٹرسٹ )کیوگا کاؤنٹی(  •
  دیگر زمرہ(-جہ خیز زرعی زمین$۔ )نتی1,318,284لیے 

• Genesee   )لینڈ ٹرسٹ )کیوگا کاؤنٹی- Woodworth  ایکڑوں کو بچانے کے لیے   197فارم پر
  ۔ )ذریعہ تحفِظ آب زمرہ(779,082$

  
  $(13,779,792ایکڑوں کو بچانے کے لیے  5،276فنگر لیکس )

• Genesee   اور( لینڈ ٹرسٹTown of Walworth   )بطور شریک درخواست دہندہ( )وئین کاؤنٹی
- Amsler  دیگر  -$۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین1,323,552ایکڑوں کو بچانے کے لیے  293فارم پر

  زمرہ(

• Genesee   )لینڈ ٹرسٹ )اونٹاریو کاؤنٹی- Goodell  ایکڑوں کو بچانے کے لیے  279فارم پر
  دیگر زمرہ(-۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین947,426$



• Genesee   )لینڈ ٹرسٹ )مونرو کاؤنٹی- Stonecrop  ایکڑوں کو بچانے کے لیے  57فارم پر
  ۔ )آب و ہوا کی لچکداری زمرہ(340,923$

• Genesee   )لینڈ ٹرسٹ )مونرو کاؤنٹی- Van Voorhis  ایکڑوں کو بچانے کے  200فارم پر
  دیگر زمرہ(-$۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین1,620,113لیے 

• Genesee تحفظ )لیونگسٹن کاؤنٹی(  وادی کا- Fish Creek  ایکڑوں کو بچانے   276فارمز پر
  $۔ )آب و ہوا کی لچکداری زمرہ(771,794کے لیے 

• Genesee  )وادی کا تحفظ )لیونگسٹن اور ویومنگ کاؤنٹیاں- Gardeau Crest   فارم پر
  ہ(دیگر زمر-$۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین2,000,000ایکڑوں کو بچانے کے لیے 1،315

• Genesee  )وادی کا تحفظ )لیونگسٹن کاؤنٹی- McClennan  ایکڑوں کو بچانے  492فارم پر
  $۔ )غذائی تحفظ زمرہ(1,120,401کے لیے 

• Genesee  )وادی کا تحفظ )لیونگسٹن اور ویومنگ کاؤنٹیاں- Sunny Knoll   فارمز پر
  یگر زمرہ(د-$۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین2,000,000ایکڑوں کو بچانے کے لیے 966

• Genesee  )وادی کا تحفظ )ویومنگ کاؤنٹی- The Cedars  ایکڑوں کو بچانے کے  62فارم پر
  $۔ )غذائی تحفظ زمرہ(149,670لیے 

• Genesee  )وادی کا تحفظ )لیونگسٹن کاؤنٹی- Willard  ایکڑوں کو بچانے کے لیے   567فارم پر
  دیگر زمرہ(-۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین1,677,595$

ایکڑوں کو بچانے   368فارمز پر  Springhill - کاؤنٹی(  Geneseeبی نیویارک زرعی زمین کا تحفظ ) مغر •
  )آب و ہوا کی لچکداری زمرہ( $۔ 403,667کے لیے 

ایکڑوں کو بچانے کے لیے  401فارم پر  Henderson -فنگر لیکس لینڈ ٹرسٹ )یاتس کاؤنٹی(  •
  دیگر زمرہ(-۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین1,424,651$

  
Mohawk ( 246,820ایکڑوں کو بچانے کے لیے   407وادی)$  

• Tug Hill Tomorrow  )لینڈ ٹرسٹ )اونیڈا کاؤنٹی- Simons   ایکڑوں کو بچانے  407فارم پر
  دیگر زمرہ(-$۔ )نتیجہ خیز زرعی زمین246,820کے لیے 

 
  $(1,451,809ایکڑوں کو بچانے کے لیے  618نارتھ کنٹری )
• Tug Hill Tomorrow  )لینڈ ٹرسٹ )جیفرسن کاؤنٹی- Northrup   ایکڑوں  618پر  2فارم نمبر

  دیگر زمرہ(-ی زمین$۔ )نتیجہ خیز زرع1,451,809کو بچانے کے لیے 

 
ریاست نیویارک کا محکمٔہ زراعت و منڈی جات زرعی زمینوں کے تحفظ کے اطالق کی گرانٹوں کے پروگرام اور اس 

 سے متعلقہ گرانٹ کے مواقع کا انتظام کرتا ہے۔ 
 

"زرعی زمینوں کے تحفظ کے اطالق کی گرانٹوں کا پروگرام  نے کہا، Richard A. Ballریاست کے زرعی کمشنر 
مسلسل ترقی کر رہا ہے، جو کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے جیسے شعبوں میں نیویارک کی ترجیحات اور اہداف 

ا گھوڑا پال کے ساتھ پہلی ہم آہنگی ہے۔ اس دور میں جن ایوارڈز کا اعالن کیا گیا ہے وہ بھی پہلی بار زرعی جنگالت ی
صنعتوں پر مشتمل ہیں، جس سے ہمیں ان فارموں تک پہنچنے کی اجازت ملتی ہے جہاں ہم روایتی طور پر گزشتہ 

برسوں میں نہیں پہنچے تھے۔ میں ان تبدیلیوں کو مؤثر ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوں اور اس پروگرام میں حصہ  
دیتا ہوں جو کسانوں کی آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے کام کرنے والے  لینے کے لیے تمام ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد 

 مناظِر ارضی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے میں ہماری مدد کر رہا ہے۔" 
 

"زرعی زمین ہمارے پاس موجود سب سے اہم قدرتی وسائل میں سے   نے کہا، Michelle Hincheyریاستی سینیٹر 
زماً ایک ترجیح ہونی چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آج کے ایک ہے اور اس کی حفاظت کرنا ال

کسانوں اور آنے والی نسلوں کے پاس ہماری خوراک اگانے کے لیے زمین ہو، موسمیاتی بحران سے لڑنے میں ہماری  
بجٹ میں مدد کریں، اور ہمارے پینے کے پانی کو بچائیں۔ مجھے زرعی زمینوں کے تحفظ کے پروگرام کے لیے 

اضافے کے لیے ریاستی سینیٹ میں جدوجہد کی قیادت کرنے پر فخر ہے، اور میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں کہ یہ 
 گرانٹس نیویارک کے بہت سے مستحق فارموں کو دی جا رہی ہیں۔" 

 



لی نسل  "ایک بار پھر، زرعی زمینوں کے تحفظ کی گرانٹ کا پروگرام اگ نے کہا، Donna Lupardoرکِن اسمبلی 
کے لیے قیمتی زرعی زمین کو محفوظ رکھنے میں مدد دے گا۔مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ پروگرام 

زرعی جنگالت، گھوڑوں اور شراب کے شعبوں کو شامل کرنے کے لیے وسیع کیا جا رہا ہے؛ جو سبھی نیویارک کی  
زرعی زمینوں کے تحفظ، نیز مٹی کی صحت اور زرعی معیشت کے قیمتی اثاثے ہیں۔ اس سال کے ریاستی بجٹ میں 

لچک کی پہل کاریوں، کسانوں اور ان کی کھیتی باڑی کی زمین کے لیے ہماری وابستگی کو یقینی کے لیے اہم فنڈنگ  
 شامل ہے۔" 

 
"ہم سب پیکونک لینڈ ٹرسٹ میں ریاست کے زرعی زمینوں   نے کہا، John Halseyپیکونک لینڈ ٹرسٹ کے صدر  

ے پروگرام کے ذریعے فنڈز ملنے پر بہت خوش ہیں۔ یہ فنڈز زرعی زمین کو عمارات تعمیر ہونے تیار کے تحفظ ک 
 & Agہونے سے بچائیں گے اور نسلوں تک چلنے والے فارم کو دوبارہ جوڑنے میں ہماری مدد کریں گے۔ ہم 

Markets  کے دیگر زرعی زمینی ٹرسٹوں اور ریاستی حکومت میں اپنے تمام شراکت داروں کا ہم پر اور ریاست بھر
 پر اعتماد کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔"  

 
زرعی زمینوں کے تحفظ کے اطالق کی گرانٹس کا پروگرام کاؤنٹیوں، بلدیات، مٹی اور پانی کے تحفظ کے اضالع، اور  

ن کے تحفظ کے  زرعی زمینی ٹرسٹوں کو مالی امداد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ مقامی زرعی اور کھیتی باڑی کی زمی
منصوبوں کے مطابق کھیتوں کے تحفظ کی سرگرمیوں کا اطالق کر سکیں۔ سب سے زیادہ کثرت سے فنڈ کی جانے  

والی سرگرمی انفرادی فارموں پر ترقیاتی حقوق کی خریداری ہے۔ البتہ، یہ پروگرام ابالق کی دیگر سرگرمیوں کو فعال  
زراعت پر اثرانداز ہونے والے مقامی قوانین میں ترامیم، آپشن کرنے کے لیے فنڈنگ بھی دے سکتا ہے، جیسے کہ 

  کے معاہدے، اور عطیہ کردہ زرعی تحفظ کی سہولتوں کے حِق آسائش کے اخراجات کو پورا کرنا۔
###  
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