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

 
 

سٹیشن کی تعمیِر نو، ممکنہ توسیع اور اردگرد کے   PENNکی جانب سے  ADAMSاور میئر  HOCHULگورنر 
  عالقے کی بحالی کے لیے معاونت کے مالیاتی عملی ڈھانچے پر معاہدے کا اعالن

  
معاہدہ مقامی پراپرٹی ٹیکس کے محاصل کا نقصان نہ ہونے کو یقینی بناتا ہے، انتظامی ادارے کے قیام کا وعدہ کرتا  

  ہے
  

سٹیشن کی تعمیر کے لیے ایک نسل میں ایک بار ملنے واال موقع فراہم کرتا   Pennارک کے ناگزیر عملی ڈھانچہ نیوی 
  ہے۔

  
  

نے آج ریاست نیویارک اور نیویارک شہر کے درمیان ایک مالیاتی  Eric Adamsاور میئر  Kathy Hochulگورنر 
سٹیشن کی تعمیِر نو اور ممکنہ توسیع اور آس پاس کے عالقے  Pennعملی ڈھانچے پر ایک معاہدے کا اعالن کیا جو 

ے محاصل کی بحالی کے لیے فنڈ فراہم کرے گا۔ عملی ڈھانچہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شہر کے پراپرٹی ٹیکس ک
کی موجودہ اور مستقل سطح برقرار رہے جبکہ سٹیشن کے لیے فنڈز، زندگی سے بھرپور کھلی جگہ، اور عوامی 

حلقے میں بہتریاں، جزوی طور پر نجی طور پر تیار کی جائیں۔ یہ معاہدہ نیویارک کے مکینوں پر ٹیکس یا عبوری 
میر نو کے لیے ریاست کے جاری عزم کی بھی توثیق سٹیشن کی تع Pennسواروں کے کرایوں میں اضافہ کیے بغیر 

   کرتا ہے۔
   

معاہدے کے ایک جزو کے طور پر، شہر اور ریاست نے عوامی حلقے میں بہتریوں کی نگرانی کرنے اور جامع اور 
ا عہد ریاست انتظامی ادارہ قائم کرنے ک-مربوط منصوبہ بندی اور عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک مشترکہ شہر

   کیا ہے۔
   

اسٹیشن بدصورت، ناکارہ، اور چل پھر کر دیکھنے میں ناممکن ہے، اور  Penn"موجودہ  نے کہا،  Hochulگورنر 
"یہ معاہدہ ہمیں ایک خوبصورت، جدید سٹیشن سے ایک قدم قریب  نیویارک کے مسافر اس سے بہتر کے مستحق ہیں۔"

ور التا ہے جس کا نیویارک حق دار ہے، جس میں زندگی سے بھرپور کھلی جگہ، سڑکوں کے رنگ برنگے مناظر، ا
اور دیگر مقامی اور عالقائی رہنماؤں کے ساتھ  Adamsمقامی گزرگاہ کے لیے بہتر، زیادہ ہموار رابطہ ہو۔ میئر 

اور اس  Pennہماری شراکت کی مہربانی سے، ہم نیو یارک کے مکینوں کے لیے بہترین ممکنہ معاہدہ کرتے ہوئے 
   ائم ہیں۔"کے آس پاس کے عالقے کو نئی زندگی دینے کے اپنے عزم پر ق

   
"پین سٹیشن ملک کے آمد و رفت کے بڑے مراکز میں سے ایک ہے، جو ہر سال  نے کہا،  Delgadoلیفٹیننٹ گورنر 

"اس بات کو  ویں صدی کی رفتار سے نہیں چال۔"21الکھوں مسافروں کی میزبانی کرتا ہے، اور اس کے باوجود یہ 
ہر اور یقینی بنانے کے لیے کہ ہم آج اور کل کے مسافروں کی ضروریات کو پورا کرنا جاری رکھ سکتے ہیں، ش

ریاست ایک ایسے مالیاتی عملی ڈھانچے پر متفق ہونے کے لیے ایک ساتھ شامل ہو رہے ہیں جو معاشی استحکام فراہم 
  کرتا ہے اور نیویارک کے تمام شہریوں کے لیے کارگر ہے۔"

  
مل کر   "یہ شراکت داری شہر اور ریاستی سطح پر قیادت کے ساتھ  نے کہا، Eric Adamsنیو یارک شہر کے میئر 

' کے عزم کو واضح کرتی ہے۔ آمد و رفت کا ایک Get Stuff Doneکام کرنے اور نیویارک کے مکینوں کے لیے '



جدید ترین نظام خوشحال زندگی اور خوشحال شہر کی ہماری صالحیت کا مرکز ہے، اور مساوی بحالی کی کنجی ہے۔ 
Penn  و ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ پچھلی نسلوں کے لیے سٹیشن کی نئی شکل و صورت ہماری نسل کے لیے وہی ہے ج

تھا: ہماری لچک کی عالمت اور ایک ایسا منصوبہ جو آنے والی دہائیوں تک ہمارے شہر کی تعریف کرے گا۔ آج کا 
بہتر سواریوں تک رسائی، سستی رہائش، اور معیاری مالزمتیں  -معاہدہ نیو یارک کے مکینوں کے لیے ایک جیت ہے 

مدد کرتا ہے جبکہ مستقبل میں ہونے والی آمدنی کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور مالی خطرے سے بچاتا فراہم کرنے میں 
   ہے۔"

   
سٹیشن   Pennسٹیشن کی تعمیِر نو،  Pennمعاہدے کے تحت، نجی طور پر مالی اعانت سے چلنے والے ترقیاتی فنڈز 

کی ممکنہ توسیع، اور ارد گرد کے عالقے میں بہتری النے میں مدد کریں گے جس کی نگرانی ریاستی انتظامی ادارہ 
کرے گا۔ اس میں گلیوں اور فٹ پاتھوں میں اضافہ، سٹیشن کے آس پاس کے عالقے میں نئی عوامی جگہوں کی تخلیق، 

   دہ ہموار عبوری رابطوں کی تعمیر شامل ہے۔اور قریبی سب وے سٹیشنوں کے درمیان زیا  Pennاور 
   

ریاست تعمیرات کے نجی اداروں یا افراد کو ترقیاتی حقوق فروخت کرے گی اور نئے تعمیر شدہ، جدید، اور ماحول 
( وصول کرے گی۔ اضافی ترقیاتی حقوق PILOTsدوست دفتر اور رہائشی عمارتوں پر ٹیکس کی نجائے نقد رقم )یا 

رقوم   PILOTحاصل ہونے والی آمدنی کے عالوہ، موجودہ پراپرٹی ٹیکس سے زیادہ جمع ہونے والی کی فروخت سے 
کو حسِب ذیل   PILOTsاس منصوبے کو فنڈ دینے میں مدد کریں گی۔ ریاست اور شہر نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ 

  حد تک ادائیگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے:
  

  فیصد بہتریاں؛ 100گلیوں، فٹ پاتھوں، عوامی مقامات اور عوامی حلقے کے دیگر عناصر میں  •

فیصد بہتریاں بشمول زیر زمین اجتماع کے مقامات اور مضافات میں  50عبوری بنیادی ڈھانچے میں  •
  سب وے کے داخلی راستے؛ اور

  فیصد 12.5پین سٹیشن کی تعمیِر نو اور ممکنہ توسیع کی الگت کا  •

  
اور دیگر عوامی فنڈنگ کے ذرائع کے   Amtrakباقی ماندہ اخراجات وفاقی حکومت، نیو جرسی، ریاست نیویارک، 

   مجموعے کے ذریعے فنڈ کیے جائیں گے۔
   

فیصد اضافے  3شہر اپنے ٹیکس محاصل کے سلسلے کو برقرار رکھے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، شہر ہر سال 
کے ساتھ ہر ترقیاتی سائٹ پر موجودہ ٹیکس کے برابر رقم جمع کرنا جاری رکھے گا۔ تمام عمارات منصوبے کی الگت 

مدت کے بعد )جو بھی تازہ ترین ہو( شہر کے  سال کی 80پوری ہو جانے پر متفقہ حصوں کی تکمیل کے بعد، یا 
ٹیکس گوشواروں میں واپس آجائیں گی۔ جائیداد کی قیمتوں میں متوقع اضافے کی وجہ سے، ایک بار جب عمارتوں کو 
شہر کے ٹیکس گوشواروں میں واپس کر دیا جائے گا تو شہر سے ٹیکس کی آمدن میں نمایاں طور پر زیادہ جمع ہونا 

   اور ریاست نے کسی بھی پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ کی حد مقرر کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ متوقع ہے۔ شہر
   

سٹیشن اور ارد گرد کے   Pennنے مسافروں کے لیے پہلے عالمی معیار کے نئے  Hochulگزشتہ نومبر میں، گورنر 
جو عالقے کی ضروریات کی  اپنے نصب العین کی نقاب کشائی کینئی زندگی دیے ہوئے مضافاتی عالقوں کے لیے 

عکاسی کرے اور عوام کی آمد و رفت پر توجہ مرکوز کرے اور عوامی حلقے میں بہتریاں الئے۔ یہ منصوبہ موجودہ 
جن دونوں کو  —سٹیشن کی تعمیِر نو کو ترجیح دیتا ہے جبکہ سٹیشن کی توسیع اور گیٹ وے پراجیکٹ کی پہل کاریاں 

اپنے وفاقی طور پر قائم کردہ مدت میں اپنی رفتار سے کام جاری رکھیں۔ یہ  — گورنر کی بھرپور حمایت حاصل ہے
   سے زیادہ مالقاتوں کے بعد سامنے آیا۔ 100منصوبہ کئی مہینوں کے تعاون اور عالقائی حصے داروں کے ساتھ 

   
سٹیشن کی تعمیِر نو کا منصوبہ ڈیزائن کے مرحلے میں داخل  Pennکہ  نے اعالن کیا تھا  Hochulگورنر جون میں، 

سٹیشن کے ڈیزائن کے لیے تجاویز طلب کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ تجاویز اس  Pennہو چکا ہے اور نئے 
   ماہ کے آخر تک وصول کی جائیں گی؛ ایوارڈ کا اعالن موسِم خزاں میں ہونا متوقع ہے۔

   
###  
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