
 
 KATHY HOCHULگورنر   28/7/2022 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

مینوفیکچرنگ کیمپس اور سیراکیوز میں نئے  5G$ ملین کے 100وائرلیس کے  JMAنے  HOCHULگورنر 
   عالمی ہیڈ کوارٹرز کے پہلے مرحلے کی تکمیل کی نشان دہی کی

  
وائرلیس ٹیکنالوجی میں عالمی قائد نے باضابطہ طور پر امریکہ میں مستقبل کی فیکٹری اور اکلوتا امریکہ کا ملکیتی  

5G  سے زائد نئی مالزمتیں پیدا کرنے کا عہد کیا   200کیمپس کھول دیا؛ 
 

جو کہ    - رائزنگ" کی تکمیل کرتی ہے CNYتبدیلی کے منصوبے میں نیو یارک کی ریاست کی سرمایہ کاری "
   کمیونٹیز کی بحالی اور معیشت کو بڑھانے کے لیے عالقے کی جامع حکمت عملی ہے

  
  

وائرلیس کا، وسطی   JMAوائرلیس ٹکنالوجی میں سب سے آگے رہنے والے   5Gنے آج  Kathy Hochulگورنر 
نے اپنی سرگرمیوں کو  JMAنیو یارک میں ان کے نئے ہیڈ کوارٹر کے باضابطہ افتتاح میں مدد کے لیے کا دورہ کیا۔ 

سیراکیوز کے جنوب مشرقی گیٹ وے پر منتقل کر دیا جو کورٹ لینڈ ایونیو پر سٹی سینٹر سے ملحق ہے۔ سافٹ ویئر  
$ ملین کی سرمایہ کاری کرے  100اختراع کنندہ اس کثیر مرحلہ پروجیکٹ میں ٹیکنالوجی کا یہ عالمی  5Gپر مبنی 

کا ہیڈ کوارٹر اور مستقبل کی فیکٹری موجود  JMAگا۔ شہر کے ایک بالک پر پھیلے اس وسیع کیمپس میں اس وقت 
لی میٹر ویو آالت تیار کرتا ہے جن میں ریڈیو، ایمبیڈڈ انٹینا اور م 5Gاس جگہ پر اپنے جدید ترین  JMAہیں۔ 

 مصنوعات شامل ہیں۔
 

کی توسیع سینکڑوں نئی مالزمتیں کھولے گی اور وسطی نیو یارک کی جدت کے مرکز کی   JMA"سیراکیوز میں  
"یہ ملٹی ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ہماری تبدیلی، عالقائی   نے کہا۔ Hochulگورنر حیثیت کو مزید پختہ کرے گی،" 
ی حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ بڑھتے ہوئے کاروباروں کو اپنی کمیونٹیز کی طرف  طور پر مرکوز اقتصادی ترقی ک

متوجہ کرنے والی اپنی پالیسیاں شروع کر کے، ہم اپسٹیٹ نیو یارک میں اقتصادی رفتار کو بڑھا رہے ہیں اور مستقبل  
  کی مالزمتیں اور ٹیکنالوجیز پیدا کرنے کے اپنے عزم کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔"

  
JMA  کے چیف ایگزیکٹو آفیسرJohn Mezzalingua  ،یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور سیراکیوز کو  نے کہا"

مرکز کے طور پر کے طور پر منواتے ہوئے عالمی وائرلیس ٹیکنالوجی میں امریکی قیادت کو بحال   5Gایک قومی 
$ ملین سے زیادہ 100شامل کرنے اور  سے زیادہ مالزمتیں 200مرکزی نیو یارک میں ہم  کرنے کا اہم پہال قدم ہے۔

  کی شراکت داری کو سراہتے ہیں۔" Hochulکی سرمایہ کاری کر نے میں گورنر 
 

تعاون یافتہ منصوبہ شہر اور کاؤنٹی کی طرف سے ڈاؤن ٹاؤن سے ساؤتھ سائڈ تک ایک  -یہ نیو یارک کی ریاست کا 
اور سمارٹ سٹی   5Gمضبوط ٹیک کوریڈور تیار کرنے کی کوششوں کی تکمیل کرتا ہے، جو وسطی نیو یارک کو 

زیادہ سے  200کی ترقی کا مرکز بناتا ہے۔ اس منصوبے سے ڈاؤن ٹاؤن سے متصل ایک پریشان حال محلے میں 
مالزمتیں پیدا ہونے کی امید ہے۔ یہ مالزمتیں ابتدائی سطح سے لے کر اعلٰی درجے کی انجینئرنگ تک ہوں گی۔  

$ ملین کی اپ اسٹیٹ ری وائٹالئزیشن انیشیئیٹو گرانٹ  5ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اس منصوبے میں مدد کرنے کے لیے 
 فراہم کر رہا ہے۔ 

 
$ 34نے اپنی ریاست سے باہر کی کارروائیوں کو لیورپول میں منتقل کرنے کے لیے  JMAمیں،  2017مزید برآں، 



 200مالزمتوں کے اپنے وعدے سے تجاوز کیا، اس مقام پر  145ملین کی سرمایہ کاری کی تھی۔ وہاں، کمپنی نے 
   میں پورا کیا۔ سے زیادہ نئی مالزمتیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کے وعدے کو متوقع وقت سے نصف

  
کی قیادت میں، ہم   Hochul"گورنر نے کہا،  Hope Knightاور کمشنر  CEOایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، 

JMA   وائرلیس جیسے عالمی اختراع کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں جو اس بات
قی میں معاونت کے لیے ایک منفرد ٹیک ٹیلنٹ پول پیش کرتی ہے۔ کو سمجھتے ہیں کہ نیو یارک کی ریاست ان کی تر 

اور یہاں ملک کا   -کو تالش کرنے کا فیصلہ  HQوائرلیس ٹکنالوجی کے رہنما کا سائراکیوز میں اپنے نئے عالمی 
انے  کل کی مالزمتیں پیدا کرنے کے لیے ایک اختراعی معیشت کو بڑھ - کیمپس کھولنا    5Gواحد امریکی ملکیت واال 

   پر نیو یارک کی ریاست کی توجہ کی عکاسی کرتا ہے۔"
  

  ریجنل یارک نیو سینٹرل ہے۔ کرتا حمایت مزید  کی  تبدیلی جاری  میں  ٹاؤن ڈاؤن کے  سائراکیوز منصوبہ تاریخی  یہ
  ہوٹل تاریخی میں کوششوں ان ہے۔  کی مرکوز   پر بحالی کی  مرکز  کے  شہر توجہ  اپنی نے کونسل ڈیولپمنٹ اکنامک

 جو توسیع، کی گارڈن ٹیک ہے، جاتا  جانا سے نام  کے ٹاؤن  ڈاؤن سائراکیوز میریٹ اب جسے بحالی، کی  سائراکیوز
  عمارت ایکسلس سابق ہے، رہی دے مدد  میں  بڑھانے کو خیاالت اپنے کو افراد  کاروباری والے رکھنے  سوچ کی آگے

 وارن ساؤتھ اور بحالی کی عمارت اسٹینڈرڈ  پوسٹ سابق  آرائش، و تزئین میں سہولت کی استعمال کثیر  ٹاور آئیکون کو
 ہیں۔ شامل مقیا کا  کوارٹر ہیڈ  اختراعی کے پلیئرز  TCG بزنس ویئر سافٹ اور پلیس  مارکیٹ الئن  آن پر  اسٹریٹ

   تھا۔ گیا  کیا نامزد  بھی  پر  طور کے فاتح انیشئیٹو وائٹالئزیشن ری ٹاؤن ڈاؤن کے ملین $10 فائیو، راؤنڈ   کو سائراکیوز
  

"وسطی نیو یارک رہنے، کھیلنے، خاندان کی پرورش اور کاروبار  نے کہا،   Rachel Mayریاست کے سینیٹر 
کی کامیاب توسیع اور سرمایہ کاری بہت اچھی خبر ہے،    JMAکرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ سائراکیوز میں 

اور یہاں گہری جڑیں ڈالنے کا ان کا انتخاب ہمارے عالقے کے روشن مستقبل کی یقینی عالمت ہے۔ میں ان کی  
   کی مسلسل ترقی کو دیکھنے کی منتظر ہوں۔" CNYل کامیابی، اور سائراکیوز اور مسلس

  
"سائراکیوز اور وسطی نیو یارک میں معاشی ترقی کے لیے نے کہا،   John W. Mannionریاست کے سینیٹر 

کی توسیع اس   JMAسرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی نوکریاں، اور کمیونٹی وائٹالئزیشن ایک جیتنے واال امتزاج ہے اور 
کے مرکز کے   5Gبات کی عکاسی کرتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ہم حکومت بھر میں کام کر رہے ہیں۔ 

ئراکیوز وائرلیس ٹیکنالوجی میں ملک بھر میں ترقی کے مرکز میں ہو گا جبکہ ساؤتھ سائیڈ پر سینکڑوں طور پر، سا
، اور ہمارے مقامی  Hochul، JMAاچھی مالزمتیں شامل کرے گا۔ میں اس کامیاب منصوبے کے لیے گورنر  

  حکومتی شراکت داروں کی تعریف کرتا ہوں۔"
  

"وسطی نیو یارک مستقبل کی ٹیکنالوجیز کے لیے جدت کا مرکز بنا ہوا نے کہا،  Pamela J. Hunterرکن اسمبلی 
وائرلیس کا نیا مرکز اچھی تنخواہ والی مالزمتیں فراہم کرے گا اور ٹیک کی بنیاد پر اضافی اقتصادی ترقی   JMAہے۔ 

کے ساتھ کام کرنے کی منتظر ہوں کیونکہ یہ سرمایہ کاری ہمارے عالقے   Hochulکی بنیاد رکھے گا۔ میں گورنر 
  میں مزید مواقع پیدا کرتی ہے۔"

  
کی سائراکیوز کے ڈاؤن ٹاؤن کے ساتھ وابستگی اور عالقے  JMA"نے کہا،  William Magnarelliرکن اسمبلی  

میں سرمایہ کاری اس بات کا ثبوت ہے کہ وسطی نیو یارک معاشی ترقی کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے جو ہمیں  
کے مرکز کے طور پر قائم کرنا سمارٹ   5Gٹیکنالوجی کی صنعت میں سب سے آگے رکھے گا۔ وسطی نیو یارک کو 

  کو مکمل کرنے کا ایک قدم ہے۔"سٹی کی ترقی  
  

میں ہماری   2013وائرلیس میں دنیا میں تمام احترام اور اعتماد ہے۔  JMA"مجھے نے کہا،  Al Stirpeرکن اسمبلی  
نے ہمیشہ ان کے لیے جو بھی اہداف مقرر کیے ہیں ان سے تجاوز کیا ہے، اور   JMAپہلی بات چیت کے بعد سے،  

مینوفیکچرنگ   5Gکے نئے  JMAمجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کرتے رہیں گے۔ سائراکیوز کا شہر اور اس کے ارکان 
  کیمپس کے مستفید ہوں گے۔ یہ سائراکیوز سرج کے نیزے کی نوک ہوگی!" 

  



"ہماری مقامی معیشت کی رفتار ناقابل تردید ہے۔ نے کہا،   J. Ryan McMahon IIزیکٹو اونڈاگا کاؤنٹی کے ایگ
JMA   اور دیگر کمپنیوں کی طرف سے سینکڑوں نئی مالزمتیں پیدا کی جا رہی ہیں جو ہماری کمیونٹی کے لیے ایک

   دلچسپ خبر ہے۔ ہمارے تمام شراکت داروں کا شکریہ جنہوں نے اس کو کامیاب بنانے میں مدد کی۔"
  

"سائراکیوز دنیا بھر میں ایک سمارٹ سٹی کے طور پر اپنی شناخت بنا  نے کہا،  Ben Walshسائراکیوز کے میئر 
مینوفیکچرنگ کیمپس شہر کی ترقی کی ایک بہترین مثال کے طور پر   5Gکا ساؤتھ سائیڈ پر نیا  JMAرہا ہے، اور 

سائراکیوز    کام کرتا ہے۔ یہ تاریخی سرمایہ کاری شہر بھر میں رونما ہونے والے نشاۃ ثانیہ کی حمایت کرے گی اور
جو نئی معیشت میں جامع ترقی کے لیے ہماری حکمت عملی ہے۔ میں بہت سے شراکت   - سرج کی تکمیل کرے گی 

داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سائراکیوز اور اس منصوبے میں سرمایہ کاری کی ہے، بشمول گورنر  
Hochul ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اور خود ،JMAا منتظر ہوں کہ ہم مل کر کیا حاصل کرتے رہیں  ، اور اس بات ک

  گے۔"
  

سینٹرل نیو یارک ریجنل اکنامک ڈویلپمنٹ کونسل کے شریک چیئر، سینٹرل نیو یارک کی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن 
"عالقائی  نے کہا،  Dr. Linda LeMuraاور لی موئن کالج کی صدر  CEO، Randy Wolkenکے صدر اور  

کی توسیع جیسے تبدیلی النے  JMAکونسل سائراکیوز کے ڈاؤن ٹاؤن کے مستقبل کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ 
والے منصوبوں کی حمایت کرتے ہوئے ہم اس عالقے کو دوبارہ زندہ کرنے کی اپنی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں  
اور ہزاروں سالوں، خاندانوں اور دیگر لوگوں کے لئے ایک خوش آئند جگہ بنا رہے ہیں جو اس عالقے میں پیش کردہ  

  ہتے ہیں۔"تمام چیزوں کا تجربہ کرنا چا
  

JMA  وائرلیس کے بارے میں 
میں منتقلی کے ایک نازک وقت میں وائرلیس ٹیکنالوجی میں امریکی قیادت کو   JMA 5Gمیں قائم کیا گیا،  2012

دنیا کا سب سے جدید ترین اور واحد تمام سافٹ ویئر پر مبنی   JMAبحال کر رہا ہے۔ سائراکیوز ، نیو یارک میں مقیم، 
5G  پلیٹ فارم بناتا ہے، جسے یہ امریکہ میں ڈیزائن، کوڈ اور تیار کرتا ہے۔JMA  خاص طور    - کی جدید ٹیکنالوجی

ے کاروباروں، مالزموں اور باآلخر صارفین کے لیے جدت اور رابط -نامی ایک انقالبی سافٹ ویئر حل   XRANپر 
  ۔مالحظہ کریں www.jmawireless.com کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہا ہے۔ مزید معلومات کے لیے

  
CNY کی بڑھتی ہوئی رفتار کو تیز کرنا   

رائزنگ" کی تکمیل کرتا ہے، جو کہ مضبوط اقتصادی ترقی اور کمیونٹی کی ترقی پیدا کرنے   CNYآج کا اعالن " 
کے لیے خطے کے جامع خاکہ ہے۔ عالقے کے اعتبار سے تشکیل دیئے گئے اس منصوبے میں عالمی مارکیٹ کے  

کرنے پر توجہ مرکوز  مواقع میں سرمایہ کاری کرنے، انٹرپرینیور شپ کو مضبوط بنانے اور ایک جامع معیشت قائم 
ملین کی ریاستی سرمایہ کاری کے ساتھ شمالی باالئی عالقے کی احیائے نو کے   500کی گئی ہے۔ اب، عالقے میں $

ملین کی سرمایہ کاری نجی کاروبار   500رائزنگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ریاست کی $ CNYاقدام کے ذریعے 
اور عالقے کا منصوبہ، جیسے کہ   -ادہ سرمایہ کاری کی جائے بلین سے خاصی زی  2.5کو سہولت دے گی تاکہ $

  دستیاب ہے۔ یہاں نئی مالزمتوں تک کا امکان ظاہر کرتا ہے۔ مزید معلومات 5,900جمع کروایا گیا ہے، 
  

  ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کے بارے میں
( نیو یارک کی معاشی ترقی کی سربراہ ایجنسی  Empire State Development, ESDامپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ )

کا مشن یہ ہے کہ ایک مضبوط اور پھلنے پھولنے والی معیشت کو فروغ دیا   ESD(۔ www.esd.ny.govہے )
جائے، نئی نوکریاں اور اقتصادی مواقع پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، ریاست اور اس کی میونسپلٹیز کے  

ت، عطیات،  لئے ریوینیوز کو بڑھایا جائے، اور مستحکم اور متنوع مقامی اقتصادیات حاصل کی جائیں۔ قرضہ جا
نجی کاروباری سرمایہ کاری اور ترقی کو   ESDٹیکس کریڈٹس اور دیگر اقسام کی مالی امداد کو بروئے کار ال کر، 

بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ مالزمتی تشکیل کی حوصلہ افزائی کر سکے اور ریاست نیو یارک میں ہر جگہ  
دی انتظامی ایجنسی بھی ہے جو عالقائی اقتصادی ترقیاتی  ایک بنیا  ESDترقی کرتی کمیونٹیز کی معاونت کر سکے۔ 

" کی مارکیٹنگ  I LOVE NEW YORKکونسلوں کی نگرانی کرتی ہے اور ریاست کے مشہور سیاحتی برانڈ " 
کرتی ہے۔ عالقائی کونسلوں اور ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کے بارے میں مزید معلومات کے  

  ۔پر مالحظہ کریں www.esd.ny.govاور  www.regionalcouncils.ny.gov لیے،

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jmawireless.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L1zXwQ%2BIgQ4HP871N2dZcZp%2B1Yz4b%2ByWo8UBItsAIIE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jjw08qElQlvrpxcrq2TQur7nzN%2Fusfit1CorZPgepNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iXnRa7p37o1DtVB5okpT%2BxPe4dcRsCXjb3TwP4AjLvw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dVtRa5qy81BnccfOSWM%2F8oihkLftiC9r%2BKdcQurUzyc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iXnRa7p37o1DtVB5okpT%2BxPe4dcRsCXjb3TwP4AjLvw%3D&reserved=0
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