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  93سستے اپارٹمنٹس پر مشتمل $ 237( میں EAST BUFFALO( نے ایسٹ بفلو )HOCHULگورنر ہوکل )
   ملین کے ایک نئے ہاؤسنگ کمپلیکس پر تعمیر کے آغاز کا اعالن کیا ہے۔

    
  ( Senior Village Pilgrim) سینیئر ویلیج پلگرم  اور (Family Village Pilgrim) فیملی ویلیج  پلگرم

   گے ہوں متبادل کا رہائش حال خستہ موجودہ
   

  گیا دیا تشکیل  لئے  کے کرنے حاصل  معیارات  صفر نیٹ  کے  توانائی  اسے اور گا ہو برقی صد  فی 100  کام ترقیاتی
   ہے
  

    
  اور خاندانوں میں عالقے (Belt Fruit) بیلٹ فروٹ کے بفلو ایسٹ کہ ہے کیا  اعالن آج نے ہوکل کیتھی گورنر
 ہو شروع تعمیر پر کاموں ترقیاتی رہائشی سستے متصل سے  دوسرے ایک مشتمل پر اپارٹمنٹس 237 لئے کے بزرگوں
  والی استعمال باکفایت انتہائی کے توانائی سینیئر ویلیج  پلگرم ملین 35$ اور  فیملی  ویلیج پلگرم ملین 58$ ہے۔ چکی

 کے بزرگوں پذیر زد اُن کو اپارٹمنٹس انچاس  جائیں۔ کیے حاصل معیارات صفر نیٹ کے توانائی تاکہ گی ہوں عمارات
   ہیں۔ درکار خدمات معاونتی پر سائٹ لئے کے گزارنے زندگی  خودمختار کو جن گا  جائے کیا  مختص لئے
    

ہوں اور انہیں  "نیویارک کے باشندوں کو ایسے گھروں میں رہنے کا حق حاصل ہے جو ان کی ضروریات پوری کرتے 
"ان دو نئی مکمل برقی عمارات سے ایسٹ بفلو میں  گورنر ہوکل نے کہا۔آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتے ہوں،" 

صحت بخش گھروں تک خاندانوں اور بزرگوں کی رسائی کو وسعت ملے گی جبکہ ہمیں اپنے ماحولیاتی اہداف کو پورا  
کرنے میں، اور رہائش، خوراک کے عدم تحفظ اور اقتصادی مشکالت پر قابو پانے میں مدد ملے گی جو ایسٹ بفلو میں  

   ل کی غلط سرمایہ کاری اورغفلت کا نتیجہ ہے۔"سالہا سا 
   

پلگرم ویلیج فیملی اور سینیئر کمپلیکس بھی گورنر ہوکل کے کل ریاستی منصوبے کا حصہ ہے تاکہ رہائش کو مزید 
بلین کا،  25ریاستی بجٹ میں، گورنر نے کامیابی سے $ FY 2023سستا، یکساں اور پائیدار بنایا جائے۔ جاری کردہ 

سستے گھر بنا کر یا بحال   100,000نیا پانچ سالہ، جامع منصوبہ منظور کیا ہے جس میں نیویارک کے اندر ایک 
اضافی گھروں کو بجلی پہنچانے سمیت،  50,000کرتے ہوئے رہائش کی گنجائش میں اضافہ کیا جائے گا، جس میں 

  میں وسط کے جونآج کے اعالن کی بنیاد  ۔گھر شامل ہوں گے  10,000معاونتی خدمات والی زد پذیر آبادیوں کے لئے 
تاکہ ایسٹ بفلو کو مضبوط بنایا جائے، معیاِر زندگی بہتر کیا جائے، اور   ہے کاری سرمایہ کی ملین 50$ شدہ اعالن

سپر  Topsطویل مدتی حکمِت عملیاں اپنائی جائیں جن کے ذریعے کئی دہائیوں کی غلط سرمایہ کاری اور مئی میں 
   مارکیٹ میں سفید فام باال دستی پرستوں کی فائرنگ کے بعد نظام کی مشکالت پر قابو پایا جائے۔

   
  مرمتیں کی اس اور تھا  گیا  کیا  تعمیر میں  1979 کو جس گا، لے جگہ کی ویلیج پلگرم موجودہ کمپلیکس ویلیج پلگرم نیا 

 خاندانی کثیر نئی دو تاکہ ہے رہا  جا  کیا   منہدم کو عمارتوں  اپارٹمنٹ اصل والی طرز کے باغ تھیں۔ گئی کی نہیں
   جائے۔ بنائی جگہ لئے کے عمارات

   
 کو اپارٹمنٹس انچاس گے۔ ہوں اپارٹمنٹس 105 لئے کے افراد کے عمر بڑی سے اس یا  55 میں سینیئر ویلیج پلگرم
  درکار خدمات معاونتی لئے کے گزارنے زندگی پر بوتے بل اپنے کو جن گا  جائے کیا  مختص لئے کے بزرگوں ایسے

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-targeted-investments-address-vital-needs-east-buffalo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C50b6b1f1e14c48043ad508da5b850907%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922924190670146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WUxrXPLIjuuDh%2ByVkFNfKTHGB2Bpb2nsUIOp287%2FnNU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-targeted-investments-address-vital-needs-east-buffalo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C50b6b1f1e14c48043ad508da5b850907%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922924190670146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WUxrXPLIjuuDh%2ByVkFNfKTHGB2Bpb2nsUIOp287%2FnNU%3D&reserved=0


  فنڈنگ  کی ان ہیں،  بناتی بہتر کو صحت جسمانی اور ذہنی، جذباتی، جو خدمات والی جانے دی پر سائٹ ہیں۔ ہوتی
  کی سے جانب کی (Initiative Housing Supportive State Empire) اقدام رہائشی معاونتی اسٹیٹ ایمپائر
 مخیر کیتھولک کے بفلو اور گا  جائے کیا  انتظام کا  ان سے جانب کی صحت محکمۂ کے ریاست نیویارک اور گی جائے
   گی۔ جائیں کی اہمفر سے جانب کی اداروں

   
  کی گاہ سہولت کی کمیونٹی پر فلور گراؤنڈ میں جس ہے، واقع میں برابر کے سینیئر ویلیج پلگرم جو فیملی، ویلیج پلگرم
   گے۔ ہوں اپارٹمنٹس 132 سمیت، جگہ کمرشل فٹ مربع 5,000 تقریبا   اور جگہ

   
  آمدنی، کی جن گا  جائے رکھا  مختص لئے کے گھرانوں یسےا کو اپارٹمنٹس 237 تمام موجود پر جگہوں ترقیاتی دونوں
  کے 8 سیکشن مبنی پر پروجیکٹ HUD موجودہ کہ، یہ مزید ہو۔ کم سے اس یا  صد فی 60 کا  آمدنی اوسط کی عالقے
   گے۔ کریں استفادہ اپارٹمنٹس 89 سے واؤچرز  کے معاونت کی کرائے

   
 منڈھا، ایک گاہیں، نشست باغات، راستے، کے قدمی چہل گاہ، سبزہ جگہ،  کی کمیونٹی خانہ اندرونِ  میں گاہوں سہولت
 کے یونٹ اور الئبریری ایک جم، ایک لیب، کمپیوٹر ایک میدان، کا  کھیل بڑا ایک مقامات، کے پارکنگ پر سطح ارضی
   گی۔ ہوں شامل واشرز ڈش اور ڈرائرز واشر/ ہوئی بنی اندر

   
  رکھا  برقی صد فی 100 لئے کے کرنے حاصل معیارات صفر نیٹ کے توانائی کو کام ترقیاتی کے ویلیج پلگرم نئے
  دونوں گی۔ دیں مدد میں کرنے پورا کو بوجھ کے توانائی  کے عمارات اشیا  شدہ ترتیب اوپر کے چھتوں  گا۔ جائے

  نئے کم کے حکام کے ترقی اور  تحقیق  کی توانائی  کے ریاست کی نیویارک کہ ہے  گیا  کیا  تیار ایسے کو عمارات
   کریں۔ پورا کو معیارات کے پروگرام III مرحلے تعمیراتی والے اضافے

   
 کینسر کمپریہینسو پارک روزویل (،Campus Medical Niagara Buffalo) کیمپس طبی نیاگرا بفلو مقام، ترقیاتی
  کام ترقیاتی شہری اور میں، برابر کے گھر،  کے ( enterC Cancer Comprehensive Park Roswell) مرکز
 کے عالقوں ایک سے میں پانچ کے کاری سرمایہ کی عملی حکمتِ  میں منصوبے والے عملی حکمتِ  کے بفلو لئے کے
  سے سکول آنرز سٹی والے رینک ترین اعلی   گےاور ہوں پر مسافت پیدل سے سٹیشن ریل  قریبی رہائشی ہے۔ واقع اندر

   گے۔ ہوں پر فاصلے کم بالک ایک محض
   

  والی آمدنی کم وفاقی ملین، 5$ میں مد کی فنڈنگ ریاستی میں بانڈز مستقل پاک سے ٹیکس لئے کے فیملی ویلیج پلگرم
  کی کمیونٹی اور گھروں ریاستی نیویارک اور وہ، ہیں ملین  24.9$ پر طور مساوی جو کریڈٹس کے ٹیکس کے رہائش
 نے پروگرام رہائشی تعمیراتی نئے کے ANYSERD گے۔ ہوں شامل ملین  5$ میں مد کی سبسڈی  سے تجدید

  میں پروگرام  صفائی براؤنفیلڈ کامیاب کے تحفظ ماحولیاتی محکمۂ نے سائٹ کہ، یہ مزید تھے۔ کیے فراہم $528,000
  جاتی کی توقع کی ہونے حاصل ملین 5.7$ میں کریڈٹس ٹیکس پر ہونے مکمل کے پروجیکٹ سے جس ہے، لیا  حصہ
   ہے۔

   
 آمدنی کم وفاقی ملین، 4.1$ میں مد کی بانڈز مستقل پاک سے ٹیکس میں فنڈنگ ریاستی لئے کے نیئرسی ویلیج پلگرم
 کی  سبسڈی سے جانب کی HCR اور وہ، گے کریں فراہم ملین 15$ پر طور مساوی جو  کریڈٹس ٹیکس رہائشی والے
  تھے۔ کیے فراہم 420,000$ نے پروگرام رہائشی تعمیراتی نئے کے NYSERDA ہیں۔ شامل ملین  9.3$ میں مد

 سے جس ہے، لیا  حصہ میں پروگرام صفائی براؤنفیلڈ کامیاب کے تحفظ ماحولیاتی محکمۂ نے سائٹ کہ، یہ مزید
   ہے۔ جاتی کی توقع کی ہونے حاصل ملین 4.1$ میں کریڈٹس ٹیکس پر ہونے مکمل کے پروجیکٹ

   
EVI | SAA ہے۔ ڈویلپر کٹپروجی   

   
(  RuthAnne Visnauskasنیویارک ریاست کے گھروں اور کمیونٹی کی تجدید کی کمشنر روتھین وسناسکس )

ملین پلگرم ویلیج کمپلیکس، بفلو کی ایسٹ سائیڈ کی کایا پلٹ دینے  93سستے اپارٹمنٹس کے ساتھ، نیا $  237"  نے کہا،
واال ہے۔ ہم نہ صرف شہری گھروں کی تبدیلی اور صنعتی فضلے کی صفائی کے لئے فنڈنگ کر رہے ہیں، بلکہ ہم  

ا رہے ہیں جو اُن سبزہ گاہوں سمیت، عظیم سہولت  توانائی کی انتہائی بچت کرنے والی اور صحت مند کمیونٹی بھی بن



گاہوں میں جان ڈالے گی جو کہ اس مقصد سے تیار کردہ ہیں کہ تمام عمر کے لوگ باہر نکلیں اور اپنے گردونواح سے  
کی جانب سے، ہم نئی پلگرم ویلیج جیسی کثیر نسلی، معاونتی رہائش کو اُن دیگر ترقیاتی   HCRلطف اندوز ہوں۔ 

یں شامل ہوتا دیکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ جن کو ہم مکمل کر چکے ہیں یا تقریبا  مکمل کرنے کاموں م
والے ہیں۔ خوراک کے عدم تحفظ اور نسلی دولت کے فرق سمیت، ایسٹ بفلو کے سب سے نمایاں عدم مساواتی 

اس  -ربوط، ہماری کوششیں ملین کے اقدام سے م 50معامالت کو براہ راست حل کرنے کے لئے ریاست کے نئے $
سپرمارکیٹ میں الم ناک شوٹنگز کے تناظر میں درست حل کی   Topsکمیونٹی کو واپس النے میں مدد دیں گی اور 

کارروائی کا آغاز کریں گی۔ گورنر ہوکل، سٹی آف بفلو اور ہمارے ترقیاتی شریکوں کا شکریہ کہ انہوں نے ایسٹ سائیڈ 
   ی النے میں ہماری مدد کی۔"کے گردونواح میں دیرپا تبدیل

   
NYSERDA  کی صدر اورCEO،پلگرم ویلیج اپارٹمنٹس کا نظریہ، ریاست کی یہ یقینی   ، ڈوین ایم ہیرس نے کہا"

بنانے کی ذمہ داری کی نمائندگی کرتا ہے کہ ہر نیویارک کے باسندے کو نہ صرف ایسی رہائش تک رسائی حاصل ہو  
جو کہ سستی ہو بلکہ رہنے والوں کے لئے پائیدار اور صحت بخش بھی ہو، اور ماحول کے لئے اچھی ہو۔  

NYSERDA ام برقی ترقیاتی کاموں پر تعمیرات دیکھ کر خوش ہے جو کہ جب مکمل ہو جائیں گی، تو توانائی  ان تم
   کے نیٹ صفر معیارات تک تعمیر کے معیار کو مقرر کریں گی۔"

   
   

  کہتے ہیں، (Basil Seggosنیویارک ریاست کے محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ کے کمشنر باسل سیگوس )
"DEC  کمیونٹی کی تجدید، کو گھروں اورNYSERDA، DOH   اور دیگر شرکا کے ساتھ شامل ہو کر بفلو میں

سستی رہائش متعارف کروانے میں مدد دینے اور گورنر ہوکل کے تحت کام کر کے ریاست بھر میں کمیونٹیز کو زندہ 
دل اور صاف رکھنے پر فخر ہے۔ یہ اس بات کی ایک بڑی مثال ہے کہ بزرگوں، خاندانوں، اور تمام نیویارک کے  

دہ پہنچانے کے لئے نظر انداز شدہ امالک کو بحال کرتے ہوئے اور دوبارہ ترقی دیتے ہوئے، ہماری  باشندوں کو فائ
   ( پروگرام نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔"Brownfield Cleanupریاست کے کامیاب براؤنفیلڈ کلین اپ )

  
، "اچھی صحت کا  ( نے کہاDr. Mary T. Bassettریاستی محکمۂ صحت کی کمشنر ڈاکٹر میری ٹی بیسسیٹ )

پلگرم ویلیج میں معاونتی رہائشی یونٹس کی تعمیر بفلو میں مزید  دارومدار صحت بخش ماحول تک رسائی پر پے۔
بزرگوں کو رہنے کی نئی جگہیں فراہم کرے گی جو ان کی صحت، تندرستی، اور بحیثیِت مجموعی معیاِر زندگی کو 

ے شرکا کی شکر گزار ہوں جو محکمۂ صحت کی ذمہ داری میں شامل بہتر بنائے گی۔ میں نیویارک کی ریاست میں اپن
ہوتے ہیں تاکہ ہمارے کام میں عوامی صحت کی بہتری کے مکمل امکان کو زیِر غور الیا جائے، جس میں معیاری  

  رہائش تک مساوی رسائی شامل ہے۔"
   

2023 FY اپ کلین براؤنفیلڈ ہوئے پھولتے پھلتے کے ریاست کی نیویارک نے ہوکل گورنر میں، بجٹ ریاستی  
 سال 10 کو پروگرام تھی۔ طے ہونا  ختم میں 2022 دسمبر میعاد کی جس ہے، دیا  بڑھا  اور ہے دی توسیع کو پروگرام

 کو BCP بجٹ ہوئے کرتے افزائی حوصلہ کی اپس کلین میں کمیونٹیز پسماندہ ہے۔ گیا  دیا  کر مجاز دوبارہ لئے کے
  توسیع کو کائنات کی پروگرامز رہائشی سستے اہل لئے کے کریڈٹس ٹیکس کے امالک BCP کہ، یہ مزید ہے۔ بناتا  بہتر
  جو ہے، کرتا  تائید دوبارہ کی داری ذمہ کی ہوکل گورنر لئے  کے کاموں ترقیاتی رہائشی سستے پروگرام یہ ہوئے دیتے
  فراہم فوائد اہم لئے کے افزائی حوصلہ کی کام ترقیاتی نو سرِ  از کے براؤنفیلڈز پر طور کے رہائش تیسس مطلوبہ شدید
  کے گاہوں سہولت کی توانائی تجدید قابلِ  مخصوص ساتھ، کے کریڈٹس ٹیکس نئے ،BCP اب  کہ، یہ مزید ہیں۔ کرتے
  کی مرکوز توجہ پر کام ترقیاتی دوبارہ میں رہنمائی کی  BCP  تاکہ ہے، کرتی افزائی  حوصلہ  کی ترقی کی مقامات
   جائے۔  کیا  پورا کو اہداف  ماحولیاتی پرعزم کے ریاست اور جائے

"محفوظ، سستی رہائش تک رسائی ایک بنیادی حق  ( نے کہا، Charles E. Schumerسینیٹر چارلس ای شیمر )
ادہ اشد مطلوبہ یونٹس نئے سے زی 230ہے جو ایسٹ بفلو کے لئے بہت عرصے سے مقرر ہو چکا ہے، اور یہ 

اقتصادی مواقع پیدا کرتے ہیں، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور پورے بفلو میں خاندانوں کے لئے 
معیاری زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ وفاقی کم آمدنی والے رہائشی ٹیکس کریڈٹ، جس کو وسعت دینے  

ہے، اس نے ان پرانی عمارات کو توانائی کی کفایت کرنے والے نئے گھروں میں کے لئے میں نے بہت جدوجہد کی 
تبدیل کرنے کے لئے مطلوبہ ملینز فراہم کیے ہیں۔ میں وفاقی معاونت کے ہر ڈالر کو حاصل کرنے کے لئے جدوجہر  



الے مستقبل کی بنیادیں  کرتا رہوں گا جو ایسٹ بفلو اور تمام ویسٹرن نیویارک کے لئے زیادہ روشن اور مزید مساوات و
  رکھنے میں مدد دینے کے لئے درکار ہیں۔

   
"بفلو کے شہر میں بزرگوں اور خاندانوں کے لئے سستی رہائش کی   ( نے کہا،Brian Higginsنمائئندہ بریان ہگنز )

دستیابی میں یہ ایک قابِل قدر پیشرفت ہے۔ پلگرم ویلیج سکولوں، پارکس، اور کاروباروں کے قریب ہی گردونواح میں 
شاندار  معیاری، جدت پسند، اور ماحول دوست رہائش فراہم کرتی ہے جو جنوبی نیویارک کے باشندوں کے لئے ایک  

ملین کی اس سرمایہ   92جگہ پیش کرتی ہے جس کو وہ گھر کہہ سکیں گے۔ وفاقی کم آمدنی والے ٹیکس کریڈٹس، $
   کاری کو موزوں بناتے ہیں۔"

   
"یہ متاثر کن پروجیکٹ پلگرم ویلیج کے لئے تجدید شدہ ( کہتے ہیں Tim Kennedyریاستی سینیٹر ٹِم کینیڈی ) 
لوز فروٹ بیلٹ کے گردونواح کے اندر سستے، پائیدار رہائشی مواقع فراہم کرے گا، جو مقصد پیش کرے گا، اور بف

میں اور ہماری   WNYتیزی سے پھلتے پھولتے بفلو نیاگرا طبی کیمپس سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ جیسا کہ 
پوری قوم کے لئے سستی رہائش کا بحران جاری ہے، تو نیویارک، پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کرنے کی ذمہ داری  

   پر قائم ہے، اور اس کے بدلے، ہماری مقامی اقتصادی اور افرادی قوت کو توانائی فراہم کرتا ہے۔"
  

"شہر کے رہائشیوں کو   ( نے کہا،Crystal Peoples-Stokesاسمبلی کی اکثریتی لیڈر کرسٹل پیلز اسٹوکس )
سستے اور توانائی کی کفایت کرنے والے گھر فراہم کرنے کے لئے، بفلو کی ایسٹ سائیڈ میں فروٹ بیلٹ کے عالقے  

ملین کے ترقیاتی کام کا سنِگ بنیاد رکھنا، اس بات کی ایک نمایاں مثال ہے کہ نیویارک ریاست کی گھر   93کے لئے $
( اس بات کے لئے پرعزم  New York State Homes and Community Renewalکمیونٹی کی تجدید )اور 

ہے کہ ہماری کمیونٹی کو ایک نئی زندگی دی جائے۔ میں گورنر کیتھی ہوکل، پلگرم ویلیج، اور کمیونٹی کے دوسرے  
  یقت کا روپ دھارا ہے۔"تمام سٹیک ہولڈرز کو سراہتی ہوں جن کی سربراہی کے سبب اس پروجیکٹ نے ایک حق

   
Erie ( کاؤنٹی کے ایگزیکٹو مارک سی پولنکارزMark C. Poloncarz،نے کہا ) "Erie    کاؤنٹی کے طول و

عرض میں سستی رہائش ایک اہم ضرورت ہے اور یہ شہری، مضافاتی اور دیہی کمیونٹیز کو متاثر کرتی ہے، جیسا کہ 
رہائشی سمٹ میں مالحظہ کیا ہے۔ نئے پلگرم ویلیج کمپلیکس جیسے  Live Well Erieمیں نے اپنی حالیہ براہ راست 

ں اور خاندانوں اور بزرگوں کے لئے محفوظ، سستے، توانائی کی کفایت  ترقیاتی کام اس ضرورت کو پورا کرتے ہی
اپارٹمنٹس فروٹ بیلٹ کے گردونواح میں زندگی کی لہر پیدا کرتے ہیں اور   237کرنے والے گھر فراہم کرتے ہیں۔ یہ 

کمیونٹیز اس بات کی ایک اچھی مثال ہیں کہ ہم رہائش کی ضروریات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں اور مضبوط تر 
   کیسے تشکیل دے سکتے ہیں۔"

   
یونٹ کا رہائشی پروجیکٹ بفلو کے شہر میں  237"یہ  نے کہا،  (Byron W. Brownمیئر بےرون ڈبلیو براؤن )

خاندانوں اور بزرگوں کے لئے سستی رہائش کی دستیابی میں اضافہ کرنے کی جانب ایک اور قدم ہے۔ نیا پلگرم ویلیج  
 Mastenرہائش کا ایک پرکشش، سستا اور جدت سے مزین رہائشی اختیار ہو گا جس کو ٹرانزٹ اور ماسٹن پارک )

Park یسی سہولیات تک باآسانی رسائی حاصل ہو گی۔ میں گورنر ہوکل کا، اپنے ریاستی قانون سازوں کا، نیویارک ( ج
کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے  SAA | EVIریاستی گھروں اور کمیونٹی کی تجدید کا، اور ڈویلپر  

موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کی عکاسی کرتا  ترقیاتی کام میں یہ سرمایہ کاری کی ہے جو ہمارے رہائشیوں کی 
   ہے۔"

   
"میں پلگرم ویلیج سے دو میل   ، نے کہا،SAA | EVI(، مینیجنگ پارٹنر، David Alexanderڈیوڈ الیگزینڈر )

میں نے اپنا ابتدائی بچپن بفلو کے ایسٹ سائیڈ پر سرکاری سکول میں   سے کم فاصلے پر موجود بفلو میں پال بڑھا ہوں۔
ہماری کمپنی کا پہال آفس مین اور سمر اسٹریٹ میں واقع تھا جو پلگرم ویلیج کی تعمیراتی سائٹ  جاتے ہوئے گزارا ہے۔

ہم، بطور کمپنی کے اور بطور افراد، انتہائی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بفلو میں رونما  سے چند بالکس دور ہے۔ 
ہونے والی نشاۃ الثانیہ کا حصہ ہیں اور اس بات پر کہیں بڑھ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک خوبصورت 

   یک بفلو" ہیں!ہم "ا کمیونٹی اور گردونواح کا حصہ ہیں جو بفلو کی ایسٹ سائیڈ کو تشکیل دیتا ہے۔
   



"ہم پرجوش ہیں کہ ہمیں پلگرم ویلیج   ، نے کہا،SAA | EVI(، عالقائی ڈائریکٹر، Connor Kenneyکونور کینی )
 1979سائٹ کو نئی، اعلی  معیار کی سستی رہائش سے آراستہ کرنے کا موقع مال ہے۔ اصل پلگرم ویلیج کی عمارت 

یں آنے سے پہلے یہ عمارت جزوی طور پر منہدم ہو چکی تھی، کئی لوگ میں بنائی گئی تھی۔ اگرچہ ہماری ملکیت م
تاحال اس سائٹ پر رہتے ہیں۔ ان رہائشیوں اور خاندانوں سے جان پہچان کرنا خوشی کی بات تھی جو اس عمارت میں 

نے کے اور ہم تعمیر کو ایک مرتبہ ختم کر -سے اس کو گھر کہتے تھے  1979ان میں سے کچھ  -رہائش پذیر تھے 
   بعد ہر کسی کا خیر مقدم کرنے کے شدت سے منتظر ہیں۔"

   
  ، نے کہا، CEO(، کیتھولک مخیر اداروں کے صدر اور Deacon Steve Schumerڈیکون اسٹیو شیمر )

"کیتھولک مخیر ادارے ان سستے اپارٹمنٹس کے ساتھ شمولیت کرنے پر پُرجوش ہیں جو ایسٹ بفلو کے اس اہم 
ت سے لوگوں کے لئے بہت معنی رکھتے ہوں گے۔ آج کا دن ایک اہم دن ہے کہ منصوبہ بندی کے گردونواح میں بہ

متعدد مہینوں کے نتائج کو زمین میں بیلچے برساتے ہوئے منایا جائے۔ ہم مشتاق ہیں کہ جب پروجیکٹ مکمل ہو جائے 
   تو رہائشیوں کی نئی کمیونٹی کی معاونت کے لئے اپنی خدمات پیش کریں۔"

   
###   
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