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 CORNINGنے مونرو کاؤنٹی میں عملیاتی اقدامات میں پیشرفت کے فروغ کی خاطر  HOCHULگورنر 
INCORPORATED $ مالیت کی سرمایہ کاری کا اعالن کیا ہے۔ 139کی   

  
سے زائد نئی مالزمتیں تشکیل دینے کی خاطر عملیاتی اقدامات کی   270فیئرپورٹ گاؤں اور گیٹس قصبے میں 

   توسیع، جس سے سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کے اندر بڑھتی طلب کا مسئلہ حل ہو گا
  

د  (" کو دوچنFinger Lakes Forwardملین کی ریاست نیو یارک کی سرمایہ کاری "فنگر لیکس فارورڈ ) $5
  جو کہ کمیونٹیز کی احیائے نو اور معیشت کو پروان چڑھانے کی خطہ جاتی جامع حکمت عملی ہے۔ - کر دے گی 

  
  

کے لئے اپنے تعاون کا اعالن کیا ہے کہ یہ مغربی نیو   Corning Incorporatedنے آج  Kathy Hochulگورنر 
یارک میں اپنے عملیاتی اقدامات کو آگے بڑھائے۔ کمپنی مونرو کاؤنٹی کے دو مقامات پر اپنے عملیاتی اقدامات کو  
توسیع دے گی، جن کا مقصد تیزی سے بڑھتی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ کی طلب کو پورا کرنا اور ناگزیر اہمیت کے  

کی توسیعی کاوشوں سے  Corningسلسلہ فراہمی کے استحکام میں اضافے کی خاطر تعاون کرنا ہے۔  حامل
میں ہو جائے گی۔ اس میں   2024نئی مالزمتیں تشکیل پائیں گی، جس کی تکمیل  270فیئرپورٹ گاؤں کے مقام پر 

انجینیئرنگ مرکِز مہارت  انتظامی و مینوفیکچرنگ سہولت گاہوں کی توسیع، نیز نزدیکی مقام پر تخلیقی و 
(Development and Engineering Center of Excellence  کا قیام بھی شامل ہو گا۔ عالوہ ازیں، کمپنی )

گیٹس قصبے میں جیٹ ویو ڈرائیو کے مقام پر لیزر آپٹکس کی نئی تخلیق گاہوں کو ضروری ساز و سامان سے لیس 
 ر کیا گیا ہے۔  کا ہدف مقر 2023کرے گی، جس کی تکمیل کے لئے 

  
"Corning  سال سے نیو یارک ریاست کی  170گالس اور برتن سازی میں بطور عالمی رہنما کم و بیش

"میں مونرو کاؤنٹی میں کمپنی کی سرمایہ  نے کہا۔  Hochulگورنر مینوفیکچرنگ کی صنعت کا اہم ستون رہا ہے"، 
روان چڑھانے کے نیو یارک  کاری کو فخریہ تعاون پیش کرتی ہوں کیونکہ ہم ایسے تجریدی کاروباروں کی ترقی کو پ

کے عزِم مسلسل کی پاسداری ظاہر کرتے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹیز کو آگے لے کر جائیں اور سیمی کنڈکٹر  
 مینوفیکچرنگ کے قومی ہب کے طور پر نیو یارک کی حیثیت کو دوام بخشیں۔" 

  
Corning اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا   نے فنگر لیکس کے عالقے میں اپنے جدت پذیر آپٹکس کے کاروبار کو

  AIM( کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف OPIفیصلہ کیا کیونکہ یہ دنیا بھر میں آپٹکس، فوٹونکس، اور امیجنگ )
فوٹونکس ٹیسٹنگ، اسیمبلی و پیکنگ سہولت گاہ کا مرکز ہے، بلکہ روچیسٹرز انسٹیٹیوٹ آف آپٹکس، روچیسٹرز  

  OPIکمپنیز کا مرکزی مقام بھی ہے۔ اس خطے میں  OPIسے زائد مقامی   100انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اور  
کاروباروں کو بطریِق احسن متعارف کروانے اور فروغ دینے کے لئے ماہر افرادی قوت، ٹیکنالوجی بیس، معاونتی  

 نیٹ ورک، اور وسائل بھی موجود ہیں۔ 
  

Corning  آئی ہے کہ جب سیمی کنڈکٹرز یا "چپس" کی  کی سرمایہ کاری ایک ایسے مشکل وقت میں مدد بن کر
کی عالمی وبا کے سبب مزید شدت دیکھنے میں آئی۔ اپنی   COVID-19عالمی سطح پر کمی کا سامنا ہے، جس میں  

نے جدت یافتہ مینوفیکچرنگ میں مضبوط ایکو نظام کی تخلیق  Hochulانتظامی ذمہ داری سنبھالتے ساتھ ہی، گورنر 
 ا کردار یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔  میں نیو یارک ریاست ک



  
Wendell P. Weeks، Corning   کے چیئر مین اورCEO ،اسمارٹ فونز سے لے کر، کاروں تک،   نے کہا"

گھریلو ساز و سامان تک، سیمی کنڈکٹرز بنیادی تا ورچوئل سطح کی وہ تمام ٹیکنالوجی ہے جو آج ہم استعمال کرتے  
سال سے زائد عرصے تک سیمی کنڈکٹر کی صنعت کو پروان چڑھانے میں مدد دی ہے، اور   50نے  Corningہیں" 

صارفی طلب میں اضافے پر ہماری رِدعمل میں ہماری توسیع کا عمل ِچپ کی مینوفیکچرنگ کے عمل میں کم و بیش  
ی جاری و ساری معاونت پر  ک Hochulہر مرحلے پر معاونت کی خاطر ہمیں بہتر مقام پر فائز رکھے گی۔ ہم گورنر 

مشکور ہیں اور اس بات کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کرنے اور 
 اسے تقویت بخشنے کو ترجیح قرار دیا ہے۔"  

  
Corningمپنی ہے  ، نیو یارک کے مقام پر صدر دفتر کی حامل، یہ کمپنی نیو یارک کی ایک بڑے پیمانے کی آجر ک

 مالزمین موجود ہیں۔  62,000سے زائد اور دنیا بھر سے کم و بیش  7,000جس میں ریاست بھر سے 
  

( مالزمت تشکیل دینے اور سرمایہ کاری کے  Empire State Development, ESDایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ )
 Excelsior Jobs Taxاعادوں کے بدلے میں کارکردگی پر منحصر ایکسیلسیئر مالزمتی ٹیکس کریڈٹس )

Credits$ ملین فراہم کر کے  5( کی مد میں لگ بھگCorning   کو طے شدہ توسیع میں امداد فراہم کر رہی ہے۔
مونرو کاؤنٹی اور گریٹر روچیسٹر انٹرپرائز منصوبہ جات میں امداد فراہم کر رہے ہیں۔ دونوں سہولت گاہوں پر توسیع  

 ملین ہے۔  139$ کی ُکل منصوبہ جاتی الگت کا تخمینہ 
  

"کورننگ اور فنگر لیکس ریجن   نے کہا، Hope Knightاور کمشنر،  CEOایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے صدر، 
دونوں ہی کو جدت کا دوسرا روپ کہا جاتا ہے، اور یہ حالیہ ترین سرمایہ کاری و توسیع کا منصوبہ نیو یارک ریاست  

جیسی کمپنیز عالقے کی آپٹکس کی   Corningی عکاسی کرتا ہے۔ اور مونرو کاؤنٹی سے کمپنی کے تاریخی عہد ک
صنعت کی قوت، نیز سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ میں ریاستی قیادت دونوں کو واضح طور پر دیکھ سکتی ہیں۔ یہ  

ی قوت  طاقتور امتزاج ایک ٹیک ایکو نظام کو مزید جاندار بنا رہا ہے، جس کی معاونت ایک انتہائی ماہر و قابل افراد 
 کی جانب سے کی جا رہی ہے، جو کہ دیر پا معاشی ترقی و موقعے کو جنم دے رہی ہے۔"  

  
نئی، عمدہ اجرت کی حامل مالزمتیں اور   270کی جانب سے  Corning" نے کہا، Chuck Schumerسینیٹر 
یکس کو لیزر آپٹکس  ملین کی تاریخی سرمایہ کاری مونرو کاؤنٹی میں نئی جان ڈال دے گی، اور یوں فنگر ل $139

میں ایک عالمی رہنما کے منصب پر فائز رکھے گی اور نیو یارک ریاست کے باالئی عالقوں کو سیمی کنڈکٹر  
مینوفیکچرنگ کے ہب کے طور پر مزید مستحکم کرے گی۔ روچیسٹر کے بجلی گھر کی افرادی قوت الثانی ہے اور  

. کو  Corning Incیار ہے۔ میں اس بڑی سرمایہ کاری پر امریکی مینوفیکچرنگ کے مستقبل کی تعمیر کی خاطر ت
داِد تحسین پیش کرتا ہوں جو کہ ٹیک مینوفیکچرنگ میں مونرو کاؤنٹی اور امریکہ کے معاشی مستقبل کو صحیح سمت  
میں گامزن کرنے میں مددگار ہو گی۔ روچیسٹر بالشبہ پہلے ہی آپٹکس کی صنعت میں عالمی رہنما کا درجہ رکھتا ہے  

ور یہ نئی توسیع مزید مالزمتیں تشکیل دینے کی بنیاد رکھے گی، تاکہ امریکی سلسلہ فراہمی کو مزید تحفظ دیا جا  ا
 سکے، اور آنے والے سالوں میں ملک کی مسابقتی حیثیت میں اضافہ کیا جا سکے۔" 

  
ملین کی یہ سرمایہ کاری مونرو کاؤنٹی کے لئے ایک شاندار خبر   139"$نے کہا،  Kirstin Gillibrandسینیٹر 

کے اپنے عملیاتی اقدامات کو توسیع دینے سے جہاں سینکڑوں مالزمتیں تشکیل پائیں گی وہیں اسی  Corningہے۔ 
شدید نیو یارک میں سیمی کنڈکٹر کی پیداوار کو تقویت حاصل ہو گی کیونکہ عالمی سطح پر ِچپس کی مانگ میں 

 اضافہ ہو چکا ہے۔" 
  

"آپٹکس اور فوٹونکس کی صنعت عالمی جدت میں ہمارے خطے کو ایک رہنما کے  نے کہا،  Joe Morelleنمائندہ 
نے اس توسیع کی خاطر مونرو   Corningمنصب پر فائز رکھنے کی خاطر نہایت ضروری ہے۔ میں مشکور ہوں کہ 

یر ہائی ٹیک معیشت کو مضبوط کرے گی بلکہ مقامی سطح پر  کاؤنٹی کو ُچنا جو کہ نہ صرف ہماری فروغ پذ 
کی قیادت کو سراہتی ہوں اور مالزمتیں تشکیل دینے،  Hochulسینکڑوں مالزمتیں بھی تشکیل دے گی۔ میں گورنر 

اپنی ماہر افرادی قوت کو فروغ دینے، اور اپنے خطے کی معاشی ترقی کو تقویت بخشنے کی خاطر مسلسل مل کر کام  
 کی خاطر پُرامید ہوں۔"   کرنے



  
کو جوش و  Corning Incorporated"میں گیٹس کے قصبے میں   نے کہا، Jeremy Cooneyریاستی سینیٹر  

ہمارے خطے میں معاشی   Corningخروش سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک عالمی، جدت پذیر آجر کے طور پر، 
ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر عین موزوں   ترقی کو پروان چڑھاتے ہوئے سیمی کنڈکٹر کی بڑھتی ہوئی 

کا مشکور ہوں کہ انہوں نے گریٹر روچیسٹر میں دنیا کے نامور آپٹکس   Hochulصالحیت کا حامل ہے۔ میں گورنر 
 رہنما کے طور پر مزید عمدہ اجرت کی حامل مالزمتوں میں معاونت فراہم کی۔ 

  
کی ٹیم کی ہمارے خطے سے وابستگی پر   Corning Incorporated"  نے کہا، Harry Bronsonرکن اسمبلی 

کی جانب سے آج کے اعالن ظاہر کرتے ہیں کہ   Hochulمیں انہیں داِد تحسین پیش کرتا ہوں۔ کمپنی اور گورنر 
روچیسٹر کا عالقہ مضبوط، متنوع، اور ماہر افرادی قوت کا حامل ہے اور معاشی اعتبار سے اس پوزیشن میں ہے کہ  

کے فروغ اور مونرو کاؤنٹی کے دو   Corning Incorporatedستقبل کے لئے مالزمتیں تشکیل دے سکے۔ میں م
 کیمپسز پر نئی مالزمتوں کے اضافے کا منتظر ہوں۔" 

  
کی عالمی درجے کی جدت یافتہ آپٹکس کی سہولت گاہوں  Corning"ہمیں نے کہا،  Jen Lunsfordرکن اسمبلی 

کا فیئرپورٹ واال دفتر اہم امور سرانجام دیتا ہے اور ایسی افرادی قوت تشکیل   Corningہے۔ کا مرکز ہونے پر فخر 
دینے کی خاطر اّول درجے کی تربیت فراہم کرتا ہے جو کہ آپٹکس کے شعبے میں اپنی قیادت کو جاری رکھنے کی  

وسیع کی خاطر مثالی بناتی ہیں  خاطر ہمیں درکار ہے۔ ہمارے خطے کے کارکنان کی منفرد مہارتیں اس کمیونٹی کو ت
کے ان خیاالت سے متفق ہونے پر شکرگزار ہوں۔ فیئرپورٹ میں یہ نئی مالزمتیں ہماری کمیونٹی   Corningاور میں 

 کو ترقی کرنے کی خاطر مزید اعلٰی مواقع فراہم کریں گی!"  
  

"گیٹس کے قصبے اور روچیسٹر شہر دونوں کی خدمت کرنے والے  نے کہا، Demond Meeksرکِن اسمبلی 
کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری کمیونٹی کے   Corning Incorporatedریاستی نمائندے کے طور پر، میں 

ممبران کو بامعنی سرمایہ کاریاں فراہم کیں۔ اُن کی توسیع اعلٰی ترین جدت و قیادت کے مرکز کے طور پر ہماری  
میراث کی تجدیِد نو کرتی ہے۔ چونکہ ہم اپنے شہر کی احیائے نو کی خاطر کام کر رہے ہیں، تو ہم پر الزم ہے  دائمی 

کہ ہم گریٹر روچیسٹر کے لوگوں کو عمدہ اجرت کی حامل مالزمتیں اور بامعنی کیریئرز فراہم کرتے رہیں۔ میں 
Corning Incorporated  نے آئندہ نسلوں تک کے لئے ہمارے باشندگان اور کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں

 گھرانوں کے ساتھ وابستگی جاری رکھنے کا اظہار کیا ہے۔" 
  

کی مونرو کاونٹی کے ساتھ وابستگی پر اُنہیں خراجِ تحسین   Corning"میں   نے کہا، Sarah Clarkرکِن اسمبلی 
ہماری فلیگ شپ یونیورسٹیز اور ماہر افرادی   پیش کرتی ہوں، کہ انہوں نے ہمارے خطے کی طاقت کا ادراک کیا۔

قوت تشکیل دینے میں ہماری سرمایہ کاری کے ساتھ، گریٹر روچیسٹر اس قسم کی ترقی کی معاونت میں کلیدی کردار  
اور ایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کا   Hochulکا حامل ہے۔ ہماری مقامی معیشت کی ترقی میں قیادت و معاونت پر گورنر  

 شکریہ۔"  
  

. اعلٰی ترین جدت و قیادت کی طویل تاریخ  Corning Inc"نے کہا،  Adam Belloمونرو کاؤنٹی کے ایگزیکٹیو  
واضح طور پر مونرو کاؤنٹی میں اپنے عملیاتی اقدامات کو بڑھانے   Corningپر مبنی ایک آئیکونک کارپوریشن ہے۔ 

ہماری قومی جدتی معیشت کو ایک جھٹکے میں    کے فوائد کا ادراک رکھتا ہے، ایک ایسا عالقہ جسے حال ہی میں
جانے مانے کالجز اور   19چالو کر دینے کی بہترین پوزیشن کی حامل جگہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے خطے کے 

یونیورسٹیاں یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہم ایک ایسی اعلٰی مہارت یافتہ اور قابل افرادی قوت کی پیشکش کریں کہ جو آج  
آپٹکس، فوٹونکس اور امیجنگ کے کاروبار کے مطالبات کو پورا کرنے کی خاطر درکار ہے۔  کل کے ہائی ٹیک

اور ایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے مسلسل کردار  Kathy Hochul.، گورنر Corning Incہماری مقامی معیشت میں 
 پر میں اُن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔"  

  
 Corningکا گاؤں پُرجوش ہے کہ  "فیئرپورٹا، نے کہ Julie Domaratzفیئرپورٹ گاؤں کی میئر 

Incorporated   نے یہاں اپنے عملیاتی اقدامات کو توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ منصوبہ ہماری کمیونٹی میں نئی



مالزمتیں اور مواقع لے کر آئے گا اور ایک ایسی خاص جگہ بننے کے گاؤں کے نصب العین کی معاونت کرے گا کہ  
 فیئرپورٹ کو عروج حاصل ہو۔"   -ہیں کام کریں اور یہاں کا دورہ کریں لوگ یہاں ر

  
نے  CEO Patricia Nilsenروچیسٹر گیس اینڈ الیکٹرک کے صدر اور   ریاست نیو یارک الیکٹرک اینڈ گیس اور

کے . کے ساتھ اپنی دیرنہ شراکت داری کو مونرو کاؤنٹی میں کمپنی کی توسیع اور اس Corning Inc"ہم کہا، 
ذریعے عالقے میں آنے والی سینکڑوں مالزمتوں کی معاونت کر کے مزید آگے لے جانے کی خاطر پُرجوش ہیں۔ ہم  
نیو یارک بھر میں جن کمیونٹیز کی خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں، اور یہاں رہنے والے  

ناتے ہیں جسے جدت پذیر کمپنیاں اپنا گڑھ کہہ سکیں۔ قابل، اعلٰی مہارت یافتہ افراد اسے ایک ایسی بنیادی جگہ ب
NYSEG  اورRG&E   اور ہماری معاشی ترقی کی ٹیم اس قسم کی جدت اور فروغ میں معاونت کی خاطر ہمہ وقت
 تیار ہے۔"  

  
اور فنگر لیکس ریجنل اکانومک ڈویلپمنٹ کاؤنسل کے  CEOگریٹر روچیسٹر چیمبر آف کامرس کے صدر اور 

"بےمثال قابلیت، ٹیکنالوجی، اور وسائل مل کر گریٹر روچیسٹر/فنگر لیکس کے  نے کہا،  Bob Duffyشریک چیئر 
. کے جدید  Corning Incاور   - خطے کو آپٹکس، فوٹونکس، اور امیجنگ جدت کاری کا ایک عالمی حقیقی مرکز 

وینڈیل  CEOکے چیئرمین اور  Corningامات کی توسیع کی خاطر عین موزوں مقام بناتے ہیں۔ ہم ترین عملیاتی اقد 
پی ویکس، اور اُن کی ٹیم، اور حکومت و معاشی ترقی میں موجود اپنے شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ  

 انہوں نے ان دو ولولہ انگیز منصوبوں کو نتیجہ خیز بنانے میں مدد دی۔" 
  
"گریٹر روچیسٹر، نیو یارک خطے میں نے کہا،  CEO، Matt Hurlbuttریٹر روچیسٹر انٹرپرائز کے صدر اور گ

Corning  کی توسیع سیمی کنڈکٹر کی صنعت میں کمپنی کے آپٹکل سولوشنز کی بڑھتی طلب کے سبب ہے۔ آپٹکس
اور ایسے آپٹیکل ٹریننگ پروگرامز تالش   ، اعلٰی مہارت یافتہ قابل افراد NYمیں عالمی رہنما کے طور پر، روچیسٹر، 

کے لئے عین موزوں مقام تھا جو کہ اس کی کارباری ترقی کے منصوبہ جات کی خاطر   Corningکرنے کی خاطر 
 ضروری ہیں۔"  

  
Corning, Incorporated  :کے بارے میں اضافی معلومات کے لئے، مالحظہ کریں  

https://www.corning.com/worldwide/en.html .  
  

   فنگر لیکس فارورڈ کو آگے بڑھانا
رورڈ" کی تکمیل کرتا ہے، جو کہ مضبوط تر معاشی ترقی کے حصول اور کمیونٹی کی  آج کا اعالن "فنگر لیکس فا 

ترقی کی خاطر خطے کا جامع تکنیکی نقشہ ہے۔ خطہ جاتی سطح پر ڈیزائن کردہ منصوبہ اہم صنعتوں بشمول 
۔ اب، خطہ  فوٹونکس، زراعت و غذائی پیداوار، اور جدید مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرتا ہے

( کے ذریعے  Upstate Revitalization Initiativeفنگر لیکس فارورڈ کو باالئی عالقوں کی احیائے نو کے اقدام )
ملین کی سرمایہ کاری   500ملین کی ریاستی سرمایہ کاری کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے۔ ریاست کی $ 500سے $

اور خطے کے منصوبے کی جانب راغب کرے گی، جو   - بلین سے زائد کی سرمایہ کاری  2.5نجی کاروباروں کو $
 دستیاب ہیں۔   یہاںنئی مالزمتیں لے کر آئے گا۔ مزید معلومات  8,200کہ اندراج شدہ لحاظ سے، متوقع طور پر 

  
  امپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے بارے میں

کا  ESD (۔www.esd.ny.gov) ی کی سربراہ ایجنسی ہے( نیو یارک کی معاشی ترقESDامپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ )
مشن ایک بھرپور اور ترقی پذیر معیشت کو فروغ دینا، نئی مالزمتوں اور معاشی مواقع کی تشکیل کی حوصلہ افزائی  

اس کی میونسپلٹیز کے لئے محصوالت کو بڑھانا، اور مقامی سطح پر مستحکم و متنوع معیشتوں کا  کرنا، ریاست اور 
نجی   ESDحصول ہے۔ قرضہ جات، عطیات، ٹیکس کریڈٹس اور دیگر اقسام کی مالی امداد کو بروئے کار ال کر، 

کی حوصلہ افزائی کر سکے  کاروباری سرمایہ کاری اور ترقی کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ مالزمتی تشکیل 
مقامی خطہ جاتی ترقیاتی   ESDاور ریاست نیو یارک میں ہر جگہ ترقی کرتی کمیونٹیز کی معاونت کر سکے۔ 

 I LOVE( اور ریاستی آئیکونک سیاحتی برانڈ " Regional Economic Development Councilsکاؤنسلز )
NY ہے۔ خطہ جاتی کاؤنسلز اور ایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے  " کی نگرانی کرنے والی بنیادی انتظامی ایجنسی بھی

  مالحظہ کریں۔ www.esd.ny.govاور  onalcouncils.ny.govwww.regiبارے میں مزید معلومات کے لئے، 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.corning.com%2Fworldwide%2Fen.html.&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949375784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sX5ixBITfW7hulunPyRAiqgh9CGhCD0OjxsSuwvP2y4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffinger-lakes-forward-uri&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949375784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WxtE8Iz4N9xea6FSeDVmHjqUk8jY%2FCqvgsV5u6Vnjdo%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%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949375784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kQWEdGizE8VZ4L4GqpdQeO0iEgjGgki4yNTt0%2FX9S1k%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%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949532018%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fafzW3NX2vbFyGfGHB7zhN1ArzMvZf5U6MC5Ff2IN3c%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%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949532018%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pJFnS02dXA%2FbKvEEbrzrOtJc%2BbgdsnnXO%2B6gmog%2FWmw%3D&reserved=0
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