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نے نیو یارک میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو فروغ دے کر مالزمتیں پیدا کرنے اور اخراج کو  HOCHULگورنر 
  قانونی مسودے پر دستخط کیے CHIPSکم کرنے کے لیے تبدیلی النے والے گرین 
  

ملک میں اپنی نوعیت کا یہ پہال قانونی مسودہ نئی مالزمتوں، طویل مدتی سرمایہ کاری اور گرین ہاؤس گیسز کے  
 اخراج میں کمی کے بدلے مالی امداد فراہم کرتا ہے 

  
کمپنیز کے لیے ٹھوس کمیونٹی فوائد فراہم کرنا الزمی ہے، جن میں مروجہ اجرت، افرادی قوت کی تربیت اور پسماندہ  

 آبادیوں کے لیے مواقع کو توسیع دینے کے پروگرام شامل ہیں 
  

اینڈ سائنس بل پر دستخط کر کے   CHIPSکے وفاقی   Bidenیہ نیو یارک کو تیار کرتا ہے کہ اس ہفتے میں صدر 
  قانون بنائے جانے کے ذریعے پیدا کردہ بڑے اقتصادی مواقع سے فائدہ اٹھائے

  
  

( پر دستخط S.9467/ A.10507قانونی مسودے ) CHIPSنے آج ملک میں سب سے پہلے گرین  Hochulگورنر 
کیے جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنا، معاشی نمو کو شروع کرنا اور نیو یارک کو سیمی کنڈکٹر )جسے  

رار رکھنا ہے۔ گرین  "چپس" بھی کہا جاتا ہے( مینوفیکچرنگ کا مرکز بناتے ہوئے اہم ماحولیاتی تحفظات کو برق 
CHIPS  بلین کی سرمایہ کاری پیدا 3نیو یارک کی چپ مینوفیکچررز کو ریاست کی طرف راغب کرنے، کم از کم $

نئی مالزمتیں پیدا کرنے، اور چپ کی پیداوار سے متعلق گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم   500کرنے، فی منصوبہ 
ں مدد کرے گا۔ ایسا کرنے کے لیے، یہ قانون سازی ان چپس کو  کرنے کے تاریخی موقعے سے فائدہ اٹھانے می

استعمال کرنے والی روزمرہ کی ٹیکنالوجیز کو مزید حسب استطاعت بنانے اور ریاست کی مجموعی اقتصادی حالت کو 
 بہتر بنانے میں بھی مدد کرے گی۔  

  
اینڈ سائنس ایکٹ سے   CHIPSیہ نیا قانون امریکہ میں مقامی سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھانے کے لیے وفاقی 

بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ریاست نیو یارک کو بھی پوزیشن میں رکھتا ہے، جس پر اس ہفتے کے شروع میں  
بل سے ریاست   CHIPSنیو یارک کے گرین  نے دستخط کر کے قانون کی شکل دی تھی۔ Joseph R. Bidenصدر 

کو وفاقی پروگرام کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے میں مدد ملے گی جس سے چپ مینوفیکچررز کو راغب کرنے  
کی کوشش کرنے والی دیگر ریاستوں کے خالف اس کی مسابقت میں اضافہ ہوگا جبکہ جدید مینوفیکچرنگ کی اس  

 ار اور یقینی بنایا جائے گا۔  توسیع کو ماحولیاتی طور پر پائید 
  

اور ہمیشہ کی طرح، ہم اسے   -"نیو یارک سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ میں قوم کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہے  
"یہ تبدیلی کی قانون سازی، اس نے کہا۔  Hochulگورنر صاف ترین، ماحول دوست ترین طریقے سے کر رہے ہیں،"  

ور وفاقی حکومت کی طرف سے دو طرفہ کارروائی کے عالوہ، نیو یارک میں  صنعت میں دیرینہ سرمایہ کاری ا
روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اقتصادی ترقی کو ہوا دینے میں ایک اہم قدم آگے بڑھاتی ہے۔ اگر آپ ہائی ٹیک  

ست نیو یارک  مالزمت کی تالش میں ہیں یا اپنے کاروبار کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ریا 
 سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔" 

  



سپالئی چین کے مسائل اور عالمی چپ کی پیداوار میں امریکہ کے حصے میں کمی معیشت کے ہر پہلو کے لیے غیر  
ضروری مشکالت کا باعث بن رہی ہے اور قومی سالمتی، تکنیکی جدت اور اقتصادی ترقی اور آزادی سمیت کئی اہم  

 وم کو اسٹریٹجک نقصان میں ڈال رہی ہے۔ شعبوں میں ہماری ق
  

جابس ٹیکس کریڈٹ پروگرام میں ترمیم کی، جو پروگرام   Excelsiorپرفارمنس، -فور-نے دیرینہ، پے CHIPSگرین 
کیٹیگری شامل کر کے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کی سہولیات کو بہتر طور پر راغب   CHIPSمیں ایک نئی گرین 

 CHIPSتخلیق اور کمپنی کی سرمایہ کاری پر مبنی مراعات فراہم کرتا ہے۔ گرین  کرنے کے لیے مالزمت کی 
$ ریاستی سرمایہ کاری کے بدلے کم از  1منصوبے سیمی کنڈکٹر سیکٹر میں ہونے چاہئیں اور ان کے نتیجے میں ہر 

پروجیکٹس  CHIPSرین $ نجی سرمایہ کاری ہونی چاہیے۔ شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنانے کے لیے، تمام گ15کم 
جابس ٹیکس کریڈٹ   siorExcelکے ساتھ ساتھ سہ ماہی ،  ریاست نیو یارک کے اقتصادی ترغیبات کے ڈیٹا بیس کو

  پروگرام کی رپورٹس میں درج کیا جائے گا۔
  

اگر آپ اپ اسٹیٹ نیو یارک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں افرادی  "نے کہا،  Jeremy Cooneyریاستی سینیٹر  
کے   CHIPSقوت کی اگلی نسل کو راغب کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے مالزمتوں کی ضرورت ہے۔ گرین  

  منصوبے افرادی قوت کی سرمایہ کاری کے خواہاں کمیونٹیز کے لیے معیاری، اعلٰی معاوضے والی مالزمتیں ال کر 
تھرو وے کوریڈور کی معیشتوں کو بدل دیں گے۔ وفاق کے فراہم کردہ ڈالرز کو بروئے کار ال کر ہماری ریاستی قانون  
سازی نیو یارک کو سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے بڑھتے ہوئے میدان میں ایک عالمی رہنما کی حیثیت دے گی۔ میں 

دت کے لیے شکر گزار ہوں اور ریاست نیو یارک میں آنے اور اپنے وفاقی نمائندوں کا ان کی قیا Hochulگورنر 
 والے روزگار کے نئے مواقع کا منتظر ہوں۔" 

  
"میری اولین ترجیح ہماری ریاست کے لیے ایک بہتر معاشی مستقبل  نے کہا،  Albert A. Stirpe Jrرکن اسمبلی . 

مواقع کو بڑھاتی ہے اور عالمگیر وباء اور  پیدا کرنا ہے، جس کا آغاز ایسی قانون سازی سے ہوتا ہے جو مالزمت کے
سپالئی چین کی جاری قلت سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی صنعتوں کی مدد کرتی ہے۔ سیشن کے آخری چند  

بل وہ مالی مراعات فراہم کرے جن   CHIPSہفتوں میں، میں نے یہ یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کی کہ گرین 
کاروباروں کے ساتھ ساتھ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچررز کو بھی فائدہ پہنچے۔ یہیں وسطی نیو  سے مقامی خاندانوں اور 

یارک میں وائٹ پائن جیسے، کام کے لیے تیار مقامات کے ساتھ، یہ قانون سازی ہماری کمیونٹی کی ترقی میں ایک  
ایک رہنما بنانے میں مدد کرے  سرمایہ کاری ہوگی اور ہمارے عالقے اور ریاست کو سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ میں 

  گی۔"
  

 ان چیزوں کو یقینی بناتا ہے:   CHIPSگرین 
$ بلین سرمایہ کاری۔ اچھی شہرت  3سال کی مدت میں کم از کم  10نئی مالزمتیں اور   500کم از کم  •

نئی مالزمتیں اور پہلے مرحلے کے عالوہ اور اس کے بعد   500کے حامل منصوبے کم از کم مزید 
 سالہ مدت میں داخل ہوسکیں۔  10$ بلین کے ساتھ دوسری 3یہ کاری کی مد میں مزید اہل سرما

کے اخراج اور دیگر ماحولیاتی    GHGایک منظور شدہ صاف توانائی کا منصوبہ جو پروجیکٹ کے  •
 اثرات کو کم کرے۔ 

افرادی قوت اور کمیونٹی کی ترقی میں اہم سرمایہ کاری، بشمول تربیت اور تعلیم کے فوائد اور  •
 معاشی طور پر پسماندہ افراد کے لیے روزگار کے مواقع کو بڑھانے کے پروگرام۔ 

 پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے مروجہ شرح اجرت کی اجرت۔  •

• Excelsior ماڈل کے مطابق کسی بھی ٹیکس کریڈٹ    پرفارمنس-فار- ٹیکس کریڈٹ پروگرام کے پے
 کا دعوی کرنے سے پہلے مالزمتوں کی تخلیق اور سرمایہ کاری کے سنگ میل کو پورا کرنا ہوگا۔  

  
نے جدید مینوفیکچرنگ کا مضبوط ماحولیاتی نظام تیار کرنے میں   Hochulاپنی انتظامیہ کے آغاز سے ہی گورنر 

ریاست نیو یارک کے کردار کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا تھا اور اس سال کے ریاستی بجٹ کے حصے کے 
-Focused Attraction of Shovelطور پر ریاست نیو یارک فوکسڈ اٹریکشن آف شوول ریڈی ٹریکٹس نیو یارک )

Ready Tracts New York ملین تک دستیاب کرائے گی۔  200( پروگرام کے لیے $FAST NY   کو ہائی ٹیک

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fdatabase-economic-incentives&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce75bb1d0d9c943ffcf5908da7bad02b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958280253836982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CI4NotoMRb4PhstrkFFijink%2FmhVhjc5UMLaNEhKL98%3D&reserved=0


مینوفیکچرنگ، خاص طور پر سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ، کو ریاست کی طرف راغب کرنے کے لیے، نیو یارک کے  
 کام کے لیے تیار ہونے میں تیزی النے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔  

  
ر نے ریاستی بجٹ کے ذریعے ریاستی اداروں اور حکام میں افرادی قوت کی ترقی میں وسیع پیمانے مزید برآں، گورن

$ ملین سے زیادہ مختص کیے۔ ایمپائر اسٹیٹ  350پر، تاریخی اور مربوط سرمایہ کاری کی معاونت کرنے کے لیے 
کے تعلقات سے فائدہ  ESDساتھ  ڈویلپمنٹ میں ریاست نیو یارک آفس آف اسٹریٹجک ورک فورس ڈویلپمنٹ آجروں کے 

اٹھائے گا تاکہ آجر کی ضروریات کی نشاندہی کرنے، عالقائی تربیتی حکمت عملی تیار کرنے اور سیمی کنڈکٹر اور  
جدید مینوفیکچرنگ جیسے طلب کے شعبوں میں کامیابی کے لیے ضروری مہارتوں میں نیو یارک کے باشندوں کو 

  نت کی جاسکے۔تربیت دینے کے پروگراموں کی معاو
  

کے لیے امریکہ   R&D"نیو یارک میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور نے کہا،   Charles E. Schumerسینیٹر 
پروگرام کے ساتھ میری نئی وفاقی   CHIPSکا اہم مرکز بننے کے تمام اجزاء موجود ہیں اور ریاست کے نئے گرین 

مائیکرو چپ فیب مراعات کا امتزاج نیو یارک کو بڑی سرمایہ کاری کرنے اور اس صدی پر غلبہ حاصل کرنے والی  
ویں صدی کی   21یہ  —صنعت میں ہزاروں اچھی تنخواہ والی مالزمتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سادہ الفاظ میں 

کی اس جرات مندانہ، فیصلہ کن کارروائی کے لیے تعریف کرتا ہوں کہ اس بات   Hochulایری کینال ہے! میں گورنر 
کو یقینی بنایا جا سکے کہ امریکہ کا مستقبل نیو یارک کے ہاتھوں سے بنے اور ایمپائر اسٹیٹ کو مائیکرو چپ تیار  

 " کرنے کے لیے عالمی دارالحکومت بنانے کی لڑائی میں ان کی شراکت داری کے لیے بھی۔
  

قانون سازی پر دستخط کا جشن مناتے   CHIPS"میں آج نیو یارک کی تاریخی گرین نے کہا،  Paul Tonkoنمائندہ 
$ بلین تک کی  10ہوئے بہت خوش ہوں۔ یہاں ہماری ریاست میں ماحول دوست سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے لیے 

گی تاکہ ہمارے دارالحکومت کے عالقے میں   اینڈ سائنس ایکٹ کے ساتھ مل جائیں CHIPSمراعات ہمارے وفاقی 
ابھرتی ہوئی چپ سازی کی صنعت کو بڑا فروغ ملے۔ اس طرح کی سرمایہ کاری امریکی خاندانوں کے لیے کم الگت  

میں مدد کرتی ہے، ہماری مقامی سپالئی چین کو مضبوط کرتی ہے، اچھی تنخواہ والی مالزمتیں پیدا کرتی ہے اور 
افرادی قوت کو تیار کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مجھے ایوان میں ان کوششوں کی سربراہی   STEMہماری بڑھتی ہوئی 

کرنے پر فخر ہے جو ہماری کمیونٹیز کو نتائج فراہم کرتی ہیں اور اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ہماری ریاست چپ  
مایہ کاری اور اختراعات کو آگے  تیار کرنے میں عالمی رہنما ہو اور میں اس تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعت میں سر

 کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔"  Hochulبڑھانے کے لیے گورنر 
  

ریاست کے ان   CHIPS"گرین  نے کہا،  Hope Knight، اور کمشنر CEOایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، 
ویں صدی کی مالزمتوں اور انتہائی ضروری سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد کرے گا جو   21خطوں میں 

روایتی مینوفیکچرنگ کے نقصان سے دوچار ہیں۔ یہ تاریخی اور بنیادی قانون سازی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ  
متوجہ کر رہی ہے جو ہماری معیشت کے لیے اہم ہے،  ریاست نیو یارک نہ صرف ایک ایسی صنعت کو اپنی طرف 

بلکہ ایسی کمپنیوں کو بھی ال رہی ہے جو ہماری کمیونٹیز کے تانے بانے کا حصہ بننا چاہتی ہیں اور ایک فرق النے  
  کی کوشش کرنا چاہتی ہیں۔"

  
"نیو نے کہا،  CEO Doreen M. Harrisریاست نیو یارک کی توانائی کی تحقیقی و ترقیاتی اتھارٹی کی صدر اور 

یارک کی ماحول دوست توانائی کی منتقلی میں سیمی کنڈکٹرز کلین ٹیکنالوجیز کے لیے بنیادی اجزاء کے طور پر کام  
کی قیادت کی   Hochulکرتے ہوئے موجودہ وسائل کی استعداد کار کو بہتر بنا کر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گورنر  

سازی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ مینوفیکچرنگ صنعت یہاں نیو یارک میں اپنا  بدولت ملک میں یہ پہلی قانون 
گھر بنائے جبکہ اس بات کی مثال کے طور پر کام کیا گیا ہے کہ گرین چپ کی پیداوار کے منصوبے کس طرح اخراج 

قی کو فروغ دینے میں مدد  کو کم کرنے، پائیداری کو فروغ دینے اور ریاست بھر میں روزگار کی تخلیق اور معاشی تر
  "دے سکتے ہیں۔ 

  
کی اقتصادی  Hochul"گورنر  نے کہا، Roberta Reardonریاست نیو یارک کے محکمٔہ محنت کی کمشنر 

بصیرت ریاست نیو یارک میں اہم سرمایہ کاری اور بے مثال موقع ال رہی ہے۔ اس فنڈنگ سے ہمارے جدید 
لے گی، ریاست کی پائیداری کی کوششوں میں مدد ملے گی اور نیو یارک  مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ترقی کو فروغ م



کے باشندوں کو وہ تربیت حاصل کرنے کا اختیار ملے گا جو انہیں اپنی پسند کے پیشے میں خاندان کو پالنے والی 
 اجرت حاصل کرنے کے لیے درکار ہے۔"  

  
"نیو یارک بجلی کی  نے کہا،  CEO Justin E. Driscollنیو یارک بجلی کی اتھارٹی کے عبوری صدر اور 

اتھارٹی کو طویل عرصے سے ریاست نیو یارک کے لیے معاشی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر خدمات انجام  
دینے کے لیے مالزمت میں اضافے اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے ریاست کی کم الگت ہائیڈرو پاور کو بروئے  

قانون سازی نیو یارک میں جدید کاروباری اداروں کو راغب   CHIPSکی نئی گرین کار النےپر فخر ہے۔ گورنر  
کرنے کی بجلی کی اتھارٹی کی صالحیت کو مزید بڑھاتی ہے تاکہ ہم مل کر ایک پھلتی پھولتی، لچکدار ماحول دوست 

 توانائی والی معیشت بنا سکیں۔" 
  

SUNY  کی عبوری چانسلرDeborah F. Stanley  ،نے کہا"SUNY   ،سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے رہنماؤں
قانون  CHIPSگرین  NYمحققین، اور کل کے مینوفیکچررز کی تعلیم اور تربیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ 

اینڈ سائنس ایکٹ کے ذریعے مضبوط ریاستی اور وفاقی حمایت کے   CHIPSسازی اور حال ہی میں دستخط شدہ 
تھ، ہم ریاست نیو یارک میں چپس کی تیاری کے بڑھتے ہوئے منظرنامے کا حصہ بننے کے لیے پرجوش ہیں۔ البانی  سا

نینوٹیک کمپلیکس نے سرکاری اور نجی شراکت داریوں کو اکٹھا کیا ہے اور ریاست نیو یارک کی اہم سرمایہ کاری  
ین کو کھینچنے کی جدید ترین سہولت موجود ہے۔ ہم  کے ذریعے اس کے پاس اعلٰی تعلیم اور کاروبار میں اہم معاون

اور اعلٰی تعلیم کے لیے بلکہ نیو یارک کے   SUNYکا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف  Hochulگورنر 
 تمام باشندوں کے پائیدار مستقبل کے لیے مسلسل لگن کا مظاہرہ کیا۔"  

  
NY CREATES   کے صدرDavid Anderson  ،ین "گرنے کہاCHIPS   کی قانون سازی ہمارے مستقبل میں

ایک تاریخی سرمایہ کاری ہے اور باقی ملک پر واضح کرتی ہے کہ نیو یارک امریکہ کے سیمی کنڈکٹر کی بحالی کی  
قیادت کرنے کے لیے تیار ہے۔ البانی نینوٹیک کمپلیکس یہاں اور بڑھتے ہوئے، ایک فروغ پزیر صنعتی ماحولیاتی  

یٹجک کاروباری مراعات کے ساتھ، نیو یارک نجی سرمایہ کاری اور نئی مالزمتوں کو راغب کرنے  نظام، اور اسٹر
کو ان کی بصیرت اور   Stirpeاور رکن اسمبلی  Cooney، سینیٹر  Hochulکے لیے اولین پوزیشن پر ہے۔ ہم گورنر 

  نیو یارک کے باشندوں کے لیے نئے اقتصادی مواقع پیدا کرنے کے عزم کے لیے سراہتے ہیں۔"
  

"اس عالمگیر نے کہا،  CEO Heather Briccetti Mulliganریاست نیو یارک کی بزنس کونسل کی صدر اور 
تنی اہم ہے اور امریکہ کے لیے پیداوار کے لیے  وباء نے ثابت کیا کہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہماری معیشت کے لیے ک

دوسرے ممالک پر انحصار کم کرنا کتنا اہم ہے۔ ریاست نیو یارک میں اس مضبوط صنعت کی تعمیر کے لیے یہ ایک  
اور مقننہ کی   Hochulخوش آئند فروغ ہے اور میں اس قوم کے معروف پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے گورنر  

  تعریف کرتی ہوں۔"
  

"یہ نیو یارک اور امریکہ  نے کہا،  Ryan Silvaریاست نیو یارک اکنامک ڈویلپمنٹ کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر 
میں سرمایہ کاری کا سب سے جارحانہ   CHIPSایکٹ امریکی گرین  CHIPSکے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ گرین 

کی ترقی میں تیزی آئے گی جس سے اربوں   پروگرام ہے جس سے نیو یارک میں سیمی کنڈکٹر صنعت اور سپالئی چین
کی نئی سرمایہ کاری ہوگی اور نیو یارک کے باشندوں کی نسلوں کے لیے اچھی تنخواہ والی مالزمتیں اور معاشی  

، سینیٹر  Hochulمواقع پیدا ہوں گے۔ ہم اپنے اجتماعی مستقبل میں جرات مندانہ سرمایہ کاری کے لیے گورنر 
Cooney اور اسمبلی مین Stirpe "کی تعریف کرتے ہیں۔  

  
"امریکی چپ مینوفیکچرنگ کا ایک نیا  نے کہا،  Thomas Caulfieldڈاکٹر   CEOگلوبل فاؤنڈریز کے صدر اور  

باب جاری ہے اور امریکی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے کہیں بہتر حالت میں  
قانون سازی سے تقویت   CHIPSکی بابصیرت گرین  Hochulاینڈ سائنس ایکٹ، جسے گورنر  CHIPSہے۔ تاریخی 

ملک میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور جدت طرازی کے اضافے کو متحرک کرے  ملی ہے، ریاست نیو یارک اور 
کی قیادت کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتی ہے اور امریکی چپ سازوں کے لیے  Hochulگا۔ گلوبل فاؤنڈریز گورنر 

 اس ناقابل یقین لمحے کے وعدے کو پورا کرنے اور کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔"  
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