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  بفلو کے واٹر فرنٹ تک رسائی کو بہتر بنانے کے منصوبوں کی رفتار میں تیزی ال رہی ہیں HOCHULگورنر 
  

 پیشگی فنڈنگ سے بیرونی بندرگاہ اور کینال سائڈ پر چار بڑے منصوبوں کا تیز رفتار آغاز  
  

DL&W  ملین کا منصوبہ جاری ہے  87ٹرمینل پر نئے کمرشل ایکٹیویٹی سینٹر اور میٹرو ریل اسٹیشن کے لیے $ 
  

  ٹفٹ اسٹریٹ اور لوزیانا اسٹریٹ پر سڑکوں اور حفاظت میں بہتری النے سے واٹر فرنٹ پارک ویز بنیں گے
  

 یہ منصوبے واٹر فرنٹ کی رسائی اور تفریح میں اضافہ کرتے ہیں، ترقی کو مزید فروغ دینے میں مددگار ہوں گے  
  

  
نے آج بفلو کے واٹر فرنٹ کے کنارے کئی اہم منصوبوں میں تیزی النے کا اعالن کیا۔ نیو   Kathy Hochulگورنر 

یارک بجلی کی اتھارٹی کی طرف سے ایری کینال ہاربر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو پیشگی فنڈنگ, بیرونی بندرگاہ اور 
اور ذرائع نقل و حمل کے اقدامات  کینال سائیڈ پر چار بڑے منصوبوں کا تیز رفتار آغاز کرے گی۔ یہ منصوبے تفریح 

کی تکمیل کرتے ہیں جو پیدل چلنے والوں کی رسائی اور واٹر فرنٹ کی مساوی ترقی کو فروغ دیں گے۔ یہ تیز رفتار  
ایکڑ   200تاریخی ایکڑ اور بفلو کی بیرونی بندرگاہ پر  21کی مؤثر کاوشوں سے کینال سائیڈ پر  ECHDCمنصوبہ 

$ ملین سے زیادہ 300ہائی سے زیادہ کی اس پیشرفت کو بروئے کار ال رہا ہے جس کا نتیجہ کی بحالی کے لیے ایک د 
 سے زیادہ ساالنہ تقریبات ہیں۔  1,000کی نئی تعمیرات اور 

  
"ہم بفلو کی واپسی کی کہانی لکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے شہر کی المحدود صالحیتوں بشمول پارکس، بنیادی ڈھانچے 

"ہم اپنے واٹر فرنٹ کو مکمل  نے کہا۔  Hochulگورنر ہے،"  iاستعمال کرنے کے ساتھ شروع ہوت اور سہولیات کو
طور پر ہر کسی کے لطف اندوز ہونے کی منزل میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور ہم ان منصوبوں فعال کرنے اور 

کا ان منصوبوں کو  Higginsہ توقع سے پہلے مکمل کرنے کے لیے ابھی سے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ میں نمائند 
ترجیح دینے پر اور یہ یقینی بنانے کے لیے ان کی شراکت داری پر شکریہ ادا کرتی ہوں کہ نیو یارک کے شہریوں کی 

  آنے والی نسلیں ہماری ریاست کے پیش کردہ تمام قدرتی حسن اور تفریحی مواقع سے لطف اندوز ہو سکیں۔"
  

( اور انڈسٹریل  RAکو ری الئسنسنگ ایگریمنٹ ) ECHDCکی جانب سے  NYPAکی ہدایت پر،  Hochulگورنر 
( کی ادائیگیاں پیشگی کی جائیں گی، جو کہ دیگر صورت میں تقریباً ایک دہائی کے عرصے میں  IIAانسینٹیو ایوارڈ )

ے کی منظوری دی تھی اور  کی ادائیگیوں میں تیزی الن  RAکے بورڈ آف ٹرسٹیز نے مارچ میں  NYPAادا ہوتیں۔ 
$ 54.2کو اس سال  ECHDCکی ادائیگیوں میں تیزی کا دوبارہ جائزہ لے گا۔ نتیجتاً،  IIAتوقع ہے کہ یہ ستمبر میں 

ملین تک رسائی حاصل ہوگی، جو بفلو کے واٹر فرنٹ کے کنارے منصوبہ بندی میں شامل کیے گئے منصوبوں کی 
نے اس فنڈنگ کے استعمال کے لیے   ECHDCسال تک کی تیزی آئے گی۔  3رفتار تیز کرے گا، بعض صورتوں میں 

ولکیسن پوائنٹ، بیل سلپ، کینال سائیڈ پر گیٹ وے بلڈنگ اور بفلو ریور واک کی فزیبلٹی اسٹڈی کی ابتدائی ترجیحات  
$  72.1کو ان کے منصوبے کے کام کی معاونت میں  ECHDCاس سے قبل  NYPAکے طور پر شناخت کی ہے۔  

مغربی نیو یارک   NYPAسالہ آپریٹنگ الئسنس کے دوران،  50ن دستیاب کر چکا ہے۔ نیاگرا پاور منصوبے کے ملی
 $ بلین سے زیادہ مالیت کے فوائد فراہم کر رہا ہے۔  1کو 

  



موجودہ کھیل کے میدان اور سایہ دار سائبانوں کے قریب سپلیش پیڈ کی تنصیب کے ذریعے بفلو ہاربر اسٹیٹ پارک میں 
ملین کی اپ گریڈیشن بھی کی جائے گی۔ یہ منصوبے کھیلنے کے لیے چار نئے قابل رسائی قطعات شامل کرنے  $25

  دستیاب ہیں۔ یہاںکے لیے موجودہ کھیل کے میدان کو بھی وسعت دیں گے۔ منصوبے کے خاکہ جات 
  

( ٹرین شیڈ کو دوبارہ استعمال DL&Wنے یہ بھی اعالن کیا کہ سابق ڈیالویئر، الکاونا اور ویسٹرن ) Hochulگورنر 
$ ملین کا منصوبہ جاری ہے۔ ٹرین شیڈ بفلو ریور واٹر فرنٹ پر تجارتی  87.5کرنے اور دوبارہ فعال کرنے کے لیے 

سرگرمی کا ایک نیا مرکز ہوگا جس میں ایک نیا میٹرو ریل اسٹیشن ہوگا جس سے کینال سائڈ اور کوبل اسٹون 
ول ترین پرکشش مقامات تک عوامی رسائی میں اضافہ ہوگا، جو گزشتہ ایک دہائی  ڈسٹرکٹس میں عالقے کے کچھ مقب

 کے دوران دھندلے مناظر سے بدل کر واٹر فرنٹ کے اہم مقامات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ 
  

ٹرین شیڈ میں میٹرو ریل اسٹیشن تعمیر ہو گا اور میٹرو ریل سروس کو ایری کینال ہاربر    DL&Wپہلے دو مراحل میں 
، جس میں ریل سسٹمز اور سائٹ کا کام شامل 1اسٹیشن کے موجودہ ٹرمینس سے ٹرین شیڈ تک بڑھایا جائے گا۔ مرحلہ 

میں  2024کا کام  2ہے، جلد ہی مکمل ہو جائے گا، جبکہ عمارت، ڈھانچے، اور مکینیکل/الیکٹریکل/پلمبنگ پر مرحلہ 
شیڈ کی بنیاد اور بیرونی ساخت میں بہتری اور ٹرین شیڈ  ٹرین  DL&Wمکمل کیا جائے گا۔ منصوبے کا تیسرا مرحلہ  

میں نجی شعبے کی سرگرمیوں کے لیے ضروری دیگر بہتریاں الئے گا۔ نیاگرا فرنٹیئر نقل و حمل اتھارٹی، کی بینک  
 سینٹر سے اسکائی واک کو مربوط کرنے والے راستے بھی تعمیر کرے گی اور ریور واک میں بہتری الئے گی۔  

  
نیو یارک کے محکمہ آمد و رفت کے پانچ سالہ کیپٹل پالن میں، صدر بائیڈن کے بائی پارٹیزن انفراسٹرکچر الء   ریاست

کی فنڈنگ کے ذریعے، ٹفٹ اور لوزیانا اسٹریٹس پر نئے واٹر فرنٹ پارک ویز کے ساتھ سڑکوں کو بہتر بنانے اور 
اسٹریٹ پر، تیز رفتاری کو کم کرنے کے لیے  حفاظت کو بڑھانے کے کئی منصوبے بھی شامل ہیں۔ اس میں ٹفٹ 

$ ملین کی  25ٹریفک کو پرسکون کیا جانا، بائیک لین کی تنصیب اور مشترکہ استعمال کا نیا راستہ بنانے کے لیے 
$ ملین کی ایک اضافی سرمایہ کاری لوزیانا اسٹریٹ کے ساتھ ساتھ پارک وے پر ایک  25سرمایہ کاری شامل ہے۔ 

 سکیپنگ اور بہتر حفاظت کے لیے فنڈ فراہم کرے گی۔  نئے پل، اسٹریٹ 
  

سالوں میں کی گئی سرمایہ کاریوں نے بفلو کے واٹر فرنٹ کو   15"پچھلے نے کہا،  Brian Higginsنمائندہ 
پرانے، صنعتی اور ناقابل رسائی سے تبدیل کر کے سب کے لیے متحرک، خیر مقدم کرنے والی منزل بنا دیا ہے۔ 

کی قیادت میں، اب ہم مغربی نیو یارک میں واٹر فرنٹ کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے قابل ہو   Hochulگورنر 
ٹرمینل کا دوبارہ جنم اب   DL&Wجائیں گے۔ نئی سہولیات، بہتر پارکس اور پارک ویز، آپس میں منسلک پگڈنڈیاں اور 

نال سائیڈ اور بفلو کی بیرونی بندرگاہ کے دور مستقبل کے خواب نہیں رہے، بلکہ فنڈگ نے اگلے چند سالوں میں کی
  کنارے ان کی موجودگی کو یقینی بنا دیا ہے۔"

  
نیو    -"نیاگرا پاور منصوبہ نے کہا،  CEO Justin E. Driscollنیویارک بجلی کی اتھارٹی کے عبوری صدر اور 

یارک کے پورے عالقے میں پاور اتھارٹی کے کاروبار اور حکومتی صارفین کے فائدے کے لیے کم الگت کی بجلی  
میں پہلی بار فعال کیے   1961فروری   -پیدا کرنے کے لیے دریائے نیاگرا کے پانی کو استعمال کرنے کے ذریعے 

میں ان اقتصادی ترقی اور   NYPAکے طور پر ممتاز رہا ہے۔ ہمیں  جانے کے بعد سے انجینئرنگ کے شاہکار 
ماحولیاتی بہتری کے منصوبوں کی حمایت کرنے پر خوشی ہے کیونکہ ان کا بفلو واٹر فرنٹ پر فوری اور بہتری النے  

  واال اثر پڑے گا۔"
  

NYPA  بھی تیزی آئے گی، نیز  کی پیشگی ادائیگیوں سے کینال سائیڈ اور بیرونی بندرگاہ کے منصوبوں میں
ECHDC   کے جاری آپریشنز اور دیکھ بھال کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ ریاست مندرجہ ذیل منصوبوں کو تیز

مقامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کرتے ہوئے مستقبل میں شروع کرنے   ECHDCکرے گی، اور  
 اندہی بھی کرے گی: یا اس میں تیزی النے کے لیے اضافی منصوبوں کی نش

  
 بیرونی بندرگاہ  
پروگرامنگ اور ایونٹس کے لیے مستقل سہولیات اور بہتر جگہیں فراہم   ECHDC ولکیسن پوائنٹ: •

$ ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ کھانے،  10.61کرنے کے لیے اس سائٹ کی تعمیر نو کے لیے 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FBuffalo_Harbor_State_Park_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RHYS2JeSHPD4ib%2BLavpinuvciFODaGPQfJtAitphwJ8%3D&reserved=0


مشروبات اور بیت الخالء سمیت ایک مستقل، موسمی آرام دہ اسٹیشن تعمیر کیا جائے گا جس میں  
عات شامل ہوں گے۔ یہ عالقہ اس مقام پر سرگرمیوں کا مرکز بن  عرشے، باغیچے اور ریت کے قط

جائے گا اور اس جگہ اور ملحقہ باغیچون اور کھلی جگہوں پر پروگرامز، تقریبات اور موسمی  
تفریحی سرگرمیوں کی معاونت کرے گا۔ اس موسم گرما اور اگلے موسم گرما میں اس سائٹ پر بہت  

کے موسم خزاں میں شروع ہوگا   2023جہ سے، یہ منصوبہ زیادہ پروگرامز طے شدہ ہونے کی و
 دستیاب ہیں۔  یہاںمیں عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ منصوبے کے خاکہ جات  2025اور 

$ ملین 2$ ملین کی سرمایہ کاری کرے گا، جس میں سے 5.83بیل سلپ میں  ECHDC بیل سلپ: •
پروگرامنگ سے آئیں گے۔ اصل ٹیکسٹرون بیل ایروسپیس کی "ہوورکرافٹ بلڈنگ" کی   2بفلو بلین 

باقیات سائٹ کی تاریخ کے حصے کے طور پر باقی رہیں گی، جبکہ سلپ کے شمال میں واقع 
عالقے کو زمین کے قطعات کی تزئین و آرائش میں اضافے، ایک آرام دہ اسٹیشن بشمول بیت الخالء  

اور پارکنگ کے ساتھ دوبارہ منظم کیا جائے گا، جو مل کر بیل سلپ کے لیے بحیثیت مقام ایک نیا  
کے اوائل میں رکھا گیا ہے   2022اس پیدا کریں گے۔ تعمیراتی کام کے افتتاح کا منصوبہ اکتوبر احس

میں عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ منصوبے کے خاکہ جات   2024اور نئی بیل سلپ موسم بہار 
  دستیاب ہیں۔ یہاں

  
 کینال سائڈ  

$ ملین کی  12.61اینٹوں کی ایک کثیر المنزلہ عمارت میں  ECHDC گیٹ وے بلڈنگ کی تعمیر: •
سرمایہ کاری کرے گا جو مین کینال کے شمالی کنارے پر اور کمرشل اسٹریٹ برج اور امیگرنٹ  

سٹیپس کے سامنے تعمیر کی جائے گی۔ گیٹ وے بلڈنگ تمام آنے والوں کے لیے پہال پڑاؤ ہو گی،  
ظامات چالئے جا رہے ہوں گے، معلومات فراہم کی جائیں  جہاں ایک ہی جگہ سے واٹر فرنٹ کے انت

تک رسائی فراہم   ADAگی اور یہ دو سطحی کینال سائیڈ سائٹ کے درمیان عوامی بیت الخالء اور 
  دستیاب ہیں۔ یہاںکرے گا۔ منصوبے کے خاکہ جات 

  
 واٹر فرنٹ تک رسائی  

بفلو ریور واک ایک انوکھے تجربے کے ذریعے کینال سائیڈ اور   بفلو ریور واک فزیبلٹی اسٹڈی: •
بیرونی بندرگاہ کو جوڑنے والی بفلو ریور اور کیلی آئی لینڈ کی ساحلی پٹی کے ساتھ ہر طریقے سے  
قابل رسائی اور زمیں سے بلند واک ویز، مچھلی پکڑنے کے لیے پشتوں اور گودی کی سطح پر پیدل  

 .Ralph Cتمل ہوگا۔ بفلو ریور واک کے تصور کو بفیلو کے شہر اور  چلنے کی تفریحی پٹی پر مش
Wilson Jr. Foundation   کی معاونت حاصل ہے، ان دونوں نے اس اسٹڈی کے لیے فنڈنگ فراہم

کی ہے۔ موسمی کوئین سٹی بائیک فیری اور اوہائیو اسٹریٹ ملٹی یوز پاتھ وے کو پہلے ہی عملی  
$ کی فزیبلٹی اسٹڈی کے فرق کو ختم کرنے  150,000س ا ECHDCشکل دے چکے ہو نے سے،  

اور بفلو واٹر فرنٹ سے بہتر منسلک عالقوں کے کمیونٹی کے مشترکہ ہدف کو آگے بڑھانے کے  
$ کا تعاون کرے گا۔ اسٹڈی فی الحال جاری ہے جس کی حتمی رپورٹ اس موسم خزاں  41,250لیے 

 میں آئے گی۔  
  

"بفلو ابھرتا ہوا شہر ہے، اور واٹر نے کہا،  Hope Knight، اور کمشنر CEOامپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، 
کی قیادت میں تیز تر ہونا کوئین شہر میں آنے والی شاندار تبدیلی کو   Hochulفرنٹ کی بحالی کی رفتار کا گورنر 

ظاہر کرتا ہے۔ کینال سائیڈ اور بیرونی بندرگاہ میں وسیع عوامی بہتریاں، واٹر فرنٹ تک رسائی اور عالقے کے لیے 
ہی ہیں جہاں ان کا  اقتصادی مواقع میں اضافہ کرتے ہوئے تفریح اور سیاحت دونوں کو پانی کے کنارے پر لے کر آ ر

  خالء طویل عرصے سے محسوس ہوتا تھا۔"
 

"بفلو کی   نے کہا، Erik Kulleseidریاست نیو یارک کے دفتر برائے پارکس، تفریح اور تاریخی تحفظ کے کمشنر 
بندرگاہ نے مغربی نیو یارک کے ہزاروں شہریوں کو شاندار بفلو واٹر فرنٹ سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا ہے اور  

کی اعالن کردہ بہتریاں یہاں آنے والوں کے لیے مواقع میں خالصتاً اضافہ کریں گی۔ میں بفلو واٹر   Hochulگورنر 
ک کے تمام پارکس کی مسلسل معاونت کے لیے گورنر کا شکریہ ادا کرتا  فرنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست نیو یار

  ہوں۔"

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FWilkeson_Pointe.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ADPlVL%2FtSLVHEbg9UQHRbMTDb7uNZ8tGcy7p5cETzNo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FBell_Slip.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OmGtP5IrAC7B0QJl8mEDOC0AsJN1hi6WrBNWkjmiPOc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FGateway_Building.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4CkuARbwlKqSfxFxm3cdjvX1YtMbyB948320qVWNA7A%3D&reserved=0


  
کی  Hochul"گورنر نے کہا،  Marie Therese Dominguezریاست نیو یارک محکمہ آمد و رفت کی کمشنر 

قیادت میں، ریاست نیو یارک بفلو کے شہر کے لیے تاریخی وعدے کر رہی ہے جو آنے والی دہائیوں تک معاشی ترقی  
اور خوشحالی کو سیراب کریں گے۔ واٹر فرنٹ میں سرمایہ کاری سے لے کر ہمارے تبدیلی النے والے کینسنگٹن  

رک میں کمیونٹیز کو جوڑنے والے سمارٹ نقل و حمل  ایکسپریس وے منصوبے تک، ہم بفلو کے شہر اور مغربی نیو یا
  کے منصوبوں کے ذریعے ایک بہتر مستقبل بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔"

  
"ہمارے خوبصورت واٹر فرنٹ تک رسائی، بفلو کو رہنے اور دیکھنے کے  نے کہا،  Sean Ryanریاستی سینیٹر  

لیے بہت ہی زبردست شہر بنانے والے عوامل میں سے ایک ہے۔ یہ سرمایہ کاریاں خاندانوں کے لیے بیرونی بندرگاہ،  
ئیں گی۔ میں کینال سائیڈ اور ایری جھیل کے کنارے دیگر تمام پرکشش مقامات تک آنے جانے کو محفوظ اور آسان بنا

واٹر فرنٹ تک کمیونٹی کی رسائی کی اہمیت کو تسلیم کرنے اور ان تبدیلی کے منصوبوں کو فنڈ دینے کے لیے گورنر  
Hochul "کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔   

 
کی بفلو کے واٹر فرنٹ میں مسلسل سرمایہ کاری   Hochul"میں گورنر  نے کہا،  Jonathan Riveraرکن اسمبلی 

کے لیے ان کو سراہتا ہوں۔ گورنر کا تازہ ترین خرچہ نہ صرف ہمارے شہر کے سب سے قیمتی اثاثے تک پیدل چلنے  
والوں کی رسائی کو بہتر بنائے گا، بلکہ یہ ان راہداریوں کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ترقیاتی اقدامات کا آغاز کرے  

ے اور دلچسپ تجارتی مواقع کو فروغ دے گا اور واٹر فرنٹ پارک ویز کی دیرپا دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے  گا، نئ
  لیے حفاظت کو بہتر بنائے گا۔" 

  
"یہ بفلو اور مغربی نیو یارک کے لیے بہت اچھا دن ہے۔ آج اعالن نے کہا،  Monica P. Wallaceرکن اسمبلی 

و دوبارہ جوڑیں گے، سیاحت کو فروغ دے کر ہماری مقامی معیشت کو ترقی دیں گے کردہ منصوبے ہماری کمیونٹیز ک
اور بیرونی بندرگاہ اور کینال سائیڈ دونوں کو عالمی معیار کی منزلیں بنانے میں مدد کریں گے۔ میں مغربی نیو یارک  

کاریوں کو ممکن بنانے میں  کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان الزمی سرمایہ  Hochulکے مسلسل کام آنے پر گورنر 
اور  Schumer، اکثریتی رہنما Higginsمدد کے لیے بنیادی ڈھانچے کی قانون سازی کی منظوری کے لیے نمائندہ 

  بائیڈن انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔"
  

"آج کا اعالن ایری کاؤنٹی اور مغربی نیو یارک کے  نے کہا،  Mark C. Poloncarzایری کاؤنٹی کے ایگزیکٹو 
کا وفد  WNYاور ہمارا  Hochulلیے بہت اچھی خبر ہے اور یہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح گورنر 

پارکس میں سرمایہ کاری کے ساتھ بنیادی ڈھانچے میں نمایاں بہتری   NYSہمارے لیے مثبت نتائج پیدا کر رہا ہے۔ 
جو ان جواہرات کو پہلے سے کہیں زیادہ قابل رسائی اور اپنی جانب راغب کرنے واال بنائے گی۔ میں   آنے والی ہے

کا آج اور مستقبل کے لیے ہمارے عالقے کو بہتر بنانے پر ان کی غیر متزلزل توجہ کے لیے شکریہ   Hochulگورنر 
  ادا کرتا ہوں۔"

  
NYPA کے بارے میں  
NYPA  سرکٹ میل   1,400پیداواری تنصیبات اور  16ملک میں کسی ریاست کا بجلی کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو

فیصد سے زیادہ صاف قابِل تجدید پن بجلی   80جو بجلی پیدا کرتا ہے اس کا  NYPAسے زائد ترسیلی الئنیں چالتا ہے۔ 
یہ بانڈز کی فروخت اور بجلی کی فروخت کے  ٹیکس کی رقم یا ریاستی کریڈٹ استعمال نہیں کرتا ہے۔  NYPAہے۔ 

ذریعے بڑے حصے میں حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے اپنے کاموں کو مالی اعانت فراہم کرتا ہے۔ مزید  
  مالحظہ کریں۔ www.nypa.govمعلومات کے لیے 

  
  ایری کینال بندرگاہ ڈیویلپمینٹ کارپوریشن کے بارے میں

( ایک نو رکنی بورڈ کے زیر انتظام ہے جو سات ووٹنگ  ECHDCایری کینال بندرگاہ ڈیولپمنٹ کارپوریشن )
ڈائریکٹرز پر مشتمل ہے۔ سات ووٹنگ ڈائریکٹرز کو ریاست نیو یارک کے گورنر   ڈائریکٹرز اور دو غیر ووٹنگ، سابقہ

ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ،   d/b/aکی جانب سے نامزد کیا جاتا ہے اور انہیں ریاست نیو یارک اربن ڈیولپمنٹ کارپوریشن 
ECHDC کے عہدے ایری کاؤنٹی   کے واحد شیئر ہولڈر کے طور پر مقرر کرتا ہے۔ دو غیر ووٹنگ، سابقہ ڈائریکٹر

  کے ایگزیکٹو اور بفلو شہر کے میئر کے پاس ہوتے ہیں۔

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AXxmXvjrS7OYmxx5Lh3C%2BPVx5sVOYwX3kGsBB5DpwCc%3D&reserved=0


  
ریاست کی مرکزی اقتصادی ترقیاتی ایجنسی ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کے ذیلی ادارے کے طور پر، ایری کینال بندرگاہ  

بنیادی ڈھانچے اور عوامی   ڈویلپمنٹ کارپوریشن؛ کینال سائڈ، اوہائیو اسٹریٹ کوریڈور اور بیرونی بندرگاہ میں
سرگرمیوں کی تشکیل کی حمایت کرتی ہے اور ان کو فروغ دیتی ہے جو کہ اہم بڑے پیمانے پر، نجی سرمایہ کاری کو  

راغب کر رہی ہے اور مغربی نیو یارک میں رہائشیوں اور سیاحوں کے لئے واٹر فرنٹ کے لطف کو بڑھا رہی ہے۔  
ے واٹر فرنٹ میں نئی جان ڈالنا اور عالقے کے فخر، شہری اہمیت اور قدرتی  اس کا مطمع نظر مغربی نیو یارک ک

  حسن کی میراثوں کی بنیاد پر بفلو کی اقتصادی ترقی کو بحال کرنا ہے۔
  

###  
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