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غیر قانونی بندوقیں ضبط  6,000 جنوری سے بین ریاستی بندوق ٹاسک فورس کے نتیجے میں HOCHULگورنر 
   کرنے کا اعالن کرتی ہیں

  
  مقامی، ریاستی اور وفاقی ایجنسیوں کے درمیان درون ریاستی اور بین ریاستی کارپوریشن نتائج پیش کر رہی ہے

  
تک نیویارک ریاست بھر   2022گزشتہ سال کے ابتدائی سات مہینوں سے موازنہ کیا جائے تو جنوری سے جوالئی 

  فیصد سے تجاوز کر چکی ہیں 20میں ُکل ضبطگیاں 
  

گن فائر کے نتیجے میں زخمی ہونے افراد، ریاست کی جانب سے فنڈ شدہ بندوق سے کی جانے والی جارحیت کے  
  فیصد کم ہوئے ہیں 11فیصد اور نیویارک شہر میں  12یں حصہ لینے والی کمیونٹیز میں خاتمے کے اقدام م

  
کے درمیان نیویارک ریاست کی  2022سے جوالئی  2021کے مقابلے میں اگست  2021سے جوالئی  2020اگست 

  فیصد اضافہ ہوا ہے 140پولیس کی بندوق ضبطگیوں میں 
  
  

نے آج اعالن کیا ہے کہ پولیس ایجنسیوں نے اس سال کے ابتدائی سات مہینوں کے دوران  Kathy Hochulگورنر 
کے اسی ٹائم فریم   2021غیر قانونی بندوقوں کو تحویل میں لیا ہے، جو  6,007ت بھر کی کمیونٹیز میں نیویارک ریاس 

فیصد کا اضافہ ہے۔ غیرقانونی بندوقوں کے حوالے سے بین ریاستی ٹاسک فورس کی ایک میٹنگ   20کے مقابلے میں 
( بیورو کے  ATFے اور بارودی مواد )الکحل، تمباکو، آتشیں اسلح اور Eric Adamsسے قبل، نیویارک کے میئر  

نے غیرقانونی بندوقوں کی فراہمی کی روک   Hochulکے ساتھ مل کر، گورنر   Steven Dettelbach ڈائریکٹر
تھام، بندوق کی جارحیت کو کم کرنے اور زندگیاں بچانے کی خاطر اپنی انتظامیہ کی بھرپور کوششوں سے نیویارک  

نے ٹاسک فورس کو ایک قومی مثال قرار دیا جس پر  Dettelbachکے ڈائریکٹر  ATF کے باشندوں کو اپ ڈیٹ کیا۔
  ملک کے دوسرے حصوں کو عمل پیرا ہونا چاہیئے۔

  
"میری انتظامیہ کی توجہ کسی لیزر کی مانند اس بات پر مرکوز ہے کہ ریاست بھر کی کمیونٹیز میں بندوقوں کی  

جارحیت کے سبب پیدا ہونے والے نقصان کی روک تھام کی جائے اور ہم درپیش اس آفت کا سامنا کرنے کی خاطر  
"بندوقیں ضبط کرنے کی یہ ریکارڈ تعداد  کہا۔ نے Hochulگورنر  جرات مندانہ قدم اٹھانا جاری رکھے ہوئے ہیں،"

مقامی اور وفاقی سطحوں پر قانون نافذ کرنے والے سرگرم ماہرین کے بے مثل، قومی قیادت کی جانب سے ہم آہنگ  
ردعمل کا نتیجہ ہے۔ مجھے جرائم کا حل نکالنے کے معاملے کی بجائے جرائم کی روک تھام کے معاملے کو دیکھنا ہو 

نی نوع کی پہلی بین ریاستی بندوق ٹاسک فورس کا شکریہ، اور ہم باہم مل کر بالکل یہی کام سرانجام دے گا، اور اپ
   رہے ہیں۔"

  
 1,468تک  2022سے جوالئی  2021نے یہ اعالن بھی کیا کہ نیویارک ریاست کی پولیس اگست  Hochulگورنر 

سے جوالئی   2020ے بڑی تعداد ہے۔ یہ بات اگست بندوقیں ضبط کر چکی ہے: جو کسی ایجنسی کی تاریخ میں سب س
بندوقیں ضبط   612فیصد اضافہ پیش کرتی ہے، کہ جب نیویارک ریاست کی پولیس نے  140کے مقابلے میں  2021

  کیں۔
  



کوئی تبدیلی  " نے کہا، Steven Dettelbachتمباکو، آتشیں اسلحے اور بارودی مواد بیورو کے ڈائریکٹر  ،الکحل
کرائم گن   eTraceالنے کے لیے یہ ٹاسک فورس ہی درکار ہے اور ہمارے کرائم گن انٹیلی جنس مراکز، ہمارے 

ذ کرنے والے شرکاء کو قابِل عمل  پُرعزم ہے کہ ہمارے قانون ناف ATFکے ذریعے،  -NIBINٹریسنگ نظام، اور 
انٹیلی جنس اور رہنمائی فراہم کرے جو کہ ہماری کمیونٹیز میں دہشت گردی پھیالنے میں اشتعال دالنے والے عوامل  

اور انہیں غیر قانونی طور پر بندوقیں فراہم کرنے والے، آتشیں اسلحے کی غیر قانونی تجارت کے نیٹ ورکس کی  
  ہے۔"نشاندہی کے لیے مطلوب 

  
غیرقانونی بندوقوں کے حوالے سے ریاستی ٹاسک فورس نے اس سال کے آغاز میں اپنے قیام کے بعد سے کنیکٹیکٹ،  

مینے، میسیچوسیٹس، نیوہمیپشائر، نیوجرسی، اوہائیو، پنسلوانیا، روڈے آئی لینڈ اور ورمونٹ کی مقامی، ریاستی، اور 
اہم تعاون اور اشتراک کو فروغ دیا ہے۔ ٹاسک فورس کے  وفاقی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے درمیان ایک 

ارکان کو آج صبح مدعو کیا گیا ہے تاکہ ان کی جاری و ساری کوششوں کے لیے ڈیٹا، انٹیلی جنس، حکمِت عملیوں اور 
کے  2020دیگر حربوں پر گفتگو کی جائے تاکہ بندوق کے پرتشدد استعمال میں اضافے کی روک تھام کی جائے جو 

  ل سے نیویارک اور قوم میں رونما ہو چکا ہے۔ اگلی میٹنگ اگلے مہینے نیو جرسی میں منعقد ہو گی۔ اوائ
  

بندوق کے پرتشدد استعمال کی بلند شرحوں کا سامنا کرنے والی کمیونٹیز میں ریاست کی ریکارڈ سطح کی سرمایہ  
یس کے درمیان معلومات کے بہتر اشتراک کے کاریوں اور مقامی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور ریاستی پول

 Gunہمراہ، اس کام سے نتائج سامنے آئے ہیں۔ نیویارک ریاست کے بندوق کے پرتشدد استعمال کے خاتمے ) 
GIVE ،Involved Violence Eliminationنے بھی   محکموں 20 کے پولیس ( کے اقدام میں حصہ لینے والے
فیصد کمی کی رپورٹ کی   12کے ابتدائی سات ماہ میں متاثرین کو نشانہ بنانے میں  2022بلے میں کے مقا 2021

  نیویارک ہے۔ پولیس کے ان محکموں کی جانب سے رپورٹ شدہ مقتولین کی تعداد مسلسل تین ماہ سے کم ہوئی ہے۔
پورٹ شدہ واقعات فیصد کمی آئی جبکہ قتل کے ر 11.8، متاثرین کو نشانہ بنانے میں سے، وسط کے اگست  میں شہر
   فیصد کمی ہوئی۔ 11میں 

  
بندوقیں ضبط کیں، جو گزشتہ سال میں وقت کی اسی مدت   813تک ریاستی پولیس نے  2022جنوری سے جوالئی 
غیرقانونی حملہ آور رائفلز اور جعلی    30( سے دو گنا ہے۔ اس میں مجموعی طور پر 406میں ضبط شدہ تعداد )

  کی بندوق کے پولیس ریاستی میں  حلقے کے تجارت غیرقانونی کی  بندوق کاؤنٹی کثیربندوقیں شامل ہیں جنہیں 
کئی ماہ کی طویل تفتیش کے بعد ضبط کیا گیا تھا۔ اس یونٹ نے   سے جانب کی  یونٹ ڈکشن انٹر  کے تجارت غیرقانونی 

اشارے ملے  91جس سے تفتیشیں بھی انجام دی تھیں،   482تک بندوق کا سراغ لگانے کی  2022جنوری سے جون 
   غیر قانونی بندوقیں ضبط کیں۔ 149ریاستوں میں حکام نے اپنی گلیوں اور کمیونٹیز میں سے  25جن کی مدد سے 

  
"ریاستی پولیس اور ہمارے قانون نافذ کرنے   نے کہا، Kevin P. Bruenریاست نیویارک پولیس کے سپرنٹنڈنٹ 

والے شراکت داران کی جانب سے غیرقانونی بندوقوں کی ضبط کاری کی بڑھتی ہوئی تعداد اس پیش رفت کو ظاہر  
کرتی ہے جو نیویارک میں غیر قانونی بندوقوں کا صفایا کرنے کے لیے ہم کر چکے ہیں۔ ہمارے اعداد و شمار ظاہر  

یہ کوششیں ہماری کمیونٹیز کو محفوظ  نونی بندوقوں کی ضبط کاری کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔کرتے ہیں کہ غیرقا
  بنانے کا ایک الزمی جزو ہیں اور غیر قانونی بندوقوں کی درآمد اور تحویل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔"

  
ملین پر مشتمل ہے تاکہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور کمیونٹی میں قائم شدہ  227$ بجٹ FY 23ریاست کا 

   تنظیموں کی جانب سے الگو کردہ جدت آمیز پروگراموں اور شراکتوں کو فنڈ دیا جائے، جن میں یہ شامل ہیں:
  

• SNUG $ ملین جن میں  24.9اور کمیونٹی میں قائم شدہ بندوق کے پرتشدد استعمال کے اقدامات کے لیے
بندوق کے پرتشدد استعمال کی روک تھام کے لیے عوامی صحت کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے: ماخذ کی  

کی مدد کرنا تاکہ  نشاندہی، ترسیل کو منقطع کرنا اور جامع خدمات اور معاونت فراہم کرتے ہوئے متاثرین  
بندوق کے پرتشدد استعمال کا طویل عرصے تک سامنا کرنے کے نتیجے میں الحق ہونے والے صدمے کو 

زائل کیا جائے۔ یہ سرمایہ کاری پروگرامنگ کی معاونت بھی کرے گی تاکہ زدپذیر نوجوان لوگوں کی بنیادی 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XGDun57dmBc4V84OMGtv0U%2BsUJ2ErxonvcSk9DnIrlg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fnypd%2Fdownloads%2Fpdf%2Fcrime_statistics%2Fcs-en-us-city.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RFx4%2FbMRfiR4NsnKNNVbCQiFOwv3%2FjfHUMl%2FArlFA04%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fnypd%2Fdownloads%2Fpdf%2Fcrime_statistics%2Fcs-en-us-city.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RFx4%2FbMRfiR4NsnKNNVbCQiFOwv3%2FjfHUMl%2FArlFA04%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vosVxQqzQNpSXHbZUs0m67JoZOV68BhdWixcN59kw2I%3D&reserved=0


اتھ، مہارتوں کے بنیاد پر مالزمت کی  ضروریات پوری کرنے میں مدد کی جائے؛ اور دیگر اقدامات کے س
   تیاری اور کام کی تعیناتی کی تربیت فراہم کی جائے؛

ولی  میں حصہ لیتی ہیں، جو گ اقدام کے GIVE$ ملین جو 18.2قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے لیے  •
مارنے کے واقعات کو کم کرنے اور بندوق کے پُرتشدد استعمال کے واقعات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے 

کمیونٹیز میں جانیں بچانے کے لیے شواہد پر مبنی حکمت عملیاں استعمال کرتی   20کاؤنٹیوں میں  17والی 
   ہیں؛ اور

کے لیے ہیں، جو آتشیں اسلحہ   ورک نیٹ  کے مراکز  10 کے  تفتیش کی  جرائم ملین جو نیویارک کے $15 •
سمیت جرائم کو روکنے، تفتیش کرنے اور جرائم کو حل کرنے کے لیے ایک اہم ذریعے کے طور پر کام  

سے زیادہ ریاستی اور مقامی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے درمیان، بندوق کے ساتھ   350کرنے والی، 
   مجرمانہ خفیہ معلومات جمع کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ -  کیے گئے جرائم کے اعداد و شمار سمیت 

  
###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fops%2Fgunviolencereduction%2Findex.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ISW4WFa9f%2BUZ41Ay49ZaqXGyZp8daEdUktwKjCqHZN4%3D&reserved=0
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