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 نے متروک شدہ تیل اور گیس کے کنوؤں کی بھرائی کے لیے دو طرفہ بنیادی ڈھانچے کے قانون HOCHULگورنر 
(BIPARTISAN INFRASTRUCTURE LAW)  ملین دینے کا اعالن کیا 25$کے تحت ریاست نیویارک کو 

  ہے
  

گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور زمینی اور سطحی آبی ذخیروں کی حفاظت کے لیے نیویارک کی جاری 
  کوششوں کو تقویت دینے کے لیے فنڈز

  
  

نے  (Department of Interior) نے آج اعالن کیا کہ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ داخلہ Kathy Hochulگورنر 
 ملین سے نوازا ہے۔ 25$کے تحت ریاست نیویارک کو  (Initial Grant Program)اپنے ابتدائی گرانٹ پروگرام 

وفاقی تاریخی دو طرفہ بنیادی ڈھانچے کے قانون میں شامل فنڈز، قدیم اور متروک شدہ تیل اور گیس کے بنیادی 
ڈھانچے سے آب و ہوا میں تبدیلی کرنے والی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ زمینی اور 

 سطحی آبی ذخیروں کی حفاظت کے لیے نیویارک کی جاری کوششوں کو تقویت دیتے ہیں۔ 
  
ان صدیوں پرانے تیل اور گیس کے کنوؤں کا پتہ لگا کر، ان کا جائزہ لے کر، اور ان کی بھرائی کر کے، ہم فضائی "

آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جو ان کے سبب ماحول میں میتھین کے اخراج کو روک کر 
ریاست کے ساالنہ گرین ہاؤس  " نے کہا۔Hochulگورنر " ماحولیاتی تبدیلیوں میں نمایاں طور پر حصہ ڈالتے ہیں،

 فیصد کی نمائندگی کرتی ہے، اور اسے کم کرنا نیویارک کے ماحولیاتی تبدیلی 10گیسوں کے اخراج میں میتھین تقریباً 
کے موجودہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے عزم کا ایک اہم حصہ ہے۔ میں اس کوشش کو دو طرفہ بنیادی ڈھانچے کے 

قانون میں شامل کرنے کے لیے نیویارک کانگریس کے وفد کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان فنڈز کو اچھے استعمال میں 
  "النے کی منتظر ہوں۔

  
 Basilکے کمشنر  (Department of Environmental Conservation)محکمہ ماحولیاتی تحفظ 

Seggos ،نے کہا "DEC ماحولیاتی مفاد اور عوامی تحفظ کے لیے متروکہ تیل اور گیس کے کنوؤں کی بھرائی 
کرنے میں ہماری پیشرفت کو بڑھانے کا منتظر ہے۔ میں اس دو طرفہ معاہدے پر ایک ساتھ ہونے کے لیے وفاقی 

حکومت کو داِد تحسین پیش کرتا ہوں تاکہ سطحی اور زمینی آبی ذخیروں کو متروکہ کنوؤں کے سبب الحق ہونے والے 
خطرات کو کم کیا جا سکے۔ کھلے کنوؤں سے بھی میتھین کا اخراج ہوتا ہے، جو کہ موسمیاتی تبدیلی کے اہم عامل 
  "کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ فنڈز ہمیں نیویارک کے موافق موسمیاتی اہداف حاصل کرنے کے کام میں مدد دیں گے۔

  
 New York NYSERDA) اور ریاست نیویارک کی توانائی کی تحقیقی و ترقیاتی اتھارٹی DEC میں، 2020

State Energy Research and Development Authority )  نے تیل اور گیس کے ان کنوؤں کا نقشہ تیار
کرنے اور ان کا پتہ لگانے کے لیے جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی کی تعیناتی کا اعالن کیا، جن میں سے کچھ کو ایک 
صدی سے بھی زیادہ پہلے نیویارک کے ریگولیٹری فریم ورک کے وجود میں آنے سے قبل ترک کر دیا گیا تھا۔ اس 

 New York Works Well)نیویارک کا اقدام برائے کنوؤں کی بھرائی کوشش کی حمایت کرنے کے لیے، 
Plugging Initiative) ،کے ساتھ مل کر NYSERDA نے DEC ڈرون پائلٹس کے لیے اپنی مرضی کے مطابق 

بنائے گئے ڈرون آالت اور آالتی عمل میں سرمایہ کاری کی تاکہ بنیادی طور پر وسطی اور مغربی نیویارک میں واقع، 
تیل اور گیس کے متروکہ کنوؤں کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکے، جو ماحول کے لیے خطرات کا باعث ہو سکتے 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F111211.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cCvjZOXcuJ5Q97rD8f4or9hWmb1AYMidcrfaIDPxOY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F111211.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cCvjZOXcuJ5Q97rD8f4or9hWmb1AYMidcrfaIDPxOY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F111211.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cCvjZOXcuJ5Q97rD8f4or9hWmb1AYMidcrfaIDPxOY%3D&reserved=0


 State's stringent)ہیں۔ یہ خطے تیل اور گیس کے ذخیروں کے لیے ریاست کے تاکیدی ریگولیٹری پروگرامز 
regulatory programs)  سے قبل اور اکثر فاصالتی مقامات میں انیسویں صدی کے شروع میں کھودے گئے تھے۔ 

  
 کے DEC سے زیادہ کنوؤں کی بھرائی کا کام کیا اور نیویارک کے متروکہ کنوؤں پر 400 نے DEC سے، 2013

کام سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہزاروں اضافی کنوؤں سے فضا میں میتھین گیس کا اخراج جاری رہ سکتا 
ہے۔ یہ وفاقی فنڈز، جو نیویارک میں تیل اور گیس کے کنوؤں کی صحیح سے بھرائی کے جاری کام میں معاونت 

  کرتے ہیں، دو طرفہ بنیادی ڈھانچے کے قانون کے ذریعے سے دستیاب ہیں۔
  

وفاقی فنڈنگ جس کا آج اعالن کیا گیا نیویارک کے میتھین اور دیگر گرین ہاؤسز گیسز کے اخراج کو کم کرنے کے 
 نے حتمی ضابطوں کا اعالن Kathy Hochulگورنر بہت سے مراحل کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس سال کے شروع میں، 

جو ریاست نیویارک کے بنیادی ڈھانچے میں کسی بھی تیل اور قدرتی گیس کے ذرائع سے میتھین اور دیگر نقصان  کیا
 میٹرک ٹن سے زیادہ 14,000دہ گیسوں کے اخراج میں نمایاں کمی کا تقاضا کرتے ہیں۔ میتھین کے اخراج میں ساالنہ 

 ٹن سے زیادہ کمی کرتے ہوئے، یہ ضوابط ریاست 2,000اور غیر مستحکم نامیاتی مرکبات کے اخراج میں ساالنہ 
کے صاف توانائی اور آب و ہوا کے قومی رہبر ایجنڈے کو پورا کرنے میں ایک سنگ میل کے طور پر ابھرتے ہیں۔ 

 کے ضوابط درآمد شدہ بجلی اور فوسلز فیولز سے وابستہ اخراج سمیت، ریاست بھر میں میتھین 2020عالوہ ازیں، 
 فیصد کمی کی متقاضی حدود 85 تک 2050 فیصد کمی، 40 تک 2030اور دیگر گرین ہاوسز گیسز کے اخراج میں 

 قائم کرتے ہیں۔ 
  

باالئی نیویارک، جنوبی سلسلے اور وسطی نیویارک سے لے کر مغربی " نے کہا، Chuck Schumerسینٹر 
نیویارک اور فنگر لیکس تک، کئی دہائیوں سے تیل اور گیس کے متروکہ کنوؤں سے تعفن زدہ ہیں جو ایسے پوشیدہ 
خطرات پیدا کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کے عقبی صحن، پینے کے پانی کے ذرائع اور کمیونٹیز میں آلودگی پھیال 

سکتے ہیں۔ اب، دوطرفہ بنیادی ڈھانچے اور مالزمتی قانون کا شکریہ کہ جس کی میں نے وکالت بھی کی، باالئی 
 ملین کی 25$نیویارک کو ان دیرینہ ماحولیاتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور ان سیکڑوں کنوؤں کی بھرائی کے لیے 

اشد ضروری فنڈنگ ملے گی۔  مجھے اس اہم وفاقی سرمایہ کاری کی فراہمی پر فخر ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے 
لڑنے کے لیے اچھی تنخواہ والی مقامی مالزمتیں پیدا کی جا سکیں اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ میونسپلٹیز 

  "کو اپنی کمیونٹیز کو فوسل فیول انڈسٹری کی باقیات سے پاک کرنے کے لیے مکمل مالی بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔
  

ہمارے سیارے کے مستقبل کے لیے موسمیاتی بحران سب سے بڑا خطرہ " نے کہا، Nydia Velázquezنمائندہ 
ہے، اور گرین ہاوس گیسز اس بحران میں بہت حد تک کارفرما ہیں۔ مجھے دوطرفہ بنیادی ڈھانچے کے قانون کی 

معاونت پر بہت فخر تھا جس نے نیویارک کو گرین ہاوس گیس کے اخراج میں کمی کے لیے اور اپنے ماحول کو بہتر 
تحفظ دینے میں ہماری مدد کی خاطر مزید فنڈنگ فراہم کی ہے۔ اس رقم کے ساتھ، نیویارک تیل اور گیس کے متروکہ 
کنوؤں کی بھرائی کا کام شروع کر سکتا ہے جو گرین ہاوس گیس کے اخراج کو کم کرنے اور ہمارے پانی میں آلودہ 

  "کاروں کے شامل ہونے کے تدارک کی کوشش ہے۔
  

ہمارے بنیادی ڈھانچے کے کام میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے مواقع بہم " نے کہا، Paul Tonkoنمائندے 
دستیاب بنانے کی بدولت مزید صاف ستھرا، محفوظ تر، زیادہ مسابقتی امریکہ سامنے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے 

طویل عرصے سے موسمیاتی کارروائی اور ماحولیاتی تدارک کو اّولین ترجیحات میں شامل کیا ہے اور ہمارے دو 
طرفہ بنیادی ڈھانچے کے قانون میں مضبوط سرمایہ کاری پر زور دیا ہے اور ہماری حالیہ مہنگائی میں تخفیف کے 

کے ساتھ، یہ سب سے نمایاں موسمیاتی ردعمل ہے جو کانگریس نے تاریخ میں  (Inflation Reduction Act)ایکٹ 
اپنایا ہے۔ میں وفاقی فنڈنگ کے لیے جنگ جاری رکھوں گا جو نیویارک کی مالزمتیں تخلیق کرنے، ماحولیاتی 

ناانصافی کو حل کرنے، ہماری معیشت کو فروغ دینے، اور ہم سب کے لیے بہترین مستقبل کی تعمیر کی کوششوں میں 
  "معاونت کرتا ہے۔

  
گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنا نیویارک کے آب و ہوا کے قومی رہبر ایجنڈے کا ایک اہم عنصر ہے، جو 

آب و ہوا اور صاف توانائی کا سب سے زیادہ جارحانہ اقدام ہے، جو صاف توانائی کی طرف منظم اور شفاف منتقلی کا 
آب و ہوا کی قیادت مطالبہ کرتا ہے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور سبز معیشت کو فروغ ملتا رہتا ہے۔ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-release-final-regulations-reduce-methane-emissions-oil-and-natural&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C866867ae80f642bbe03508da89ed5a16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637973949756908632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bTWA2yRfqX5Ed%2BuRRRSsDx%2FiJ2X209utFcAOnU6DIM%3D&reserved=0
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 تک کاربن کے اخراج سے پاک اپنے بجلی کے شعبے کی 2040 کے خالصے میں، نیویارک اور کمیونٹی تحفظ ایکٹ
 فیصد قابل تجدید توانائی کی 70 تک 2030تکمیل کے الزمی ہدف کے حصول کی راہ پر بھی گامزن ہے، جس میں 

  پیداوار، اور باآلخر معیشت بھر میں کاربن سے چھٹکارا پانا شامل ہیں۔
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