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ملین کے   16.6نے پانچ طویل دورانیے کے توانائی کے ذخیرے کے پروجیکٹس کے لیے $ HOCHULگورنر 
   ایوارڈز کا اعالن کیا ہے

  
نیویارک کے الیکٹرک گرڈ کو قابل تجدید توانائی کے استعمال اور ذخیرہ شدہ توانائی فراہم کرنے میں مدد کے 

 پروجیکٹس  
  

  ملین دستیاب ہیں 17طویل مدتی توانائی ذخیرہ کرنے کے حل کے لیے اب اضافی $
  

ادت اور کمیونٹی تحفظ ایکٹ  میگاواٹس توانائی کے ذخیرے کی تنصیب کے لیے آب و ہوا کی قی 3,000تک  2030
 میگاواٹس تک مزید سہولت دینے میں مدد کرتا ہے۔  6,000کے ہدف کی معاونت کرتا ہے اور 

  
  

ملین   16.6نے آج پانچ طویل دورانیے کے توانائی ذخیرہ کرنے کے پروجیکٹس کے لیے $ Kathy Hochulگورنر 
کے ایوارڈز کا اعالن کیا جو قابل تجدید توانائی کو بروئے کار النے اور نیویارک کے الیکٹرک گرڈ کو ذخیرہ شدہ 

لین کی اضافی مسابقتی م 17نے ان منصوبوں کے لیے $ Hochulتوانائی فراہم کرنے میں مدد کریں گے۔ گورنر 
فنڈنگ کا بھی اعالن کیا جو ہائیڈروجن سمیت، طویل مدتی توانائی ذخیرہ کرنے والی جدید ٹیکنالوجیز کی ترقی اور 

میگاواٹس تک مزید سہولت دینے میں مدد کے دوران   6,000تک  2030مظہر کاری کو جال بخشتی ہے۔ پروجیکٹس 
صیب کے لیے آب و ہوا کی قیادت اور کمیونٹی تحفظ ایکٹ کے ہدف کی میگاواٹ توانائی کے ذخیرے کی تن 3,000

 حمایت کریں گے۔ 
  

"موسمیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے توانائی کے ذخیرہ کرنے کے طریقے کو تبدیل کرنے اور صاف توانائی 
"نیویارک   نے کہا۔ Hochulگورنر  کی معیشت میں منتقلی کے لیے اختراعی، دور اندیش حکمت عملیاں اہم ہیں،" 

ملین کے ایوارڈز ایسے پروجیکٹس کے لیے   16.6صاف توانائی میں جرات مندانہ سرمایہ کاریاں کر رہا ہے، اور یہ $
ہیں جو قابل تجدید توانائی کو برؤئے کار التے ہیں اور طویل مدتی توانائی کے ذخیرہ کرنے کے کم استعمال شدہ حل 

وصلہ اہداف کو پورا کرنے کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ نئی ریاست کے آب و ہوا اور توانائی کے بلند ح
اور زیادہ پائیدار توانائی ذخیرہ کرنے والی ٹیکنالوجیز کو آگے بڑھا کر، ہم نیویارک کے لیے ایک مزید صاف ستھرے، 

 سرسبز مستقبل کی شروعات کر رہے ہیں۔" 
  

ایڈوانسڈ انرجی کانفرنس میں کیا۔ یہ ایوارڈز اور نئی فنڈنگ  2022نے آج کا اعالن نیویارک شہر میں  Hochulگورنر 
 New York State Energy Research andریاست نیویارک کی توانائی کی تحقیقی و ترقیاتی اتھارٹی )

Development Authority, NYSERDA قابل تجدید استعمال اور توانائی ذخیرہ کرنے کے  ( کے زیر انتظام
کے   (Renewable Optimization and Energy Storage Innovation Programاختراعی پروگرام )

ایوارڈز اور فنڈنگ قابل تجدید توانائی کے انضمام کو آگے بڑھائیں گے اور فوسل ذریعے دستیاب بنائے جا رہے ہیں۔ 
ملین درج ذیل پروجیکٹس کو   16.6فیولز پر انحصار سے نقصان دہ اخراج کو کم کریں گے۔ ایوارڈز کی مد میں $

  معاونت فراہم کریں گے:
  



ں چھ گھنٹے کے زنک ہائبرڈ نیویارک شہر می - ملین  2.7$ -بوریگو سولر سسٹمز، انکارپوریشن  •
کیتھوڈ توانائی کے ذخیرہ کاری کے نظام کے فیلڈ مظاہرے انجام دینے کی خاطر دو خود مختار 

توانائی کے ذخیرہ کاری کے نظام تیار کرنے، ڈیزائن کرنے اور تعمیر کرنے کے لیے، جو یہ ظاہر 
  معاشی طور پر مسابقت پذیر ہے۔کرنے میں مدد دیں کہ لیتھیم آئن کے ساتھ زنک ہائبرڈ ٹیکنالوجی 

• JC  ،سولوشنزLLC dba RCAM  3ایک  - ملین 1.2$ -ٹیکنالوجیزD  کنکریٹ پرنٹڈ میرین
پمپڈ ہائیڈروالیکٹرک ذخیرہ کاری نظام تیار کرنے کے لیے جو گرڈ لچک کی معاونت میں اندرون  

( کے ساتھ براہ offshore wind developmentسمندر توانائی پیدا کرنے کے نظام کی تخلیق )
ٹس پر انحصار کم راست مربوط ہو اور انتہائی برقی طلب کو پورا کرنے کے لیے فوسل فیول پالن

  کرے۔
نیویارک آزادانہ سسٹم آپریٹر الیکٹرک گرڈ  - ملین LLC- $12.5نائن مائل پوائنٹ نیوکلیئر اسٹیشن،  •

سے اخراج کو کم کرنے میں مدد کے لیے نیوکلیئر ہائیڈروجن فیول کے بل پر انتہائی پاور جنریشن 
  کو طویل مدتی ہائیڈروجن توانائی کے ذخیرہ کار یونٹ کے ساتھ مالنے کا مظاہرہ کرنے کے لئے۔

جن کی پیداوار اور توانائی کے ذخیرے کے لیے ایک ہائیڈرو - 100,000$ -پاور ٹو ہائیڈروجن  •
 Clean Energyریورس ایبل فیول سیل سسٹم تیار کرنے کے لیے جسے صاف توانائی کا برج ) 

Bridge کہا جاتا ہے، بنانے کے لئے اور اظہار اور تجارتی طور پر اپنانے کے لیے سسٹم کی )
  تیاری کو سہولت پذیر کرنے میں مدد کے لئے۔

• ROCCERA, LLC - $100,000  –  ایک نئے تجارتی لحاظ سے قابل عمل سالڈ آکسائیڈ
الیکٹروالئزر سیل پروٹوٹائپ کا، قابل توسیع، زیادہ موثر مینوفیکچرنگ عمل کے ساتھ صاف 

  ہائیڈروجن کی پیداوار کی خاطر، جائزہ لینے اور اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔
  

ید مصنوعات کی تخلیق اور توانائی کے ذخیرے کے مظاہراتی پروجیکٹس  ملین مسابقتی فنڈنگ سے مز 17اضافی $
گھنٹے سے زائد کا دورانیہ رکھتے ہیں، بصورت  100سے   10کی حوصلہ افزائی ہو گی جو کہ ریٹ کردہ بجلی پر 

دیگر طویل دورانیے کے توانائی کے ذخیرے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ پروجیکٹ کے مفروضوں کو ہائیڈروجن، 
لیکٹرک، کیمیکل، مکینیکل یا تھرمل الیکٹرک ذخیرہ کار ٹیکنالوجیز کو آگے بڑھانا، تیار کرنا یا فیلڈ ٹیسٹ کروانا  ا

چاہیئے جن سے نیویارک شہر میں الگت، کارکردگی، سائٹنگ اور قابل تجدید انضمام کے چیلنجز، جیسا کہ گرڈ کی 
لیتھیم آئن سائٹنگ کے معاملے حل ہوں گے۔ مفروضات میں   کثرت، استعدادی رکاوٹوں پر قابو پانے کی صالحیت اور

صرف اختراعی، طویل مدتی توانائی ذخیرہ کرنے والی ٹیکنالوجیز شامل ہونی چاہیئیں جن کا تجارتی قرار پانا ابھی باقی 
ی ہے۔ درج ذیل پروجیکٹ زمرہ جات کے لیے ایوارڈز تیار کیے جائیں گے: مصنوعات کی فروغ، پروجیکٹس کے عمل

تک تجاویز قبول کی جائیں گی۔ اس درخواست کے لیے اضافی   2022اکتوبر،   17 مظاہرے اور وفاقی الگتی اشتراک۔
  پر دستیاب ہیں۔ ویب سائٹ کی NYSERDAمعلومات 

  
اور آب و ہوا کی اقدامی کونسل کی  CEOریاست نیویارک محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی کی صدر اور 

، "ان پروجیکٹس کے ذریعے فروغ پانے والی ٹیکنالوجیز اور کارروائیاں نے کہا Doreen M. Harrisشریک چیئر، 
کے اختراع کاری کی معاونت کرنے کے عزم کا مظہر ہیں جس سے مصنوعات کی تخلیق کے فروغ   Hochulگورنر 

کی  اور ایسے حل تالش کرنے میں معاونت ملتی ہے جو ہماری صاف توانائی کی جانب منتقلی میں مدد کریں۔ اس قسم 
فنڈنگ معاونت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے کہ شمسی یا ہوائی ذریعے سے ذخیرہ شدہ قابل تجدید توانائی 

 طویل عرصے تک دستیاب رہے اور مستقبل کے قابل اعتماد گرڈ کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کی جا سکے۔"  
  

ٹیکنالوجیز کے لیے فنڈنگ، ریاست کی مجموعی ڈی  ہائیڈروجن پر مبنی پراجیکٹس سمیت، طویل مدتی اسٹوریج
کاربنائزیشن حکمت عملی اور سرگرمیوں کی معاونت کرتی ہے تاکہ اخراج کو کم کرنے اور قابل تجدید وسائل کا مزید 

  انضمام کرنے میں ہائیڈروجن کے کردار کو جانا جا سکے۔ ان سرگرمیوں میں شامل ہیں:
  

 New، ریاست نیویارک کے عوامی خدمت کے محکمے )NYSERDAنے  Hochulگورنر  •
York State Department of Public Service اور ریاست نیویارک کے محکمہ برائے )

(  New York State Department of Environmental Conservationماحولیاتی تحفظ )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0r8z00000093pO&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9789644a8194135c12908da919f83b0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982411543973406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bJRGxvprzYdOY6MLg0icaeCpovoFDciI76MtS%2Bxr4Kg%3D&reserved=0


پا تاکہ اخراج میں کمی اور کو ایک انضباطی صاف ہائیڈروجن فریم ورک تیار کرنے کا کام سون
  صحت کے فوائد کی پیمائش کی جا سکے۔ مزید مخصوص اقدامات میں شامل ہیں:

صاف ہائیڈروجن کے محفوظ آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے کوڈز اور معیارات کے جائزے اور -
  تخلیق۔

پسماندہ کمیونٹیز کے آلودگی پھیالنے والے بیک اپ جنریٹرز کو تبدیل کرنے میں مدد کرنے کے -
لیے مقامی ملکیت والے صاف ہائیڈروجن سے چلنے والے مائیکرو گرڈ حل کی حمایت کے لیے 

  پروگرام تشکیل دینا۔
مسابقتی درخواستوں کے ذریعے مصنوعات کی تشکیل، آزمائشی اقدام اور عملی مظاہروں میں مدد  -

  ملین کا اجراء۔ 27ہائیڈروجن انوویشن فنڈ میں $ NYSERDAکے لیے 
  ضلعی گرمائش اور ٹھنڈک پروگرام کے لیے صاف ہائیڈروجن کے مظاہرے۔-
معاونت کے لیے صاف ہائیڈروجن انعامی پروگرام متعارف کروانا جو   ان صاف ہائیڈروجن فرمز کی-

  ریاست نیویارک میں توسیع کرنا چاہتی ہیں۔
نیویارک بجلی کی اتھارٹی اور امپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ، بشمول کنیکٹیکٹ، مین، میساچوسٹس، نیو   •

سے زیادہ شراکت داروں کے اتحاد کی   NYSERDA 60جرسی اور رہوڈ آئیلینڈ کے اشتراک سے، 
بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری اور مالزمتوں کے ایکٹ   2021قیادت کر رہا ہے، تاکہ وفاقی 

( Infrastructure Investment and Jobs Act Hydrogen Hub 2021جن ہب )ہائیڈرو
فنڈنگ کے لیے اور عالقائی صاف ہائیڈروجن ہب کے طور پر تخصیص کے لیے ایک تجویز تیار  

  کرے۔

اسٹیک ہولڈرز کی  NYSERDAہائیڈروجن کے موضوعات پر مزید آگاہی اور تعلیم کے لیے،   •
میں سٹیٹ آف دی سائنس میں   سیریزرہا ہے، نیویارک سٹیٹ ویبینار انتہائی شمولیت کی معاونت کر 

ر ریاست نیویارک میں ہائیڈروجن کے ممکنہ کردار کے ہائیڈروجن پر میزبانی کر رہا ہے او
مطالعے، جائزے اور فہم و ادراک کے لیے بیرونی تنظیموں کے ایک متنوع گروپ کے ساتھ کام 

  کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔

  
کا قابل تجدید اصالح اور   NYSERDAقابل تجدید ذرائع کو مارکیٹ میں اپنانے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے، 

توانائی ذخیرہ کرنے کا اختراعی پروگرام ایسے حل اور طریقوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے جو بہتر کارکردگی، کم  
الگت، قابل تجدید ذرائع کی میزبانی کی صالحیت میں اضافہ اور گرڈ کے ساتھ بہتر انضمام فراہم کریں گے۔ دلچسپی  

اسٹوریج سسٹمز کی تیاری شامل ہے جو ہارڈ ویئر کی الگتوں کو کم کرتے ہیں،   کے مخصوص شعبوں میں جدید
کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں، تعمیراتی الگتوں کو کم کرتے ہیں۔ دلچسپی کے دیگر شعبوں میں قابل تجدید ذرائع اور  

یوں کو بڑھانا اور مصنوعات تقسیم شدہ توانائی کے وسائل کی معاشی عملداری کو بہتر بنانے کے لیے تکنیکی پیش قدم
کے فروغ اور عملی مظاہرے کے ذریعے انضمام کی صالحیت اور قابل تجدید ذرائع کی میزبانی کی صالحیت کو  

ملین سے زیادہ کی سرمایہ  225کی $ NYSERDAزیادہ سے زیادہ بڑھانا شامل ہے۔ اب تک، اس پروگرام نے 
  46ملین اضافی سرمایہ کاریاں اور  956نایا ہے، جس سے $پروجیکٹس کی ترقی کو فعال ب 356کاری کے ساتھ 

  تجارتی مصنوعات حاصل ہوئی ہیں۔
  

NYSERDA  بلین صاف توانائی فنڈ کے ذریعے فراہم کی 6سالہ،   10کے ان اقدامات کے لیے فنڈنگ ریاست کے $
  پر دستیاب ہے۔ ویب سائٹکی  NYSERDAجاتی ہے۔ اس فنڈنگ کے بارے میں مزید معلومات 

  
   بہریاست نیویارک کا ملک میں ممتاز آب و ہوا کا منصو

نیو یارک اسٹیٹ کا ماحولیاتی ایجنڈا اس ملک ماحولیاتی اور ماحول دوست توانائی کا سب سے جارحانہ ہے، جو ماحول 
دوست توانائی کی جانب ایک منظم اور منصفانہ منتقلی درکار کرتا ہے جو مالزمتیں پیدا کرے گا اور نیو یارک کے  

COVID-19   کی عالمگیر وباء سے ابھرنے کے ساتھ ساتھ ایک ماحول دوست معیشت کی آبیاری کرنا جاری رکھے
تک اپنے  2040گا۔ کالئمیٹ لیڈرشپ اینڈ کمیونٹی پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے قانون میں شامل کر کے، نیو یارک 

فیصد قابل   70تک  2030اخراج سے پاک بجلی کے شعبے کی تکمیل کے الزمی ہدف کے راستے پر ہے، جس میں 
تجدید توانائی کی پیداوار اور تمام معیشت میں کاربن کی غیر موجودگی حاصل کرنا شامل ہیں۔ یہ صاف توانائی کو 

بڑے پیمانے  120بڑھانے کے لیے نیویارک کی بے مثال سرمایہ کاری کو دوام بخشتا ہے جس میں ریاست بھر میں 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhPs7xBpxC18&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9789644a8194135c12908da919f83b0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982411543973406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rLVH4JQGToIhloWejepJGmulqmJ3aWJgQrXAQJSOHGE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FFunding%2FClean-Energy-Fund&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9789644a8194135c12908da919f83b0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982411543973406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hFXX75XGKE%2B3Nxg8GEVD%2Fv7kYobp36%2BQHXwc8z%2FtgNw%3D&reserved=0


بلین،   6.8بلین سے زیادہ، عمارتوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے $ 35یں $پر قابل تجدید اور ترسیلی منصوبوں م
  NYبلین سے زیادہ اور  1بلین، نقل و حمل کے صاف اقدامات کے لیے $ 1.8شمسی توانائی کو بڑھانے کے لیے $
رک کے تک نیو یا 2020بلین شامل ہیں۔ کل مال کر، یہ سرمایہ کاریاں  1.6گرین بینک کے وعدوں کی مد میں $

مالزمتوں کی معاونت کر رہی ہیں، جو کہ سولر کی تقسیم کے   158,000ماحول دوست توانائی کے شعبے میں تقریباً 
تک   2035فیصد اضافہ ہے؛ اور ایک عزم کہ غیر سمندری ہوا کے ذریعے  2,100سے لے کر  2011شعبے میں 

تک  2050ک اس پیشرفت کو آگے بڑھائے گا اور میگا واٹس تیار کریں گے۔ موسمیاتی ایکٹ کے تحت، نیویار  9,000
فیصد تک کم کرے گا، جبکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ  85کی سطح سے  1990گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 

فیصد کو پسماندہ کمیونٹیز تک   35فیصد فوائد کے ہدف کے ساتھ کم از کم  40صاف توانائی کی سرمایہ کاری کے 
کے توانائی کی شاندار کارکردگی کے ہدف کی طرف پیش رفت کو بڑھائے گا   2025یاست کے  پہنچایا جائے اور ر

  توانائی کے حتمی استعمال کی بچتوں تک کم کرنا ہے۔ BTUsٹریلین  185جس میں سائٹ پر توانائی کی کھپت کو 
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