
 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   19/ 9/ 2022 فوری ریلیے

 
 

سے تجاوز  100نے اعالن کیا کہ ریاست میں تصدیق شدہ 'ماحولیاتی اسمارٹ' کمیونٹیز کی تعداد  HOCHULگورنر 
  کر چکی ہے

  
مقامی طور پر کیے گئے اقدامات، نیویارک کی ماحولیاتی قیادت اور کمیونٹی تحفظاتی ایکٹ میں اہم ملکی اہداف کی  

  مسلسل معاونت کرتے ہیں
  

ماحول دوست گھروں کے فنڈ کے لئے منتخب شدہ ایڈمنسٹریٹر، عمارتوں کی برق کاری کو بڑھانے اور کاربن کے  
  ےاخراج کو کم کرنے میں مدد دیں گ

  
  دستیاب ہ   یہاںتصدیق شدہ ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز کا نقشہ 

  
  

نے آج اعالن کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے معاشی، سماجی اور ماحولیاتی  Kathy Hochulگورنر 
چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مقامی کوششوں کی حمایت میں کیے جانے والے اپنے کام کے طفیل اب نیویارک میں  

ہفتۂ ماحولیات مناتے ہوئے،  سے زیادہ کمیونٹیز ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز کے طور پر تصدیق پا چکی ہیں۔  100
جس میونسپل ماحولیاتی سنِگ میل کا اعالن کیا گیا تھا، اس کے ساتھ رہائشی برق کاری اور کاربن کے اخراج کو کم 

ملین   250کے $ Hochulکرنے کی اچھی خبر بھی شامل تھی کیونکہ کمیونٹی کی تحفظاتی کارپوریشن کو گورنر 
ام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ دونوں اقدامات ہی قومی رہنما ماحولیاتی قیادت ماحول دوست گھروں کے فنڈ کے انتظ

  اور کمیونٹی کے تحفظاتی ایکٹ کے کامیاب ریاستی نفاذ میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔
  

نیویارک کی "اس ہفتۂ ماحولیات، ہم ریاست بھر میں پائیدار گھر بنانے اور ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز تعمیر کرنے میں 
"ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز پروگرام اور ہمارے  نے کہا، Hochulگورنر  قابِل فخر پیش رفت کا جشن منا رہے ہیں،" 

ماحول دوست گھروں کا فنڈ جیسے اقدامات کی بدولت، نیویارک بھر کی کمیونٹیز ماحول کے تحفظ اور خود اپنے 
ے عملی اقدام کر رہی ہیں۔ میری انتظامیہ ریاست کے ماحولیاتی  گھروں کے صحن میں موسمیاتی بحران سے نمٹنے ک

اثرات کو کم کرنے کے لیے پوری طرح پُرعزم ہے، اور ہم نیویارک کے باشندوں کے لیے ایک محفوظ اور پائیدار 
  مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اہم سرمایہ کاری اور وسائل سے استفادہ جاری رکھیں گے۔" 

  
"آج، جیسا کہ ہم ہفتۂ ماحولیات کا آغاز کر رہے ہیں، تو ہم اپنے بھرپور ماحولیاتی ایجنڈے کے اہداف حاصل کرنے کے 

نئی ماحول اسمارٹ کمیونٹیز کی نامزدگی اور ماحول دوست  11لیے مزید اقدامات کا بھی اعالن کرتے ہیں جس میں 
"مجھے ایک ایسی انتظامیہ کا حصہ بننے پر بے  نے کہا۔ Delgadoلیفٹیننٹ گورنر گھروں کا فنڈ النچ کیا گیا ہے۔" 

حد فخر ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر اتنی سنجیدگی سے غور کرتی ہے اور حاالت میں تبدیلی النے کے لیے  
 اہم اقدامات کر رہی ہے۔" 

  
  سوویں تصدیق شدہ ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹی

  
االیجنسی ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز پروگرام مقامی حکومتوں کو مقامی طور پر  میں تشکیل شدہ، مابین  2009

ماحولیاتی عملی اقدام کرنے کے لیے رہنمائی اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔ ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹی بننے کا  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FClimate_Smart_Communities_Sept_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177558139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CgBmFx7gK6iwPNWGAy0vcZXoqo%2FMfen1Pw%2BVj0mUETc%3D&reserved=0


ی اپنانے کا عہد کرتے ہوئے  پہال مرحلہ یہ ہے کہ اخراجات کو کم کرنے اور ماحولیاتی تبدیلی کے مطابق ہم آہنگ 
مقامی  364ملین سے زائد شہریوں کی نمائندگی کرنے والی  9.4رجسٹر کروایا جائے۔ اب تک، نیویارک کے 

میں تصدیق کا ایک پروگرام النچ کیا گیا تھا تاکہ   2014حکومتوں نے ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز کا عہد کیا ہے۔ 
یونٹیز کی کامیابیوں کو دستاویزی شکل دی جائے اور منایا جائے اور اس تازہ ترین ماحولیاتی عملی اقدام کرنے والی کم

 -ہو گئی  105نئی کمیونٹیز کے اضافے سے نیویارک کی ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز کی کل تعداد  11مرحلے میں 
  برانز تصدیق شدہ میونسپلٹیز شامل ہیں۔ 96جن میں شرکت کرنے والی نو سلور اور 

  
نے   Basil Seggosمحکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ کے کمشنر اور ماحولیاتی عملی اقدام کونسل کے شریک صدر 

"ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز پروگرام کا یہ اہم سنِگ میل مقامی حکومتوں کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ   کہا،
تبدیلی کے اثرات کے سبب زدپذیری اور خطرے کو کم  اپنی کمیونٹیز کی پائیداری میں اضافہ کیا جائے اور ماحولیاتی

کوڑے کرکٹ کو کم کرنے، توانائی کی بچت کرنے، اور آمد ورفت کے صفر اخراج والے طریقوں میں  کیا جائے۔
اضافہ کرنے کے اقدامات ہی کچھ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہمارے مقامی شراکت دار حکومت کے اندر اور 

ئیداری کو فروغ دیتے ہیں تاکہ ماحولیاتی تبدیلی النے والے معاون عوامل کو کم کرنے میں مدد مل رہائشیوں کے لیے پا
کمیونٹیز کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں اور ریاست بھر میں ان اقدامات کی معاونت کو  105ان تمام  DECسکے۔ 

  جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔"
  

اور ماحولیاتی عملی اقدام کونسل کی   CEOترقیاتی اتھارٹی کی صدر اور  ریاست نیویارک کی توانائی کی تحقیق اور
"ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہم جو بھی اقدامات کریں وہ نے کہا،  Doreen M. Harrisشریک صدر 

کمیونٹیز   ریاست بھر کے رہائشیوں اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کیے جانے چاہیئیں، اور اس لیے میں اپنی جدید ترین
کو سراہتی ہوں جنہوں نے ابھی کام کرنے کا اور "ماحولیاتی اسمارٹ" بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیویارک کے مزید  

کی جاری   Hochulباشندوں کو توانائی کی بچت والے گھروں سے لطف اندوز ہونے میں مدد دینے کے لیے گورنر 
کی حالیہ اور مستقبل کی رونق اور اس کے ساتھ صحت کو  کوششوں کے ساتھ ہی، یہ اقدامات نیویارک کے گردونواح

  بھی یقینی بنائیں گے۔" 
ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹی کی تصدیق حاصل کرنے کی خاطر، کمیونٹیز ایسی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے  

پوائنٹس اکٹھے کرتی ہیں جس کے نتیجے میں گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم ہو اور ماحولیاتی تبدیلی کے بگڑتے 
ی جائے۔ حال ہی میں، ریاست میں جائزے کے  ہوئے اثرات سے نمٹنے کے لیے کمیونٹی کی پائیداری میں بہتری الئ

مقامی حکومتیں رہنماؤں کے طور پر نئی شناخت حاصل کرنے کے معیار پر   11تیسرے سہ ماہی مرحلے کے دوران 
  کامیابی سے پوری اتری ہیں:

  
  ہڈسن ویلی

  ویلیج آف برونکسویل )ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی( •

  ٹاؤن آف نارتھ سیلم )ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی( •
  ویلیج آف پیلہام )ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی( •
  ٹاؤن آف پلیزینٹ ویلی )ڈچس کاؤنٹی( •

  جنوبی سلسلہ

  ٹاؤن آف نیو لزبن )اوٹسیگو کاؤنٹی( •

  چیمنگ کاؤنٹی •
  نارتھ کنٹری

  ویلیج آف لیک پلیسیڈ )ایسیکس کاؤنٹی( •
  فنگر لیکس

  ٹاؤن آف جنیوا )اونٹاریو کاؤنٹی( •
  ٹاؤن آف پٹسفورڈ )مونرو کاؤنٹی( •



  مغربی نیو یارک

  ویلیج آف لینکیسٹر )ایری کاؤنٹی( •
  سٹی نارتھ ٹوناوانڈا )نیاگرا کاؤنٹی( •

  
نئی تصدیق شدہ کمیونٹیز کے عالوہ، چار مقامی حکومتوں نے کمیونٹی ماحولیاتی عملی اقدام کے لیے اپنی جدوجہد   11

مسلسل جاری رکھی ہوئی ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں میں کمی النے اور ان کے مطابق موافقت پیدا کرنے کے اضافی  
میں تصدیق شدہ(، میڈیسن    2019: سٹی آف بفلو )پہلی بار اقدامات مکمل کرتے ہوئے دوبارہ تصدیق حاصل کر لی ہے

میں تصدیق شدہ(، اور ٹاؤن آف روز   2016میں تصدیق شدہ(، ٹاؤن آف مامارونیک )پہلی بار  2017کاؤنٹی )پہلی بار 
  میں تصدیق شدہ(۔ 2022بوم )پہلی بار مارچ 

  
تصدیق کا پروگرام، اس مقامی ماحولیاتی عملی  میں اپنی النچ کے بعد سے، ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز کی 2014

اقدام کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کی صالحیت پیدا کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کو درکار ذرائع، تکنیکی  
معاونت، اور وسائل فراہم کرتا ہے، جو کمیونٹی کو شامِل عمل کرتا ہے اور ریاست نیویارک میں پھلتی پھولتی ہوئی 

شت کی معاونت کرتا ہے۔ ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز پروگرام کی جانب سے فراہم کردہ فریم ورک مقامی سرسبز معی
حکومتوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے خالف انقالبی عملی اقدام کرنے کے لیے رہنمائی میں مدد دیتا ہے اور مشترکہ  

اس سال کے آغاز میں  ورک تشکیل دیتا ہے۔ اہداف کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے والی کمیونٹیز کا ایک نیٹ
مقامی حکومتوں کو براہ راست تکنیکی معاونت اور مدد فراہم کرتا ہے  اقدامماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز رابطہ کاری کا 

تاکہ وہ تصدیق کے حصول کے لیے ماحولیاتی اثرات میں کمی النے اور موافقت پیدا کرنے کے عملی اقدامات مکمل 
مسابقتی گرانٹ فنڈنگ فراہم   50/50پروگرام، میونسپلٹیز کو  ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز گرانٹکا  DECکر سکیں۔ 

دامات کو مکمل کرنے اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج  کرتے ہوئے بھی معاونت کرتا ہے تاکہ تصدیق کے عملی اق
  کو کم کرنے اور شدید موسم میں پائیداری پیدا کرنے والے پروجیکٹس پر عمل درآمد کیا جائے۔

  
تمام تصدیق شدہ ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز کی جانب سے مکمل کیے گئے عملی اقدامات کی ایک مکمل فہرست یہاں 

.certification/participating-gov/actionshttps://climatesmart.ny-ے: مالحظہ کی جا سکتی ہ
communities/   

  
ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز کے تصدیق کاری پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں: 

certified-become-certification/why-shttps://climatesmart.ny.gov/action/   
  

ماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹی کے کسی رابطہ کار سے رابطہ کرنے کے لیے، مالحظہ کریں:  
coordinators-https://climatesmart.ny.gov/support/csc/   

  
کے مکمل فنڈ شدہ پروگرامز کے بارے میں مزید معلومات   DECماحولیاتی اسمارٹ کمیونٹیز پروگرام سے منسلکہ 

    https://www.dec.ny.gov/energy/109181.htmlکے لیے، مالحظہ کریں:
  

  ماحول دوست گھر
  

تک عمارتوں کے اخراج کو روکنے اور دو ملین ماحول دوست، بجلی فراہم شدہ یا   2030ماحول دوست گھروں کا فنڈ، 
کمیونٹی تحفظاتی کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔  Hochulبرق کاری کے لیے تیار گھر تعمیر کرنے کی گورنر 

، جو نیویارک میں قائم شدہ ایک معروف غیر منافع بخش ہاؤسنگ اور کمیونٹی کی احیائے نو کی سرمایہ  کارپوریشن
فنڈنگ کی دستیابی کے نوٹس کے ذریعے  کاری کرنے والی ایک کمپنی ہے، اس سال کے آغاز میں جاری کردہ 

  پروگرام کے انتظام کے لیے منتخب کی گئی تھی۔
  

اپنے ہم خیال سبز قرض دہندہ اداروں، کمیونٹی کے   CPCپروگرام کے دائرۂ اثر اور رسائی کو بڑھانے کی خاطر، 
ے ساتھ شراکت داری کر رہا ہے تاکہ ترقیاتی مالیاتی اداروں، اور کمیونٹی میں قائم شدہ دیگر غیر منافع بخش اداروں ک

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F125222.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x5x2G13pHmLxCMDDKm6GWyja2N7Kx5unf8PytdqWcnc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23CSC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TUMbXzIwlkR5k%2FSuPYeiMa%2FmF9yN9zy%2FBXgeJyozPj4%3D&reserved=0
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ریاست بھر میں تعمیر نو کے مواقع کی شناخت اور سکریننگ میں تعاون کیا جا سکے۔ اس کے فراہم کنندہ شراکت  
(، انٹرپرائز کمیونٹی شراکت دار، اور جامع خوشحالی کیپیٹل LISCداروں میں مقامی اقدامات کی معاونتی کارپوریشن )

یہ کہ، ریاست بھر سے مقامی کمیونٹی میں قائم شدہ تنظیمیں بھی پروگرام میں رسائی اور ابتدائی  شامل ہوں گے۔ مزید 
  معاونت فراہم کریں گی۔

  
CFHF   کے ذریعے، توانائی کے آڈٹ یا جامع ظاہری ضروریات کے جائزے انجام دینے کے لیے کثیر خاندانی کرائے

اپارٹمنٹس کی درمیانی تعداد پر مشتمل ترقیاتی کام اس  50کی امالک کے مالکان کو ایوارڈز دیئے جائیں گے۔ پانچ سے 
ے اور عمارت کے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم  کے اہل ہوں گے اور یہ فنڈنگ توانائی کی کارکردگی کو بڑھان

کرنے والے ترقیاتی کام کی شناخت اور ادائیگی کرنے میں مدد کرے گی۔ ان ترقیاتی کاموں میں کسی عمارت کے  
ہیٹنگ اور ُکولنگ نظاموں، گرم پانی کے گھریلو نظاموں، ہواداری کے نظاموں کی برق کاری، اور عمارت کے درجۂ  

  والے نظام کو اپ گریڈ کرنا شامل ہے۔ حرارت روکنے
  

کی  CPCکے عالوہ  ویب سائٹکی   HCRماحول دوست گھروں کے فنڈ کے لیے اہلیتی معیار اور مزید معلومات 
پر بھی دستیاب ہیں، جہاں مالکان سائن اپ کر سکتے ہیں تاکہ فنڈنگ کے اہلیتی تقاضوں، درخواست دینے کی  ویب سائٹ

  کارروائی اور پروگرام کی اضافی اپ ڈیٹس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔
  

رے ہدف پر  "ہم دوہ نے کہا، RuthAnne Visnauskasریاست نیویارک گھروں اور کمیونٹی کی تجدید کی کمشنر 
کام کر رہے ہیں: رہائشی عمارتوں میں فوسل فیولز پر اپنا انحصار کم کرنا اور ریاست بھر میں معاشی طور پر پسماندہ 

نواحی عالقوں میں ماحولیاتی عدم مساوات کو ختم کرنے والی سرمایہ کاری کو فروغ دینا۔ نیویارک کے تمام باشندوں 
بخش، خوب آراستہ، نقصان دہ زہریلی مادوں سے پاک، ماحول کو کنٹرول  کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ محفوظ، صحت

کی انتہائی تجربہ   CPCرکھنے والی ہاؤسنگ میں رہیں۔ ہمیں بےحد خوشی ہے کہ نیویارک کے باشندوں کی خاطر 
 کار ٹیم اس اہم پروگرام کا نظم و نسق چال رہی ہے۔"  

  
"ہمارے رہائشی شعبے کو بجلی فراہم  نے کہا، CEO Rafael E. Cesteroکمیونٹی کی تحفظاتی کارپوریشن کے 

کو داِد   Visnauskasاور کمشنر  Hochulکرنے کے لیے اس اختراعی منصوبے کو شروع کرنے پر میں گورنر 
س طرح نجی صنعت کے ساتھ قومی سطح پر اس بات کا تعین کرے گا کہ حکومت ک  CFHFتحسین پیش کرتا ہوں۔ 

شراکت داری کرے گی کہ ہمارے موجودہ رہائشی شعبے کو کاربن سے پاک کیا جائے، ساتھ چھوٹی، سستی جائیدادوں  
کو اس بات پر فخر ہے کہ انہیں اس پروگرام کا  CPCکی منفرد مالیاتی اور تکنیکی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ 

ہے، اور ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کی راہ    انتظام چالنے کے لیے منتخب کیا گیا
  دیکھ رہے ہیں۔" 

  
"ہمارے رہائشی شعبے کو کاربن سے پاک   نے کہا، Sadie McKeownکمیونٹی کی تحفظاتی کارپوریشن کی صدر 

ور لچک کے لیے ایک کرنے کے لیے ایک تاریخی سرمایہ کاری کرنے اور ہماری کمیونٹیز کی طویل مدتی صحت ا
تاریخی سرمایہ کاری کرنے کے اس کے عزم کے لیے میں ریاست کو سراہتی ہوں۔ اس پروگرام میں پسماندہ کمیونٹیز 

میں چھوٹی عمارتوں تک وسائل کی فراہمی پر توجہ دی جاتی ہے جو کہ اس صورت ایک الزمی امر ہے کہ اگر ہم 
ہ منتقلی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ ایک سرسبز، اور زیادہ مستحکم برق کاری کی جانب ایک منصفانہ اور مساویان

، اور ہمارے فراہم کنندہ اور  Visnauskas، کمشنر Hochulنیویارک کی جانب ان کے عزم کے لیے میں گورنر 
  کمیونٹی کے شراکت داروں کی شکرگزار ہوں۔" 

  
  نیو یارک اسٹیٹ کا قوم میں سب سے پہال ماحولیاتی منصوبہ

  
نیو یارک اسٹیٹ کا ماحولیاتی ایجنڈا اس ملک ماحولیاتی اور ماحول دوست توانائی کا سب سے جارحانہ ہے، جو ماحول 

یارک کے   دوست توانائی کی جانب ایک منظم اور منصفانہ منتقلی درکار کرتا ہے جو مالزمتیں پیدا کرے گا اور نیو
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  2030تے پر ہے، جس میں اخراج سے پاک بجلی کے شعبے کی تکمیل کے الزمی ہدف کے راس

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Fclimate-friendly-homes-fund&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRS8uLVLZSzFJWgX7frO0Q2XFIteqXMAksutNTSPfhw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunityp.com%2Fclimate-friendly-homes-fund%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=806yZiPF1sQd4vqrDklcjG9Pp08YPEa%2BPCKExeoywTI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunityp.com%2Fclimate-friendly-homes-fund%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=806yZiPF1sQd4vqrDklcjG9Pp08YPEa%2BPCKExeoywTI%3D&reserved=0


تجدید توانائی کی پیداوار اور تمام معیشت میں کاربن کی غیر موجودگی حاصل کرنا شامل ہیں۔ اس کی بنیاد صاف  
بڑے پیمانے  120توانائی کو بڑھانے کے لیے نیو یارک کی بے مثال سرمایہ کاری پر ہے جس میں ریاست بھر میں 

$  6.8$ بلین سے زیادہ، عمارتوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے 35ترسیل کے منصوبوں میں  پر قابِل تجدید اور
$ بلین سے زائد صاف نقل و حمل کی پہل کاروں کے لیے، اور  1$ بلین،  1.8بلین، شمسی توانائی کو بڑھانے کے لیے 

تک نیو یارک  2020کاریاں  بلین سے زائد نیو یارک گرین بنک وعدوں کے لیے ہے۔ کل مال کر، یہ سرمایہ 1.6$
مالزمتوں کی معاونت کر رہی ہیں، جو کہ سولر کی تقسیم  158,000کے ماحول دوست توانائی کے شعبے میں تقریباً 

  2035فیصد اضافہ ہے؛ اور ایک عزم کہ غیر سمندری ہوا کے ذریعے  2,100سے لے کر  2011کے شعبے میں 
ٹ ایکٹ کے تحت، نیو یارک اس پشرفت کو بروئے کار لے کر آئے گا  میگا واٹس تیار کریں گے۔ کالئمی  9,000تک 
فیصد کم کرے گا، اور ساتھ میں اس  85کے مقابلے میں  1990تک گرین ہاؤس گیس کے اخراجوں کو  2050اور 

فیصد کے ہدف کے  40فیصد کا رخ،  35بات کو یقینی بنائے گا کہ ماحول دوست سرمایہ کاریوں کے فوائد میں سے 
کے توانائی کے مستعد استعمال کے ہدف، حتمی صارفین    2025، پسماندہ کمیونٹیز کی طرف ہو، اور پیشرفت کو ساتھ

  کی بچت، کی طرف بڑھائے گا BTUٹریلین  185کے آن سائٹ توانائی کی کھپت میں 
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