
 
 KATHY HOCHULگورنر   9/20/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

کی جانب سے نیو یارک کے کھیتوں اور جنگالت کے لیے موسمیاتی لحاظ سے مستعد طریقوں   HOCHULگورنر 
  $ ملین کا اعالن 60کو آگے بڑھانے کے لیے ریاست نیو یارک کی طرف سے وفاقی فنڈز میں نوازے گئے 

  
اور جارحانہ جنگالت و زراعت کا موسمیاتی لحاظ سے مستعد نیا منصوبہ ریاست نیو یارک کے موسمیاتی ایکٹ 

  موسمیاتی اہداف میں معاونت کرے گا
   
  

 NYS Connects  : Climateنے آج اعالن کیا کہ ریاست نیو یارک کی پہل کاری،  Kathy Hochulگورنر 
Smart Farms and Forests Project موسمیاتی لحاظ سے مستعد اجناس کے  ، کو امریکی محکمٔہ زراعت کی

$ ملین کی گرانٹ سے نوازا گیا ہے۔  60کی مالی اعانت کے مواقع کے پہلے دور کے تحت  راکت داریوںلیے ش
محکمہ برائے تحفِظ ماحولیات اور محکمٔہ زراعت و منڈی جات کی سربراہی میں، یہ منصوبہ قومی سطح پر منتخب  

ت کے مالکان کو زراعت اور  منصوبوں میں سے ایک ہے اور زراعت کے پیداواریوں اور جنگال 70ہونے والے 
جنگالت کے موسمیاتی لحاظ سے مستعد طریقوں کو نافذ کرنے میں مدد فراہم کرے گا، اور موسمیاتی لحاظ سے مستعد  
حکمِت عملیاں استعمال کرتے ہوئے تیار کردہ اجناس کے لیے بڑھتی ہوئی طلب کے ساتھ زمینداروں اور کمپنیوں کے 

  مابین روابط استوار کرے گا۔
   

" پائیدار زراعت موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی ضروری نے کہا،  Hochulگورنر 
ہے، اور فنڈنگ کے اس اہم عزم سے نیو یارک کے کھیتوں اور جنگالت کے مالکان کو بہت مدد ملے گی، جس سے 

صدر بائیڈن اور ان کی  ہمیں گرین ہاؤس گیسوں کو کم کرنے کے لیے بحیثیت ایک قوم شراکت داری میں مدد ملے گی۔ 
انتظامیہ کے تحت اعالن کردہ اس فنڈ کی بدولت، ہم نے اگلی نسل کے لیے اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی طرف ایک 
اور اہم قدم اٹھانا ہے۔ موسمیاتی لحاظ سے مستعد کھیتوں اور جنگالت کے منصوبے پر منتج ہونے والی سرکاری اور  

اختراعی اقدامات فراہم کریں گی جو جنگالت اور زراع کو فروغ دیتے ہیں جو  نجی شراکت داریاں ایسے نئے اور 
ہمارے پُرعزم موسمیاتی اہداف کے حصول، ماحولیاتی تحفظ، کھیتوں کو محفوظ رکھنے اور سبز تر ٹیکنالوجی کے  

  ساتھ اگائی گئی مصنوعات کی عالمی طلب کو پورا کرنے میں مدد کریں گے"۔ 
   

مستعد جنس ایک زرعی جنس ہے جو زرعی )کاشتکاری ، کھیتی باڑی یا جنگالت( کے ایسے   موسمیاتی لحاظ سے
طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے تیار کی جاتی ہے جو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج یا صرف اکیلی کاربن کو کو کم 

مینداروں  منصوبہ فوری طور پر ان ز NYS Connects :Climate Smart Farms and Forests کرتے ہیں۔
کو فنڈز مہیا کرے گا جو موجودہ ریاستی پروگراموں کو آگے بڑھاتے ہوئے موسمیاتی لحاظ سے مستعد زراعت اور 

( کے متعدد طریقوں کو نافذ کرنے کے لیے  Climate Smart Agriculture and Forestry, CSAFجنگالت ) 
طریقے کو اپنانے کے لیے سماجی اور رویہ جاتی رکاوٹوں کی نشاندہی کرے گا  CSAFمصروِف عمل ہیں۔ منصوبہ 

اور انہیں کم  کرے گا، خاص طور پر پسماندہ اور اقلیتی آبادیوں میں۔ پیمائش، مقدار، نگرانی، رپورٹنگ، اور توثیق  
و شمار طریقہ ہائے کار اور  کے لیے نئے اور بخوبہ تیار کردہ ٹولز کا ایک مجموعہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ اعداد

پروگراموں کو بہتر بنانے، الگتوں کو کم کرنے، اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج کے اثرات کو کم کرنے کے لیے  
  مستقل بہتری کے عمل کی تعمیر کے لیے بھی ُسود مند ثابت ہوں گے۔ 

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fclimate-solutions%2Fclimate-smart-commodities&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8d2227e362104eb7499908da9b401b18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992996881867287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QopBVnS%2BWJFBQ%2FhxR64uy%2Fze%2FWquGnv153lncdTCFZE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fclimate-solutions%2Fclimate-smart-commodities&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8d2227e362104eb7499908da9b401b18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992996881867287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QopBVnS%2BWJFBQ%2FhxR64uy%2Fze%2FWquGnv153lncdTCFZE%3D&reserved=0


( پیش کردہ U.S. Department of Agriculture, USDAفنڈنگ کے پہلے دور میں، امریکی محکمٔہ زراعت )
$ بلین تک کی سرمایہ 2.8منصوبوں میں  70سے زائد منصوبوں کی تجاویز میں سے قومی سطح پر منتخب  450

کاری کر رہا ہے۔ ابتدائی منصوبے موسمیاتی لحاظ سے مستعد اجناس کے لیے مارکیٹوں کو وسیع کریں گے، موسمیاتی 
رین ہاؤس گیس کے فوائد کا فائدہ اٹھائیں گے، اور پیداوار زراعت کو براِہ  لحاظ سے مستعد اجناس کی پیداوار کے گ

آنے والے مہینوں  USDAراست، معنی خیز فوائد فراہم کریں گے، بشمول چھوٹے اور پسماندہ پیداواریوں کے لیے۔ 
واست شناخت شدہ منصوبوں کے لیے درخ 70میں دائرہ کار اور فنڈنگ کی سطح کو حتمی شکل دینے کے لیے 

  دہندگان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ 
   

  نے کہا، Basil Seggosمحکمہ برائے تحفِظ ماحولیات کے کمشنر اور موسمیاتی ایکشن کونسل کے شریک چیئر 
الکھ پٹرول  20"ریاست نیو یارک میں، نجی جنگالت آب و ہوا سے بدلنے والے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ماحول سے 

وں سے اخراج کے برابر شرح پر ہٹا رہے ہیں، جو ہمارے جنگالت کو برقرار رکھنے اور آب و سے چلنے والی گاڑی
ہوا کی تبدیلی سے لڑنے کے لیے زمینداروں کے ساتھ شراکت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ واشنگٹن ، ڈی سی میں 

 ,Department of Environmental Conservationمضبوط شراکت داروں کے ساتھ، محکمٔہ تحفِظ ماحولیات )
DEC ان وفاقی فنڈز کو جنگالت کی تخلیِق نو کے پروگراموں کو تقویت بخش کر اور زمینداروں کی شرکت کی )

حوصلہ افزائی کے ذریعے ہمارے جارحانہ موسمیاتی عملی منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے استعمال کرے گا، جبکہ 
وں کو فروغ دینے کے لیے اخراجات کو پورا کرنے والے پسماندہ  چھوٹے زمینداروں اور جنگل کے انتظام کے منصوب

  عالقوں میں بھی مدد فراہم کرے گا۔
   

ایوارڈ نیو یارک کے لیے بڑی،  USDA"یہ  نے کہا، Richard A. Ballمحکمٔہ زراعت و منڈی جات کے کمشنر 
ں سے نمٹنے کے لیے ریاستی سطح پر  دلچسپ خبر ہے، اور اس زبردست کام کو آگے بڑھائے گا جو موسمیاتی تبدیلیو

 Climate Resilient Farmingجاری ہے۔ کالئمیٹ ایکشن کونسل سے لے کر کالئمیٹ رزیلیئنٹ فارمنگ گرانٹ )
Grant پروگرام تک، محکمہ اس حل کا ایک اہم حصہ ہے، جو ہمارے کسانوں کو ماحولیاتی مشکالت کے جواب میں )

، مٹی اور پانی DECحفاظتی اقدامات کو الگو کرنے اور ہماری خوراک کی فراہمی کو محفوظ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ 
 Cornellرنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن )(، کاSoil and Water Conservation Districtsکے حفاظتی اضالع )

Cooperative Extension)، SUNY ESF، Syracuse University  ،اور بہت سے دوسروں کے ساتھ مل کر
ہم اختراعی، بہترین زرعی ماحولیاتی طریقوں کی رہنمائی کر رہے ہیں جو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کر 

ئیڈ کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور بدلتی ہوئی آب و ہوا کے اثرات سے محفوظ  رہے ہیں، فضاء میں سے کاربن ڈائی آکسا
کی فنڈنگ ہمارے کالئمیٹ رزیلیئنٹ فارمنگ   USDA رہنے کی استعداد پیدا کرنے میں کھیتوں کی مدد کر رہے ہیں۔

(Climate Resilient Farming, CRFپروگرام کے ذریعے اور زیادہ کسانوں تک پہنچنے میں ہماری مد ) د کرے
گی اور نئے، کم نمائندگی والے کسانوں کی شرکت کو یقینی بنائے گی اور چھوٹے پیمانے پر فارموں، بشمول شہری  

  آپریشنز کے لیے موسمیاتی لحاظ سے مستعد زراعت و جنگالت کی ترقی کو یقینی بنائے گی"۔
    

تہائی جارحانہ موسمیاتی اہداف کا متقاضی ہے۔  نیویارک کا موسمیاتی قیادت و عالقائی تحفظ کا ایکٹ ملک میں کچھ ان
موسمیاتی ایکٹ پالیسی کا تیقن فراہم کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس منصوبے کا فوری اثر پڑے گا اور  

CSAF ،کے طریقوں کی ترقی کو تیز کرے گا اور کئی دہائیوں تک تسلسل کو یقینی بنائے گا۔ یہ اقدام پیمائش، نگرانی  
رپورٹنگ اور توثیق میں اعلٰی ترین معیارات کو آگے بڑھانے کی صالحیت کے ذریعے معیشت کے متعدد شعبہ جات  

جیسے عمارتوں اور توانائی کے ذرائع کو کاربن کے اخراج سے پاک کرنے کے لیے کافی بڑی سرمایہ کاری کا باعث 
کھول سکتا ہے تاکہ پوری معیشت میں سے کاربن بھی بن سکتا ہے۔ اس طرح، یہ زراعت اور جنگالت کی صنعتوں کو 

  کے اخراج کے خاتمے کو ممکن بنایا جا سکے۔
   

USDA  نے ماحولیاتی ایکٹ کے نفاذ سے قبل حیاتیات پر مبنی پیداواری صنعت میں براِہ راست مالزمتوں کے لیے
پر مبنی معیشت نے کل مالیت میں   ریاست نیو یارک کو قومی سطح پر آٹھویں نمبر پر رکھا تھا۔ ریاست کی حیاتیات

سے زیادہ مالزمتوں میں معاونت کی، جس  100,630بلین ڈالر سے زائد کا اضافہ کیا اور مجموعی طور پر  9.2$
 85میں جنگل کی مصنوعات، زراعت، اور حیاتیات پر مبنی کیمیائی مواد اور ٹیکسٹائل آگے بڑھ رہے ہیں۔ معیشت میں 

تک ریاست کے باقی  2050ں کمی میں حصہ ڈالنے کے عالوہ، زراعت اور جنگالت سنہ فیصد گرین ہاؤس گیسوں می
فیصد اخراج کے لیے تالفی کا اہم ذریعہ ہوں گے۔ ان اولوالعزم اہداف کو پورا کرنے کے لیے، نیو یارک کے  15



ہو گی۔ فارم کی   کسانوں کو مٹی اور درختوں میں کاربن کی ضبطی کو بڑھاتے ہوئے اخراج کو کم کرنے کی ضرورت
منصوبہ بندی، رپورٹنگ، معیار سازی، اور ٹریکنگ کے لیے فنڈنگ اور معاونت میں اضافہ ان پُرعزم اہداف کو پورا  

  اجناس کی حوصلہ افزائی کے لیے مارکیٹ پر مبنی نظام تیار کرنے کی ضرورت ہے۔  CSAFکرنے کے ساتھ ساتھ 
   

DEC  اورAGM  عاون شراکت داروں میں نیو یارک اسٹیٹ انرجی ریسرچ اینڈ کے عالوہ، اس منصوبے میں م
(، نیو یارک New York State Energy Research and Development Authorityڈیولپمنٹ اتھارٹی )

(،  New York State Soil and Water Conservation Committeeاسٹیٹ سوئل اینڈ واٹر کنزرویشن کمیٹی )
(، کارنیل County Soil and Water Conservation Districtsرویشن ڈسٹرکٹس )کاؤنٹی سوئل اینڈ واٹر کنز

(،  Cornell College of Agriculture and Life Sciences, CALSکالج آف ایگریکلچر اینڈ الئف سائنسز )
 State University of New Yorkسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کالج آف انوائرمینٹل سائنس اینڈ فاریسٹری )

College of Environmental Science and Forestry, SUNY ESF  اور ،)Syracuse  یونیورسٹی شامل
  ہیں۔

  
نیو یارک اسٹیٹ انرجی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی صدر اور سی ای او اور کالئمیٹ ایکشن کونسل کی شریک 

گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے  "جیسا کہ ہم مشترکہ طور پر  نے کہا،  Doreen M. Harrisچیئر 
لیے کام کر رہے ہیں تاکہ ریاست نیو یارک اور اس سے باہر ایک صحت مند مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے، 

موسمیاتی لحاظ سے مستعد زراعت اور جنگالت کی کوششوں کی معاونت کرنے سے ہم سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نیو  
موقع ہے اور یہ وفاقی اور ریاستی حکومتوں، تعلیمی اداروں، اور زمینداروں کے درمیان  یارک کے لیے ایک پُرجوش

بامعنی موسمیاتی حل تالش کرنے کے لیے متاثر کن ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ ہم مل کر موسمیاتی تبدیلی  
  سے نمٹتے ہیں"۔

  
فنڈز ہمارے  USDA"یہ  نے کہا، Dale Steinریاست نیو یارک کی مٹی اور پانی کے تحفظ کی کمیٹی کے چیئرمین 

کسانوں کو ان عظیم کارناموں کو آگے بڑھانے میں مدد کریں گے جو انہوں نے ہماری مٹی اور ہمارے آبی گزرگاہوں  
کیے ہیں۔ اس اہم سرمایہ کاری کو دیکھنا حوصلہ افزا  کی صحت کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں 

ہے جو ہمارے موجودہ ریاستی پروگراموں کی تکمیل کرتا ہے اور اس سے ہمارے مٹی اور پانی کے تحفظ کے اضالع 
اور ہمارے پیداواریوں کو فارم پر بہترین انتظامی طریقوں کو نافذ کرنے کے لیے اور بھی زیادہ ذرائع مہیا کریں گے،  

  جبکہ ہماری رسائی کو اور بھی زیادہ فارموں تک بڑھائیں گے"۔
  

SUNY   کالج آف انوائرمینٹل سائنس اینڈ فارسٹری کی صدرJoanie Mahoney ،نے کہا  "ESF   کئی دہائیوں
سے جنگل کے پائیدار انتظام ، حیاتیاتی توانائی اور لکڑی پر مبنی مصنوعات پر تحقیق کر رہا ہے اور اس ناگزیر کام 

کو آگے بڑھانے پر ہمارے شراکت دار اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پُرجوش ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلی 
اعت کے ساتھ لغوی معنوں بالکل شروع سے کام کرتے ہوئے، اس فنڈنگ زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے۔ زر

سے تحقیق کی نئی راہیں کھلیں گی۔ یہ ریاست نیو یارک میں ہمارے نظاموں کو آب و ہوا کے لیے زیادہ دوستانہ بنانے  
  موقع ہے"۔کے لیے زمین کے مالکان، کسانوں اور کاروباری اداروں کو ڈرامائی انداز میں تبدیل کرنے کا ایک 

  
"موسمیاتی  کے ڈین ہیں، نے کہا، Ben Houltonجو  Ronald P. Lynchکالج آف ایگریکلچر اینڈ الئف سائنسز 

بحران یہاں اور ابھی ہے، اور اس سے نمٹنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ مجموعی حل تیار کریں جن میں خاص طور پر 
ہو، جو اس لڑائی میں اہم اتحادی ہیں۔ یہ منصوبہ ہمیں باہمی تعاون زمینداروں اور کسانوں کے لیے بھی بہت بڑی تعداد 

کے ساتھ، عملی، وسعت پذیر اور مساوی حل تیار کرنے کے قابل بنائے گا جو کسانوں کو ان کی فراہم کردہ بہت سی  
  ماحولیاتی نظام کی خدمات کے لیے ادائیگی کرتے ہیں"۔

   
ر فنانس کے پونٹرییلی پروفیسر اور سیراکیوز یونیورسٹی کی ڈائنامک میکسویل سکول میں ماحولیاتی استحکام او

"دنیا بھر میں حکومتیں اور صنعت دونوں تیزی سے    نے کہا، Jay Goldenسسٹینیبلٹی لیب کے ڈائریکٹر ڈاکٹر 
خالص صفر کاربن معیشت کا عہد کر رہے ہیں، اور ان عظیم مشکالت کا مقابلہ کرنے کے لیے، آج کی صنعتوں کو کم  

کاربن اور گرین ٹیکنالوجی والے متبادل تالش کرنے کی ضرورت ہوگی جس کے لیے حیاتیات پر مبنی غذائی ذخیرہ 
ت ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ ہماری سیراکیوز ٹیم سرکاری اور نجی فیصلہ سازوں کو ویلیو چین کے  اور مصنوعا



ذریعے کم اور صفر کاربن فیڈ سٹاکس کا سراغ لگانے کے لیے ضروری تحقیق اور نتائج فراہم کر کے، منڈی کی طلب 
ور معاشرتی/مالزمتوں کے فوائد نیو یارک اور کے لیے اہم مراعات اور پالیسیاں تیار کر کے، ماحولیاتی، موسمیاتی ا

امریکہ کو فراہم کر کے اس کوشش میں عالمی ہراول دستے میں ہو گی۔ متوقع موسمیاتی لحاظ سے مستعد اجناس کم  
کاربن کیمیکلز، ایندھن، توانائی کے ذرائع کے ساتھ ساتھ عمارتی اور تعمیراتی سامان اور صارفین کی مصنوعات کی  

  ف کے پلیٹ فارم کے طور پر کام کریں گے"۔ ایک وسیع ص
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