
 
 KATHY HOCHULگورنر   9/21/ 2022 فوری ریلیز کے لیے: 

 
 

نے نیویارک میں چار گیگا واٹس کے منقسم سولر اور مینہیٹن میں سب سے بڑے سنگل روف   HOCHULگورنر 
   ٹاپ ترتیب شدہ سولر کی تنصیب کا اعالن کیا

   
  سے زائد گھروں کو بجلی فراہم کریں گے 710,000ریاست بھر میں منقسم سولر پروجیکٹس  

  
ریاست نیویارک کے ہفتۂ ماحولیات کے دوران کثیر ریاستی ماحولیاتی عملی اقدام کو منانے کے لیے امریکی   

    ماحولیاتی اتحاد کے ارکان کو جاوٹس مرکز میں مدعو کیا گیا
   

  10تک  2030تک سولر کے چھ گیگا واٹ کے ہدف سے تجاوز کرنے کی راہ پر گامزن ہے اور  2025نیویارک 
   گیگا واٹ کی طرف پیش رفت کو بڑھایا جائے گا

  
  دستیاب ہیں یہاںترتیب شدہ سولر کی تصاویر  

   
   

نے آج اعالن کیا کہ چار گیگا واٹ کے تقسیم شدہ   Kathy Hochulہفتۂ ماحولیات کے حصے کے طور پر، گورنر 
ریاست بھر میں نصب کیے گئے ہیں، جو کہ  —کمیونٹی، رہائشی، چھوٹے تجارتی اور صنعتی پروجیکٹس—سولر

ملک و قوم کی سب سے مضبوط سولر مارکیٹ کو ترقی دینے میں نیویارک کی قیادت کو آگے لے جا رہے ہیں، اور 
اقدام کے آغاز کے بعد سے،   Sun-NYں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سے زیادہ گھرو  710,000

فیصد   2,900فیصد کمی آئی ہے کیونکہ سولر کی تنصیب ریاست بھر میں تقریباً  70نیویارک میں سولر کی الگت میں 
  12,000میں بلین بڑھانے اور پوری ریاست  6.4بڑھ گئی ہے، اس سب کے ساتھ نجی سرمایہ کاری کی مد میں $

سے زیادہ مالزمتوں کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے۔ جن منصوبوں پر ابھی ترقیاتی کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور 
تک چھ گیگا  2025تجارتی عملی اقدام کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے، نیویارک آج کا سنگ میل عبور کرنے کے بعد 

گا واٹ کی طرف پیش رفت کرنے کے ہدف کی راہ پر رواں  گی  10تک  2030واٹ تقسیم شدہ سولر کی تنصیب اور 
کے ہمراہ امریکی ماحولیاتی اتحاد کے قائدین موجود تھے تاکہ جاوٹس مرکز کے روف ٹاپ  Hochulدواں ہے۔ گورنر 

سے آج کا تاریخی اعالن کیا جائے، جہاں انہوں نے مینہیٹن میں سب سے بڑے سنگل روف ٹاپ سولر سلسلے کی 
دیکھی جا سکتی ہے۔ تنصیب یہانتنصیب کرنے کے جائزے کی ایک ویڈیو ونے والی پیش رفت کو سراہا۔ تنصیب میں ہ

   دیکھی جا سکتی ہے۔یہانکرنے کی ایک ٹائم لیپس ویڈیو
   

"ہم نے ماحولیاتی تبدیلی کے خالف لیزر کی مانند توجہ مرکوز کر رکھی ہے، اور اپنی قابل تجدید توانائی کی جانب 
ہماری قومی رہنما پیشرفت سے نیویارک کی معیشت میں نئی جان پیدا ہو رہی ہے اور نیویارک کے تمام شہریوں کے  

یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ  نے کہا۔ Hochulگورنر لیے ایک مساوی اور صحت مند مستقبل تعمیر ہو رہا ہے" 
ہم کمیونٹیز اور صنعت کے ساتھ برابری کی سطح پر کامیاب شراکت داری کر رہے ہیں تاکہ ریاست کے ہر کونے میں  

صاف  یہ پروجیکٹس بنائے جا سکیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مزید خاندان اور کاروبار آنے والے سالوں تک 
ستھری سستی سولر توانائی سے مستفید ہوں گے۔ مجھے جاوٹس مرکز کی جانب سے آج کا اعالن کرتے ہوئے فخر  

محسوس ہو رہا ہے، جو اب مینہیٹن کے سب سے بڑے سنگل روف ٹاپ سولر سلسلے کا گھر بن گیا ہے جس میں 
ثال قائم کر رہا ہے کہ کس طرح اپنے بیٹری سٹوریج نظام ہے اور یہ دوسری شہری کمرشل عمارتوں کے لیے ایک م

   صاف ستھری توانائی والے مستقبل کے جدید ترین معیار پر قائم رہنا ہے۔"

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FJavits_Rooftop.pdf__%3B!!MQuuhw!28AB2uV0LKI0SmBnJX5RV9trAz6n3I3tzupxSr_-8bgJXcPxMXwLUzR0OD67n1nXBOj_FEmfpDVx2ozFx5Nc42rzi82XI-3QKro%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jXf%2FfdqZCiuifb7uU74tIVk%2BN%2FEHV%2FTXtDIdt8MjO7c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fyoutu.be%2Fo5jASX5kyio__%3B!!MQuuhw!yoi8NDF6EdeurIYBSkwDuDlWKF81K-MJPvT8HYX6SLVjw8lRtEpeOCkApYD09if0EXWnx_Tjiie2RWcmCzH4xw_JLxzpHN9Nxm0%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=867GrYsp%2BZFGYBxytEqPDyXJ26NTBhMrfGCDVa4LAUY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fyoutu.be%2FH7d_jf2USMk__%3B!!MQuuhw!yoi8NDF6EdeurIYBSkwDuDlWKF81K-MJPvT8HYX6SLVjw8lRtEpeOCkApYD09if0EXWnx_Tjiie2RWcmCzH4xw_JLxzpeGiTT1A%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KElL0iyz3EE43Ah8C47eloLEsrilXo6zW2aCwwGMQzo%3D&reserved=0


   
ریاست بھر میں تقسیم شدہ سولر تنصیبات کے تین سے چار گیگا واٹس تک نیویارک کی پیش رفت اب تک کا سب سے  
تیز ترین گیگا واٹ ٹو گیگا واٹ اضافہ تھا، جس کی انجام دہی میں صرف ایک سال سے زیادہ کا وقت لگا۔ اس کی بنیاد  

19-COVID کے پہلے   2022 -واری صالحیت پر رکھی گئی ہے کی عالمی وبا سے باہر آنے والی ریاست کی پیدا
گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے   217,000میگاواٹس سے زیادہ کی صالحیت کے ساتھ، یہ تقریباً  1,200نصف میں 

ملین سے زیادہ کا تعاون  289کی مراعات میں $ Sun-NYلیے کافی ہے۔ نئے تقسیم شدہ سولر کی اکثریت کے ساتھ 
   بلین کا فائدہ پہنچا ہے۔ 1.5نجی سرمایہ کاری میں $کیا گیا ہے جس سے 

   
سولر پینلز، جو عالقے کی جنگلی حیات کے لیے ایک مسکن کے طور پر  1,400جاوٹس مرکز کی سرسبز چھت پر 

میگا واٹ بیٹری اسٹوریج نظام کے ذریعے اضافہ کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ جاوٹس   3.5بھی کام آتے ہیں، ان میں 
(، اور سیمنز انڈسٹری انکارپوریشن  NYPA ،New York Power Authorityمرکز، نیویارک بجلی کی اتھارٹی )

(Siemens Industry, Inc کی پبلک نجی شراکت داری کے نتیجے میں قائم ہوا ہے۔ یہ سسٹم سب سے بڑا )
روف ٹاپ سولر پروجیکٹ ہے اور اس میں مینہیٹن میں سب سے زیادہ صالحیت والے بیٹری کی توانائی کے  سنگل

عالمی وبا کے عروج کے بعد سولر کی تنصیب کی تکمیل، جاوٹس مرکز میں تقریب کی  سٹوریج نظام شامل ہوں گے۔ 
سرگرمی کے آغاز کے ساتھ ہی عمل میں آئی ہے، جب اس مرکز نے ایک ہنگامی فیلڈ ہسپتال کے طور پر کام کیا جہاں  

کی سب سے بڑی جگہ کے طور  افراد کا عالج کیا گیا تھا، اور پھر امریکا میں ویکسینیشن  1,100نیویارک کے تقریباً 
سے زیادہ ویکسینز تقسیم کی    646,000پر کام کیا جہاں چھ ماہ سے بھی کم عرصے میں نیویارک کے شہریوں میں 

   گئی تھیں۔
   

ملین مربع فٹ توسیع کا تعمیراتی کام مکمل ہونے اور تقریب کی کارروائیوں  1.2سے، جاوٹس مرکز کی  2021اگست 
 Javitsتقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے، جسے جاوٹس نارتھ ) 40کے دوبارہ شروع ہونے کے فوراً بعد، اس توسیع میں 

North تک مینہیٹن کے   2022یہ سرگرمی مسلسل بڑھ رہی ہے، ستمبر سے دسمبر ( کے نام سے جانا جاتا ہے۔
%  14کی اسی مدت کے مقابلے میں  2021جو  --تقریبات کی بکنگ کی گئی  49مغربی جانب والے مشہور مقام پر 

  نئے کارپوریٹ گاال اور فنڈ اکٹھے کرنے کی مہم سے لے کر تجارتی شوز اور کنونشنز تک، تقریب کی اضافہ ہے۔
سرگرمیوں میں اضافے کو پورے خطے میں بنیادی ڈھانچے کی اہم سرمایہ کاریوں سے منسوب کیا جا سکتا ہے، جس 

میں جاوٹس مرکز کی ایک بڑی توسیع کے ساتھ الگارڈیا ایئرپورٹ اور موئنیہن ٹرین کی حالیہ تبدیلیاں شامل 
کمپنیوں کو اپنی طرف راغب کر سکتی  39,000سے  جاوٹس مرکز میں منعقد ہونے والی تقریبات ہر سال دنیا بھر ہیں۔

بلین تک اضافہ کر سکتی ہیں اور ریاست بھر میں براہ راست اور بالواسطہ طور   2ہیں، ساالنہ معاشی سرگرمی کے $
  40سے ویسٹ   34ایوینیوز کے درمیان ویسٹ  12اور  11  مالزمتوں کی معاونت کر سکتی ہیں۔ 18,000پر 

مربع فٹ سے زیادہ میٹنگ اور قبل از تقریب کی نئی جگہ شامل ہے،  200,000وٹس مرکز میں سڑکیں، توسیع شدہ جا 
مربع فٹ خصوصی تقریب کی جگہ ہے، نیز شیشے کا بنا ہوا بند روف ٹاپ پویلین   54,000جس میں اوور ویو، جو 

گرین ہاؤس بھی تعمیر کیا   اور ٹیرس شامل ہے جو دریائے ہڈسن پر کھلتا ہے۔ ایک ایکڑ پر محیط روف ٹاپ فارم اور
گیا، جس سے کنونشن سینٹر کے مہمانوں کے لیے روف سے ٹیبل کا تجربہ حاصل کرنے کا موقع پیدا ہوا۔ روف ٹاپ 

ٹریلرز کھڑے  -ٹریکٹر 200کے نیچے ایک چار سطحی ٹرک متحرک کرنے کی سہولت گاہ ہے جہاں کسی بھی وقت 
ر بناتے ہوئے گردونواح کی گنجانیت اور آلودگی کم ہوتی ہے۔ تمام  ہو سکتے ہے، جس سے ٹریفک کی سالمتی کو بہت

جگہیں روشنی کی تنصیبات، ہیٹنگ اور کولنگ نظام اور وائرلیس رابطے کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں۔   
   گولڈ کی سند دی گئی ہے۔ LEEDاس توسیع کو امریکی گرین بلڈنگ کونسل کی طرف سے 

   
اور ماحولیاتی اقدام کی کونسل کی   CEOریاست نیویارک کے توانائی کی تحقیق اور ترقیاتی اتھارٹی کی صدر اور 

کے کامیاب اقدام کے سبب نیویارک کو ملک   Sun-NY"ریاست میں  نے کہا، Doreen M. Harrisشریک صدر 
کے سولر  2025ی ہے اور اب ہمارے میں کمیونٹی کی اعلٰی ترین سولر مارکیٹ کے طور پر پوزیشن حاصل ہو چک

ہدف کو طے شدہ وقت سے پہلے پورا کرنے کے لیے ہماری پیش رفت میں اضافہ کرنے کے لیے عازِم سفر ہے، جس 
تمام سائز کے  NYSERDAتک دس گیگا واٹ حاصل کرنے کی رفتار پر گامزن ہو جائیں گے۔  2030کے ساتھ ہم 

سنِگ میل کو آگے بڑھانے کا منتظر ہے جو گرین ہاؤس گیسوں کے   سولر پروجیکٹس کو ترقی دینے کے لیے اس
اخراج کو کم کرنے، ہوا کے معیار کو بہتر بنانے اور نیویارک کے تمام باشندوں کے لیے بجلی کے بلوں کو کم کرنے  

   میں مدد دیں گے۔"



   
"ریاست کے قابل تجدید   نے کہا، CEO Justin E. Driscollنیویارک بجلی کی اتھارٹی کے عارضی صدر اور 

توانائی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پورے نیویارک میں مزید سولر سلسلوں کی تنصیب اہمیت کی حامل ہے۔  
جاوٹس مرکز پر جامع روف ٹاپ سولر نظام نیویارک میں اخراجات سے پاک، قابل تجدید توانائی کے ذریعے کا ایک 

نے کی ہماری منتقلی میں آگے بڑھنے میں ہمیں مدد دیتے ہوئے بجلی کے نمونہ ہو گا جو فوسل ایندھن سے پاک کر
بلوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیویارک شہر میں بیٹری کی سب سے بڑی تنصیبات میں سے ایک کے ساتھ، یہ  

  پروجیکٹ بجلی کی زیادہ طلب کے دوران استعمال کے لیے اضافی توانائی کو ذخیرہ کر کے الیکٹرک گرڈ کی
   کارکردگی کو بھی بڑھا دے گا"

   
"جاوٹس مرکز کے اوپر روف ٹاپ سولر سلسلے کی تنصیب،  نے کہا، CEO Alan Steelجاوٹس مرکز کے 

اور قابل   —پائیداری کی جانب ہمارے سفر کا اگال بڑا قدم ہے، اور مینہیٹن کے مغربی جانب توانائی کے اس قابِل ذکر 
اور سیمنز کے ساتھ کام کرنا اعزاز کی بات ہے۔   NYPA ،Hochulماخذ کو تخلیق کرنے کے لیے گورنر  —تجدید 

نگلی حیات کی پناہ گاہ کے طور پر خدمات انجام دینے سے لے کر ایک ایکڑ کے اس فارم کو چالنے تک، ریاست ج 
نیویارک میں ہمارے روف ٹاپ جیسا کوئی دوسرا روف ٹاپ نہیں ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے  

لوگوں کو تقریبات  NYCفتۂ ماحولیات کے دوران دوسروں کو پائیدار تعمیر کو جاننے کی ترغیب ملے کیونکہ ہم نے ہ
   کے لیے اکٹھا کیا ہے۔"

   
NY-"نیویارک میں انتہائی سراہا جانے واال  نے کہا، Rory M. Christian ریاستی پبلک سروس کمیشن کے صدر

Sun  اقدام، نیویارک میں سولر توانائی کو فروغ دینے والے ہمارے اہم اہداف کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔
کی زیر قیادت، یہ پروگرام گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کریں گے اور توانائی کی متغیر   Hochulگورنر 

س چال رہے ہیں، تو نیویارک میں گاہکوں کے لیے  قیمتوں کو کم کریں گے۔ جیسے کہ ہم سولر توانائی کے پروجیکٹ
   نئے معاشی مواقع پیدا ہوں گے اور نیویارک کے باشندوں کے لیے اچھی تنخواہ والی مالزمتیں پیدا ہوں گی۔

   
پر ہے ، جو سولر توانائی کے فوائد فراہم کرنے کے لیے،   کمیونٹی سولر نیویارک کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک

کسی پیشگی الگت یا شرکت کی فیس کے بغیر، نیویارک کے ان صارفین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک جدید کاروباری  
گورنر   ماڈل ہے، جو اکثر اپنی پراپرٹی پر سولر کی تنصیب کروانے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس سال کے آغاز میں،

Hochul کہ نیویارک، ریاسِت متحدہ میں کمیونٹی کی سب سے اوپر کی سولر مارکیٹ بن گئی ہے  اعالن کیا ہے نے
سے زیادہ گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے  200,000ٹ سے زیادہ کی تنصیبات شامل ہیں، جو جس میں ایک گیگا وا

لیے کافی ہیں، اور آئندہ سالوں تک نیویارک کے تمام شہریوں کے لیے صاف ستھری باکفایت سولر توانائی تک مسلسل 
   رسائی کو یقینی بناتی ہیں۔

   
گھروں یا کاروباروں کے لیے سولر توانائی کی تنصیب میں  166,088اقدام نے نیویارک کے  Sun-NYریاست کے 

ہڈسن، اور کیپٹل ریجن شامل ہیں جہاں سب -مدد کی ہے جس میں نیویارک کی ہر کاؤنٹی کے ساتھ النگ آئی لینڈ، مڈ
د کے مینڈیٹ اور پسماندہ کمیونٹیز فیص 35سے زیادہ سولر توانائی کی تنصیبات کروائی گئی ہیں۔ ماحولیاتی ایکٹ کے 

میگا واٹ سے   NYSERDA 1,600فیصد فوائد کی فراہمی کے ہدف کے مطابق،  40کے لیے صاف توانائی کے 
گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے، جس میں اس کے سولر  280,000زیادہ مختص کر رہا ہے، جو کہ 

to moderate -low-کم سے درمیانے درجے کی آمدنی ) انرجی ایکویٹی فریم ورک کے حصے کے طور پر
LMI ،incomeوالے گھرانے، سستی ہاؤسنگ اور پسماندہ اور ماحولیاتی انصاف کی کمیونٹیز شامل ہیں۔ )   

   
گیگا واٹ سولر توانائی بھی موجود ہے، جو کہ  3.2ریاست بھر میں چار گیگا واٹ تقسیم شدہ سولر کے عالوہ، مزید 

مراعات ایوارڈ کی گئی ہیں اور یہ اب  Sun-NYگھروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے، جنہیں   560,000
دو سے تین سالوں میں آن الئن ہو جائیں گے جس میں   ریاست بھر میں ترقی پا رہی ہیں۔ توقع ہے کہ یہ منصوبے اگلے

اضافی نصف ملین یا اس سے زیادہ گھروں کو بجلی فراہم کرنے کی کافی صالحیت پائی جاتی ہے، جو ریاست 
ریاست کے چھ   نیویارک کو ریاست کے چھ گیگا واٹ کے ہدف کو حاصل کرنے کے اور بھی قریب لے جائے گی۔

بلین نجی سرمایہ کاری کی اور ریاست بھر میں توانائی   5.4حاصل کرنے سے تقریباً $ گیگا واٹ کے سولر ہدف کو
   ملین ساالنہ تک آمدنی ہونے کی توقع ہے۔ 500کی بچتوں کی مد میں $
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نیویارک بھر میں تقسیم شدہ سولر کی تیزی سے تنصیب کو سولر اور دیگر صاف توانائی کی ٹیکنالوجیز کے لیے 

کے افراط زر   2022وسیع وفاقی سرمایہ کاری ٹیکس کریڈٹ کے ساتھ مزید تیز کر دیا جائے گا جو توسیع شدہ اور 
کی جانب  پروگرام کے وسیع پیمانے کے قابِل تجدید NYSERDAمیں کمی کے ایکٹ میں شامل تھا۔ اس پیش رفت کی 

ل معاہدے کر سے زیادہ یوٹیلیٹی پیمانے کے سولر پروجیکٹس کے ساتھ فعا  85سے بھی تکمیل کی جا رہی ہے، جو 
جو  -چکے ہیں جن میں کل ریاست بھر میں تقریباً سات اضافی گیگا واٹ کے سولر کو ترقی دینے کا کام جاری ہے 

ملین گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہو گا۔ باہم، ان منصوبوں کے  1.2ایک بار مکمل ہونے کے بعد تقریباً 
زیادہ کی سرمایہ کاری کی جائے گی اور ترقیاتی کام، تعمیرات، اور   بلین ڈالر سے 7.5نتیجے میں نیویارک میں 

   سے زیادہ مالزمتیں پیدا ہوں گی۔  9,000آپریشنز اور مرمتوں کے شعبے میں 
   

گیگا واٹ سولر توانائی کی تنصیب کے  4"اپنی ریاست میں تقسیم شدہ نے کہا،  Kevin S. Parkerریاستی سینیٹر 
ساتھ ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے صاف توانائی کی بروقت تنصیب کر سکتے ہیں۔ روف ٹاپ  

کو مساوی طور پر حاصل کرنے کی ہماری راہ میں ایک اہم کردار ادا کرے گا کیونکہ  CLCPAپر تقسیم شدہ سولر، 
یہ بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاریوں سے گریز کرتے ہوئے اور پائیداری کو بہتر بنا کر گرڈ کو مثبت خالص قیمت 

شن کو بروئے کار  کی خصوصی پوزی NYPAمیں ریاست کی پبلک پاور اتھارٹی کے طور پر  فدر فراہم کرتا ہے۔
النے کی تعریف کرتا ہوں تاکہ منصفانہ گرین پروجیکٹس کو سہولت فراہم کی جا سکے، جیسے جاوٹس پروجیکٹ، جو 

کے ہدف کو   CLCPAتک ہمارے  6GWتک تقسیم شدہ سولر کے  2025اس سولر سنگ میل میں شامل ہیں اور 
  عبور کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔"

   
 4,000"آج مجھے یہ دیکھتے ہوئے فخر ہے کہ ہم ریاست نیویارک میں نے کہا،   Michael Cusickرکن اسمبلی 

آج اس کامیابی کے اعالن کو مینہیٹن   میگا واٹ کے نصب شدہ منقسم سولر کے اس اہم سنگ میل تک پہنچ گئے ہیں۔
ب سے مزید نمایاں کیا گیا  میں جاوٹس مرکز میں نصب شدہ سب سے بڑے روف ٹاپ سولر پروجیکٹ کی کامیاب تنصی

اور جاوٹس مرکز کو ہفتۂ ماحولیات کے دوران صاف ستھری   NYPA ،NYSERDA ،Hochulمیں گورنر  ہے۔
   توانائی کی اس اہم پیش رفت پر داِد تحسین پیش کرتا ہوں۔"

  
"جب آپ کمیونٹی  ،Matt Hargartenکمیونٹی کی سولر تک رسائی کے لیے اتحاد کی تحریکوں کے نائب صدر 

سولر کی تنصیب کے لیے نظریے، قیادت اور عمل کو جوڑتے ہیں تو ممکنہ طور نیویارک ہی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ 
CCSA امپائر سٹیٹ میں، گورنر ،Hochul  سے لے کرNYSERDA   تک، اور بہت سے لوگوں کے درمیان اظہاِر

خیال پر اس ہم آہنگی کی تعریف کرتا ہے جو ماحولیات کے ان اہم سنگ میلوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ 
باقی ملک و قوم کے لیے ایک بہترین مثال   -اور ان سے تجاوز کرنا  -دلیرانہ تقسیم شدہ سولر اہداف کا تعین کرنا 

  ہے۔"
  

"آج کی یہ خبر  نے کہا، Zack Dufresneرک سولر توانائی انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر  نیویا
اس بات کا ثبوت ہے کہ سولر توانائی میں نیویارک کی جرات مندانہ سرمایہ کاری تیزی سے فائدہ دے رہی ہے۔  

پروگرام کی کامیابی اور   NY-Sunا نصب شدہ منقسم سولر کے حصول کی کامیابی قومی رہنم GW 4نیویارک کی 
اور اس   NYSEIAہمارے صاف توانائی کے اہداف پورے کرنے پر مارکیٹ کے یقینی اثرات کی غمازی کرتی ہے۔ 

مساوات کے اہداف کو پورا کرنے اور اس سے تجاوز  CLCPAسولر تنصیبات اور  GW 10کی رکن کمپنیاں ہماری 
، پبلک سروس کمیشن، اور ریاستی مجلِس قانون  Hochul، NYSERDAکرنے کے لیے ہماری کوششوں میں گورنر 

ساز کی اٹل حمایت کے لیے شکر گزار ہیں۔ پسماندہ کمیونٹیز کی براہ راست خدمت کرنے، مالزمتیں پیدا کرنے، اور 
اہم کرنے اور ٹرانسمیشن کے اخراجات سے بچتے ہوئے، تقسیم شدہ سولر صنعت نیویارک کی صاف  گرڈ کے فوائد فر

  توانائی تک منتقلی کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی منتظر ہے۔"
  

"سولر کے لیے یہ شاندار  ے کہا، ن  Anne Reynoldsصاف توانائی نیویارک کے لیے اتحاد کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر  
سنگ میل عبور کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کی صاف توانائی کی تعمیر کو تیز کر سکتے  

کے ہدف کے   GW 10جو ہمیں  -- پروگرام کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے  NY-Sunکامیاب  --ہیں۔" یہ پیشرفت 
ان سنگ میلوں کو عبور کرنے کا جشن منانا بہت شاندار بات ہے، خواہ اس   راستے پر اچھی طرح گامزن رکھتا ہے۔
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وقت جب ہم پروگراموں کو تیار کرتے ہیں اور بہتر کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ توسیع شدہ سولر فار آل پروگرام جو 
  "کہ نیویارک کے کم آمدنی والے باشندوں کو سولر توانائی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

  
"نیویارک میں طویل عرصے سے ایک   نے کہا، Elena Weissmannووٹ سولر شمال مشرقی عالقائی ڈائریکٹر 

پھلتی پھولتی ہوئی سولر صنعت موجود ہے اور یہ سولر پالیسی کا علمبردار رہا ہے۔ اپنے شراکت داروں اور اراکین  
اور ایک صاف گرڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں   10GWکے ساتھ، ووٹ سولر اس سنگ میل کا جشن مناتا ہے جبکہ ہم 

کے لیے کام کرتا ہے۔ چونکہ نئے وفاقی فنڈز بھی سولر توانائی کو وسعت دینے کے  جو نیویارک کے تمام باشندوں 
مزید مواقع فراہم کرتے ہیں، تو اس لیے نیویارک کو جمہوری اور پائیدار گرڈ کو محفوظ بنانے میں ایک رہنما کا کردار  

 Climate Leadershipی تحفظ ایکٹ )ادا کرنا چاہیئے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ہم آب و ہوا کی قیادت اور کمیونٹ
and Community Protection Act، CLCPA  کی مساواتی ضروریات کو پورا کرنے کو ترجیح دیں اور )

پسماندہ کمیونٹیز میں توانائی اور معاشی انصاف کے لیے، ایک مضبوط کمیونٹی کی قیادت میں سولر توانائی کی ترقی  
  کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں۔"کے پروگرام کے ساتھ، سولر توانائی 

 
   ریاست نیویارک کا ملک میں ممتاز آب و ہوا کا منصوبہ

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 

19-COVID  ایک ماحول دوست معیشت کی آبیاری کرنا جاری رکھے کی عالمگیر وباء سے ابھرنے کے ساتھ ساتھ
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 
داوار اور تمام معیشت میں کاربن کی غیر موجودگی حاصل کرنا شامل ہیں۔ اس کی بنیاد صاف  تجدید توانائی کی پی

بڑے پیمانے  120توانائی کو بڑھانے کے لیے نیو یارک کی بے مثال سرمایہ کاری پر ہے جس میں ریاست بھر میں 
$  6.8کو کم کرنے کے لیے  $ بلین سے زیادہ، عمارتوں کے اخراج35پر قابِل تجدید اور ترسیل کے منصوبوں میں 

$ 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   2020بلین سے زائد نیو یارک گرین بنک وعدوں کے لیے ہے۔ کل مال کر، یہ سرمایہ کاریاں  1.6$

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

ور میگا واٹس تیار کریں گے۔ موسمیاتی ایکٹ کے تحت، نیویارک اس پیش رفت کو آگے لے کر جائے گا ا  9,000تک 
فیصد کم کرے گا، جبکہ اس بات کو یقینی   85کی سطحوں سے   1990تک گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو  2050

فیصد کو   35فیصد کے ہدف کے ساتھ کم از کم  40بنائے گا کہ صاف توانائی کی سرمایہ کاریوں کے فوائد میں سے 
تک توانائی کے آن   BTUsٹرلین  185بچتوں کے  پسماندہ کمیونٹیز پر لگایا جائے، اور حتمی استعمال کی توانائی کی

کے توانائی کی بچت کے مؤثر ہدف کی جانب پیش رفت کی  2025سائٹ استعمال کو کم کرنے کے ریاست کے 
   جائے۔
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