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  $7.9 تقریبا   لیے کے مدد کی  فارمز کے نیویارک میں نمٹنے سے اثرات کے تبدیلی موسمیاتی کا HOCHUL گورنر
  اعالن کا ملین

   
سے زیادہ فارمز کو ان کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے اور انتہائی موسمی حاالت کی تیاری میں مدد  70یہ ایوارڈز 

  کریں گے
   
  کی کمی الئیں گے ساالنہ e2COمیٹرک ٹن  68,495منتخب ہونے والے منصوبے گرین ہاؤس گیسز میں اندازا  
   

یہ گورنر کے ملک میں سب سے پہلے کالئمیٹ ایجنڈا اور آب و ہوا کی قیادت اور کمیونٹی تحفظ ایکٹ کو سپورٹ کرتا 
  ہے
  
  

$ ملین کالئمیٹ ریسیلیئنٹ فارمنگ گرانٹ پروگرام کے 7.9نے آج اعالن کیا ہے کہ تقریباً    Kathy Hochulگورنر  
سے زیادہ فارمز کو ان کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے اور موسمیاتی   70ذریعے دیے جارہے ہیں تاکہ ریاست بھر میں  

نتخب ہونے والے منصوبے گرین ہاؤس تبدیلی سے متعلق انتہائی موسمی حاالت کے لیے تیار کرنے میں مدد ملے۔ م
انداًز   کو  ٹن    68,495گیسز  تقریباً    e2COمیٹرک  ساالنہ  ہے جیسے سڑکوں سے  ہی  ایسا  یہ  کریں گے،  کم  ساالنہ 

  گاڑیوں کو کم کر دیا جائے۔ 14,800
  

ہت زیادہ عام  "نیویارک کے کسان موسمیاتی تبدیلیوں کے خالف جنگ کی پہلی صفوں میں ہیں اور حالیہ برسوں میں ب
گورنر  ہو جانے والے انتہائی موسمی حاالت کے تباہ کن اثرات کو محسوس کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ہیں۔" 

Hochul ہمارا کالئمیٹ ریسیلیئنٹ فارمنگ پروگرام کسانوں کو مستقبل میں آنے والے کسی بھی موسمی   نے کہا۔"
حاالت کے لیے تیار رہنے اور ان سے نمٹنے اور ہماری مقامی معیشتوں میں تعاون کا اپنا انتہانی الزمی کام اور 

ھنے کے لیے درکار وسائل فراہم  نیویارک کے تمام شہریوں کے لیے تازہ، صحت مند مصنوعات پیدا کرنا جاری رک
   کرتا ہے۔" 

  

میں شروع ہونے واال کالئمیٹ ریسیلیئنٹ فارمنگ پروگرام ریاست کے موسمیاتی لیڈرشپ اور کمیونٹی پروٹیکشن   2015
ایکٹ کے تحت گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم کرنے کے اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ریاست کے زرعی 

ا ہے۔ آج تک فنڈنگ کے چھ راؤنڈز کے ذریعے، پوری ریاست نیویارک میں پھیلے فارمز کی شعبے کی معاونت کرت
  $ ملین ایوارڈ کیے گئے ہیں۔20معاونت کے لیے تقریباً 

   
میں ایوارڈ کیے گئے منصوبے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم کرنے، مٹی کی صحت کو بڑھانے اور  6راؤنڈ 

دارالحکومت کے عالقے میں توانائی کی بچت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مرکزی نیو یارک، فنگر لیکس، ہڈسن 
ے عالقوں میں بہترین انتظامی طریقوں پر  ویلی، موؤہوک ویلی، نارتھ کنٹری، جنوبی سلسلے اور مغربی نیو یارک ک

یہ منصوبے آبپاشی کی صالحیت میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور فصلوں اور مویشیوں پر خشک سالی کے  مرکوز تھے۔
  ادوار کے ساتھ ساتھ شدید بارش اور سیالب کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پانی کی انتظام کاری پر زور دیتے ہیں۔

  



اینڈ واٹر کنزرویشن ڈسٹرکٹس کو کسانوں کے لیے ان تین ٹریکس میں سے ایک میں گرانٹ دی گئی: کھاد  کاؤنٹی سوئل  
ذخیرہ کرنے کا کور اور کیپچر؛ دریائی، سیالب زدہ عالقے اور اونچی زمین میں پانی کی انتظام کاری؛ اور نیو یارک 

  کی صحت مند مٹیاں۔
  

رویشن ڈسٹرکٹس کو آب و ہوا سے متعلق منصوبوں کو الگو کرنے میں فارمز کی  مندرجہ ذیل کاؤنٹی سوئل اینڈ واٹر کنز
  معاونت کے لیے گرانٹس دی گئیں:

  
   $393,200کل ایوارڈ،  -دارالحکومت کا عالقہ 

  $ کا ایوارڈ دیا گیا۔393,200کو دو فارمز کی معاونت کے لیے   SWCDواشنگٹن کاؤنٹی  •

   $ 1,598,209کل ایوارڈ،   -مرکزی نیو یارک 

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔811,920کو نو فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDکایوگا  •

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔492,137کو تین فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDکورٹ لینڈ  •
   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔98,800کو متعدد فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDمیڈیسن  •
   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔195,352کو نو فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDاونونڈاگا  •

   $1,865,319کل ایوارڈ،  -فنگر لیکس 

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔328,364کو چار فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDجینیسی  •

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔671,310کو دو فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDلیونگسٹن  •
   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔421,320کو ایک فارم کی معاونت کے لیے  SWCDاونٹاریو  •

  $ کا ایوارڈ دیا گیا۔58,775کو ایک فارم کی معاونت کے لیے  SWCDوین  •
  $ کا ایوارڈ دیا گیا۔385,550کو دو فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDیٹس  •

   $307,709کل ایوارڈ،  -ہڈسن ویلی 

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔178,595کو پانچ فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDاورنج  •
   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔129,114کو متعدد فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDالسٹر  •

   $823,381کل ایوارڈ،  -موؤہوک ویلی 

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔132,986کو چار فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDفلٹن  •
  $ کا ایوارڈ دیا گیا۔470,410کو ایک فارم کی معاونت کرنے کے لیے  SWCDمونٹگمری  •

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔219,985کو ایک فارم کی معاونت کے لیے  SWCDشوہری  •

   $ 1,736,148کل ایوارڈ،  -نارتھ کنٹری 

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔620,580کو ایک فارم کی معاونت کے لیے  SWCDکلنٹن  •
   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔689,524کو چھ فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDایسیکس  •

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔426,044کو ایک فارم کی معاونت کے لیے  SWCDسینٹ الرنس  •

   $693,734کل ایوارڈ،  -سدرن ٹیئر 

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔159,160کو تین فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDڈیالویئر  •
  $ کا ایوارڈ دیا گیا۔534,574کو چار فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDٹیوگا  •

   $426,345کل ایوارڈ،  -ویسٹرن نیو یارک 

   $ کا ایوارڈ دیا گیا۔34,062کو ایک فارم کی معاونت کے لیے  SWCDالیگانی  •
  $ کا ایوارڈ دیا گیا۔256,923کو چار فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDایری  •



  $ کا ایوارڈ دیا گیا۔135,360کو چار فارمز کی معاونت کے لیے  SWCDنیاگرا  •

  مل سکتی ہے۔ یہاںمنصوبے کی تفصیالت کی مکمل فہرست 
  

"نیویارک کے کالئمیٹ ریسیلیئنٹ فارمنگ  نے کہا،    Richard A. Ballنیو یارک کے ریاستی کمیشنر برائے زراعت  
پروگرام کی ثابت شدہ تاریخ ہے کہ کسانوں کو ان کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرتے ہوئے اور ہمارے ارد گرد کے  
قدرتی وسائل کی حفاظت کرتے ہوئے، زیادہ عام ہوتے جارہے موسمی حاالت سے بہتر طریقے سے نمٹنے میں معاونت  

کے تاریخی وعدے پر ان کا شکریہ ادا    Hochulیں اس پروگرام کو وسعت دینے کے لیے گورنر  فراہم کی جاتی ہے۔ م
کرتا ہوں اور اپنے تمام سوئل اینڈ واٹر کنزرویشن ڈسٹرکٹس اور کسانوں کے لیے اب جب وہ اپنے منصوبے شروع کر  

کاروں کو سڑکوں سے ہٹانے کی شرح جتنی گرین    14,800رہے ہیں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، جن سے تقریباً  
کو کم کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ یقینی طور پر ہفتہ موسمیات کے دوران منانے کی چیز    ہاؤس گیسز کے اخراج

   ہے۔" 
  

چیئر   کو  کے  کونسل  ایکشن  کالئمیٹ  اور  کمشنر  کے  تحفظ  ماحولیاتی  برائے  محکمہ  کے  نیویارک   Basilریاست 
Seggos    ،نیویارک کے کسان ماحولیاتی ذمہ داری، اسمارٹ، پائیدار پیداواری طریقوں کا انتظام کرنے میں نے کہا"

، کالئمیٹ ریسیلیئنٹ فارمنگ گرانٹ پروگرام کے ذریعے زراعت کے لیے جاری تعاون کو DECسب سے آگے ہیں۔  
عی طریقوں کو شامل کرنے کی کی ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اخترا  Hochulسراہتا ہے جس میں گورنر  

کوششوں کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ریاست نیویارک کے فارمز مسابقتی، منافع 
  بخش اور ترقی پذیر رہیں۔" 

  
"نیویارک کے کاشتکار موسمیاتی تبدیلی  نے کہا، Michelle Hincheyریاست نیو یارک سینیٹ کی ایگریکلچر چیئر 

کی صف اول میں ہیں اور ان کے پاس ثابت شدہ زرعی طریقوں پر رہنمائی کی میراث ہے جو مٹی کی صحت کو بہتر  
بناتے ہیں اور ہماری ہوا اور پانی کی حفاظت کرتے ہیں۔ کالئمیٹ ریسیلیئنٹ فارمنگ گرانٹ پروگرام ایک اہم وسیلہ ہے  

کو انتہائی موسم کے اثرات کے مقابلے کی اپنی صالحیت کو بہتر بناتے ہوئے ان ذمہ دارانہ کوششوں کو  جو کاشتکاروں  
سمیت پورے نیویارک کے    SWCDبڑھانے کی صالحیت دیتا ہے۔ مجھے اپنے ضلع میں السٹر اور مونٹگمری کاؤنٹی  

اہم کرتی رہوں گی جس سے زیادہ کسانوں  فارمز کے لیے اس اہم فنڈنگ کی معاونت کرنے پر فخر ہے، اور میں فنڈز فر
  کو موسمیاتی بحران کے خالف ہماری لڑائی میں مدد ملے گی۔" 

  
"زرعی کمیونٹی آب و ہوا کے اس بحران سے  ، ایگریکلچر کمیٹی کی چیئر، نے کہا،  Donna Lupardoرکن اسمبلی  

نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے جس سے وہ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ کالئمیٹ ریسیلیئنٹ  
فارمنگ پروگرام ہماری زمین اور پانی کے وسائل کی بہتر حفاظت کے لیے کسانوں کو درکار معاونت فراہم کرتا ہے۔  

اور   گورنر  چاہوں گی جو  میں  کرنا  ادا  پر شکریہ  معاونت  بھرپور  کی  پروگرام  ڈسٹرکٹس  کنزرویشن  واٹر  اینڈ  سوئل 
   نیویارک کے ان فارمز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔" 

  
"نیویارک کے کسان اپنے قدرتی وسائل کی حفاظت کے لیے  نے کہا،    David Fisherنیویارک فارم بیورو کے صدر  

فارم پر جو کچھ کرتے ہیں اسے بہتر بنانے کے لیے مسلسل نئے طریقے تالش کرتے رہنے کے ذریعے ماحولیاتی انتظام 
ں  کاری کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ زراعت، موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے اور ان کے ہماری زمین، فصلوں اور جانورو 

پر پڑنے والے اثرات کے حل کا ایک حصہ ہے۔ نیویارک فارم بیورو، کالئمیٹ ریسیلیئنٹ فارمنگ گرانٹ پروگرامز کے  
ساتھ جاری وابستگی اور ہمارے قابل قدر سوئل اینڈ واٹر کنزرویشن ڈسٹرکٹس کی سپورٹ کے لیے گورنر کا شکریہ ادا 

  کسانوں کے ساتھ شراکت کرتے ہیں۔" کرتا ہے جو پائیدار منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے  
  

"نیویارک کے کسان، جو ہمارے سوئل   نے کہا،  Dale Steinنیویارک اسٹیٹ سوئل اینڈ واٹر کنزرویشن ڈسٹرکٹ چیئر  
اینڈ واٹر ڈسٹرکٹس کے ساتھ شراکت داری میں کام کر رہے ہیں، وہ طویل عرصے سے ماحولیاتی نگرانی میں سب سے 
آگے رہے ہیں۔ ریاست کی کالئمیٹ ریسیلیئنٹ فارمنگ گرانٹس نے ان کی اپنے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے اور شدید  

ے کے لیے اپنی کوششوں کو وسعت دینے میں معاونت کی ہے۔ پروگرام کا اگال دور اس کامیابی موسمی واقعات سے بچن
  پر استوار ہے اور کسانوں کے لیے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے ایک زبردست معاونت ہے۔"

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F09%2Fcrf_round6_projectdescriptions_0.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0b59cf755ba740e11ab808da9cb91b80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994616125986135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IG1dVQ37FGDyDAL6AY9shtiC%2BKp3VC%2Bovp9HqY0YS2g%3D&reserved=0


   ریاست نیویارک کا قومی سطح پر پہال 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  

ارک کے دوست توانائی کی جانب ایک منظم اور منصفانہ منتقلی درکار کرتا ہے جو مالزمتیں پیدا کرے گا اور نیو ی
COVID-19    کی عالمگیر وباء سے ابھرنے کے ساتھ ساتھ ایک ماحول دوست معیشت کی آبیاری کرنا جاری رکھے گا۔

تک اپنے اخراج    2040کالئمیٹ لیڈرشپ اینڈ کمیونٹی پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے قانون میں شامل کر کے، نیو یارک  
فیصد قابل تجدید    70تک    2030پر ہے، جس میں    سے پاک بجلی کے شعبے کی تکمیل کے الزمی ہدف کے راستے

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

$ بلین، شمسی 6.8$ بلین سے زیادہ، عمارتوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے  35رسیل کے منصوبوں میں  اور ت
$ بلین 1.6$ بلین سے زائد صاف نقل و حمل کی پہل کاروں کے لیے، اور  1$ بلین،  1.8توانائی کو بڑھانے کے لیے  

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

  9,000تک    2035فیصد اضافہ ہے؛ اور ایک عزم کہ غیر سمندری ہوا کے ذریعے    2,100سے لے کر    2011میں  
تک گرین ہاؤس   2050ایکٹ کے تحت، نیویارک اس پیشرفت کو آگے بڑھائے گا اور  میگا واٹس تیار کریں گے۔ کالئمیٹ  

فیصد تک کم کرے گا، جبکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ صاف توانائی    85کی سطح سے    1990گیسز کے اخراج کو  
یز تک پہنچایا جائے،  فیصد فوائد کو پسماندہ کمیونٹ   35فیصد فوائد کے ہدف کے ساتھ کم از کم    40کی سرمایہ کاری کے  

کے توانائی کی کارکردگی کے ہدف کی جانب پیش رفت کی جائے گی جس میں سائٹ پر توانائی    2025اور ریاست کے  
   تک استعمال ہونے والی توانائی کی بچت کے ذریعے کم کیا جائے گا۔ BTUsٹریلین  185کی کھپت کو 
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