
 
 KATHY HOCHULگورنر   9/22/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے اس موسم سرما میں نیویارک کے باشندوں کو توانائی کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی قیمتوں   HOCHULگورنر 
  کے لیے تیار کرنے کے اقدامات کا اعالن کیا ہے

  
پبلک سروس کمیشن کے صدر نے ریاستی یوٹیلیٹیز کو مراسالت ارسال کیے ہیں جن میں ایندھن کی فراہمی کی  

  عملی اقدامات کی درخواست کی گئی ہےرکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے 
  

گورنر نے ریاست نیویارک میں مناسب فراہمیوں کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ایندھن فراہم کنندگان کو مدعو  
  کیا ہے

  
 توانائی کی تاثیر پذیری، کفایت پذیری، اور آرام کو بڑھانے کے لیے صارفین کے لیے تجاویز 

  
  پڑھیں اںیہمراسالت 

  
  

نے نیویارک کے باشندوں کو اس موسِم سرما میں متوقع توانائی کی بڑھتی ہوئی عالمی  Kathy Hochulآج گورنر 
قیمتوں اور فراہمی کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے کے ریاستی اقدامات کا اعالن کیا ہے۔ گورنر  

Hochul  کی ہدایت پر، پبلک سروس کمیشن کے صدرRory M. Christian ے سب سے  نے ریاست نیویارک ک
بھیجے ہیں، جن میں اس موسِم سرما میں لوازماِت زندگی  مراسالتبڑی یوٹیلٹی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹیو افسران کو 

کی قیمت میں ہونے والے بے انتہا اضافے کو کم کرنے اور صارفین سے اضافی رابطوں کے لئے اقدامات پر زور دیا  
دایت دی ہے کہ وہ ریاست بھر میں ایندھن فراہم کرنے والوں کو مدعو ہے۔ گورنر نے ریاستی ایجنسیوں کو یہ بھی ہ

کریں تاکہ اس موسم سرما میں ہیٹنگ کے لیے خاطرخواہ ایندھن کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نیویارک کے  
روں اور شہری موسم سرما کی پیش بندی کرتے ہوئے الگتی موثر پروگراموں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ گھ

  کاروباروں کے لیے توانائی کی بچت اور برق کاری کے طریقے اپنائے جائیں۔
  

"جیسا کہ ہم نے اس موسِم گرما کے آغاز میں گرمی کی لہروں کا سامنا کیا تھا، اسی طرح نیویارک کے باشندوں کو 
ہنا چاہیئے کیونکہ تب درجہ اس موسم سرما میں توانائی کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کے لیے پوری طرح تیار ر

گورنر  حرارت کم ہوتا ہے اور اسی وقت ان کے گھروں کو گرم کرنے کے لیے زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے،" 
Hochul  میری انتظامیہ ریاست بھر میں شراکت داروں کے ساتھ مل جل کر کام کر رہی ہے تاکہ اس امداد  نے کہا۔"

اور ان پروگرامز تک نیویارک کے باشندوں کی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے جو سرد مہینوں میں ان کے گھروں کو 
 ں۔"  گرم رکھنے کے ساتھ ان بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہی

  
قدرتی گیس، ہیٹنگ آئل اور پروپین کی لوازماِت زندگی کی عالمی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں تیل 
اور گیس کی قیمتوں میں اضافی تیزی کے ساتھ یوٹیلٹی اور ہیٹنگ کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوٹیلیٹی کمپنیوں کو  

نے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ سردیوں میں ہیٹنگ کے موسم کے   Christianصدر  PSCلکھے گئے اپنے خط میں، 
دوران قدرتی گیس کی تقسیم کے نظام کو بہتر انداز میں قابِل انحصار بنائیں، جو کہ مارچ میں گورنر کی جانب سے  

ہ مسائل کے ریاستی ایجنسیوں کو توانائی کی قیمتوں میں متوقع اضافے اور گھریلو ہیٹنگ کے تیل کی فراہمی کے ممکن
جن میں کون ایڈیسن، سنٹرل ہڈسن،   —حل تالش کرنے کی ہدایت کا ردعمل ہے۔ بالخصوص، ریاست کی یوٹیلیٹیز 
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ان کو تیل کی   —شامل ہیں PSEG-LI، قومی فیول گیس، اور NYSEG، RG&Eاورنج اور راکلینڈ، نیشنل گرڈ، 
یے، دیگر اقدامات میں سے، درج ذیل اقدامات کرنے فراہمی کی راہ میں ممکنہ رکاوٹوں کے اثرات کو کم کرنے کے ل

  چاہیئیں:
  

یوٹیلیٹیز، منقطع ہونے والے صارفین سمیت، دوہرے ایندھن والے کمرشل صارفین کو  بہتر روابط: .1
فوری طور پر مراسالت بھیجیں گی، تاکہ انہیں مشورہ دیا جائے کہ وہ اپنے متبادل ایندھن کے ٹینکس  

  کو ابھی بھر لیں۔

نومبر تک یوٹیلیٹیز دوہرے ایندھن والے تمام صارفین کے متبادل  1 ایندھن کے ذخیروں کے معائنے: .2
ایندھن کے ٹینکس کا معائنہ کریں گی جہاں انسانی ضروریات پوری کی جاتی ہیں )مثالً نیویارک سٹی 

کہ یہ یقینی بنایا  ہاؤسنگ اتھارٹی کی ہاؤسنگ، بے گھر افراد کی پناہ گاہیں، اسکول، ہسپتال وغیرہ( تا
جا سکے کہ ان کے پاس سردیوں میں ہیٹنگ کا موسم شروع ہونے سے پہلے )مکمل ٹینک یا سپالئی 

  کے پانچ دن کے برابر( خاطرخواہ فراہمی موجود ہو۔

یوٹیلیٹیز گیس کی بلند ترین طلب کے دوران متبادل ایندھن کی فراہمی میں  متبادل فراہمی کا جائزہ: .3
کرنے کے لیے یوٹیلیٹی کے ہنگامی منصوبوں کا جائزہ لیں گی۔ اگر دوہرے ایندھن  رکاوٹوں کو دور

کے صارفین کو قدرتی گیس فراہم نہ کی جا سکتی ہو اور وہ متبادل ایندھن بھرنے سے قاصر ہوں، 
ڈگری سے نیچے جانے پر صحت عامہ کی حفاظت اور سالمتی کو ممکن    20تو درجہ حرارت کے 

یٹی کو مقامی اور ریاستی حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بنانے کے لیے یوٹیل
تیار رہنا چاہیئے۔ اس منصوبے میں گرمائش کے مراکز کا قیام، گرم کھانا فراہم کرنے، ہیٹنگ سے 

عاری عمارتوں میں پائپس جمنے کی صورت میں ماسٹر پلمبرز کی فہرستیں تیار کرنے، اور کمپنی  
کی نشاندہی کرنے کے کردار اور ذمہ داریاں شامل ہونی چاہیئیں جن کی ضرورت اور دیگر وسائل 

 ہو سکتی ہے۔ 

تیل کی سپالئی میں خلل پیدا ہونے کی صورت میں، الیکٹرک جنریٹرز کو گھر گرم  بہتر رابطہ کاری: .4
تیل حاصل کرنے میں زیادہ دشواری پیش آ سکتی ہے۔   2کرنے والے صارفین کی نسبت نمبر 

ٹیز سے درکار ہے کہ نیویارک کے خودمختار سسٹم آپریٹر اور بڑے برقی جنریٹرز کے ساتھ  یوٹیلی
مضبوط ہم آہنگی جاری رکھیں تاکہ دوہرے ایندھن والے آپریٹرز کو سردیوں میں ہیٹنگ کے موسم 

 سے پہلے ہی ٹینک بھرنے کی ترغیب دی جا سکے۔   

  
PSC  صدرChristian  تک   2022ستمبر  30درخواست کی ہے کہ ہر یوٹیلیٹی نے سفارشات کے ساتھ جواب کی

 تمام کارروائیوں پر کیسے عمل کرے گی۔ 
  

"سردیوں میں ہیٹنگ کے موسم میں  نے کہا، Rory M. Christianریاست نیویارک پبلک سروس کمیشن کے صدر 
لوازماِت زندگی کی عالمی قیمتوں میں افراط برقرار رہنے اور اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ 

یوٹیلیٹیز کے صارفین کے ساتھ مسلسل، مضبوط رابطے جاری رہیں تاکہ ان کو امدادی پروگرامز تک رسائی میں مدد 
کی قیمتوں کا انتظام کرنے کے قابل ہوں۔  اس موسم سرما کی تیاری میں، یوٹیلیٹیز کو اپنے  ملے اور وہ اپنی توانائی 

"منقطع ہونے والے" صارفین کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیئے، جو سسٹم ڈیزائن کے ذریعے متبادل ایندھن کا استعمال کر 
  کرنے میں مدد دیتے ہیں۔"  کے انتہائی سرد موسم کی کتنی ہی مدتوں میں انحصار کی ضروریات کو پورا

  
جاری کیا ہے تاکہ  عملدرآمد کا صوابدیدی مراسلہمزید یہ کہ، ریاست نیویارک کے محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ نے 

ایندھن کی فراہمی اور نئے بائیو ہیٹنگ فیول قانون سے متعلق قیمت کے مسائل کو حل کرنے کی کوششوں میں مدد کی 
ئیو بلینڈنگ کے نئے  جائے۔ عملدرآمد کا صوابدیدی مراسلہ، خاص طور پر ریاست نیویارک کے شمالی عالقوں میں، با

کے آخر   2021تقاضے سے ایک سال کی محدود چھوٹ فراہم کرتے ہوئے مناسب ایندھن کی کمی کو دور کرتا ہے۔ 
میں نافذ کیا گیا، یہ نیا قانون فضائی آلودگی اور گرین ہاؤس گیسوں کو کم کرنے کے لیے عمارتوں میں استعمال کے  

 کم از کم سطح کا تعین کرتا ہے۔  لیے تمام حرارتی تیل میں بائیو ڈیزل کی
  

کو  Hochul"میں گورنر  نے کہا Basil Seggos ریاست نیویارک کے محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ کے کمشنر
داد دیتا ہوں کہ وہ نیویارک کے کمزور باشندوں، کاروباروں اور حکومتوں کی آنے والے سرد مہینوں کے لیے تیار 
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اس وقت ہماری شراکت دار ایجنسیوں کے ساتھ کام  DECرہنے میں مدد کرنے کے اقدامات کو ترجیح دیتی ہیں، اور 
کو یقینی بنانے والے اقدامات کو آگے لے کر جا رہے جاری رکھے گا کہ جب ہم نیویارک کی توانائی کی حفاظت  

  ہوں۔" 
  

ریاستی ایجنسیوں بشمول ریاست نیویارک کی توانائی کی تحقیق اور ترقیاتی اتھارٹی، محکمہ پبلک  Hochulگورنر 
لوں  سروس، ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات کو بھی ہدایت دے رہی ہیں کہ ایندھن فراہم کرنے وا

سے مالقات کی جائے تاکہ موسم سرما سے قبل تیاری کی کوششوں کو مربوط کیا جا سکے۔ ریاستی ایجنسیاں فراہم 
کنندگان کے ساتھ مل کر کام کریں گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایندھن کی فراہمی کے مال نامے اکتوبر 

 پورا کیا جا سکے اور صارفین کے خدشات کو کم کیا جا سکے۔  کے آخر تک مناسب سطح پر الئے جائیں تاکہ طلب کو 
  

 New York State Energy Research andریاست نیویارک کی توانائی کی تحقیقی و ترقیاتی اتھارٹی )
Development Authority, NYSERDA کی صدر اور )CEO Doreen M. Harris   ،نے کہا

 "NYSERDA انائی کی تحقیقی و ترقیاتی اتھارٹیور کاروباروں کو مختلف اختیارات  رہائشیوں اریاست نیویارک کی تو
فراہم کرتا ہے جو توانائی کی بچت، بجلی اور حرارتی بلوں کو کم کرنے، سرد درجہ حرارت کے دوران آرام کو 

ں سے بڑھانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ہم نیویارک کے شہریوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اب ان پروگرامو
فائدہ اٹھائیں جو سال کے ان اوقات میں ریاست کے سب سے زیادہ محروم خاندانوں کو امداد پہنچا سکتے ہیں کہ جب  

  توانائی کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔" 
  

  نے کہا، Jackie Brayریاست نیویارک کی ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات کی کمشنر 
کی اّولین ترجیح ہے۔ اس موسم سرما میں، اس کا مطلب اس  Hochulاشندوں کو محفوظ رکھنا گورنر "نیویارک کے ب

بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے اہم بنیادی ڈھانچے کے شراکت دار اور انفرادی گھرانے اس موسم سرما کے لیے تیار 
سامنا ہو سکتا ہے۔ ریاست ہماری ایجنسیوں اور  ہیں جس میں توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور فراہمی کی مشکالت کا

شراکت داروں میں ہم آہنگی پیدا کر رہی ہے تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکیں کہ 
نیویارک کے باشندے اس موسم سرما کے لیے تیار ہیں، جس میں کم مستحکم توانائی کی فراہمی کے نظام کو منظم  

  یہ اقدامات کیے جانا شامل ہے۔" کرنے کے لیے  
  

"نیویارک نے کہا،  Daniel W. Tietzریاست نیویارک کے دفتر برائے عارضی اور معذوری کی معاونت کے کمشنر 
کا موسِم سرما کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے امکان سے آنے والی سردیوں میں ان  

مشکالت پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں اس بارے میں حتمی طور پر کچھ علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ   لوگوں کے لیے بس مزید
اپنے گھر کو کس طرح گرم رکھ پائیں گے۔ گھریلو توانائی کی معاونت کا پروگرام بوڑھے بالغان، کام کرنے والے 

میں گھر کو گرم کرنے کے   خاندانوں، اور ان لوگوں کی مدد کے لیے ایک زندگی کی لکیر ہے جو اس موسم سرما
  زیادہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مالی طور پر مشکالت سے دوچار ہیں۔" 

  
چونکہ سردیوں کے مہینوں میں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نیویارک کے باشندے توانائی کے زیادہ  

 اخراجات سے بچنے کے لیے درج ذیل اقدامات کر سکتے ہیں: 
  

• HEAP کے لیے درخواست دیں۔ HEAP  نومبر سے آغاز کرتے ہوئے،   1کے لیے درخواست دیں۔
( کے لیے Home Energy Assistance Program، HEAPگھریلو توانائی معاونت پروگرام )

  976درخواستیں قبول کی جائیں گی جو اہل گھریلو مالکان اور کرایہ داروں کو اس کی بنیاد پر $
کہ ان کی آمدنی، گھریلو سائز کیا ہے اور وہ اپنے گھر کو کس طرح گرم تک فراہم کر سکتا ہے 

سے ہیٹنگ امداد کا اہل ہونے کے لیے، چار افراد کے خاندان کی زیادہ سے  HEAPکرتے ہیں۔ 
  ساالنہ مجموعی آمدنی ہونی چاہیئے۔کی   65,829$، یا  ,5,485$زیادہ مجموعی ماہانہ آمدنی 

رہائشیوں  کی جانب سے NYSERDA ے لیے فوری قدم اٹھائیں۔توانائی کی زیادہ بچت کرنے ک  •
نیز کاروباروں کو توانائی کی بچت کرنے کے ایسے سودمند طریقے پیش کیے   اور گھریلو مالکان،

گھریلو توانائی کی بچت کے   NYSERDAجاتے ہیں جو توانائی کے استعمال کو کم کر سکتے ہیں۔ 
لہ بھی پیش کرتا ہے جو توانائی بچانے اور وقت کے ساتھ اخراجات کو کم کا ایک سلس پروگرامز
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 EmPowerامپاور نیویارک ) کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آمدنی کے لحاظ سے اہل صارفین
New York) اور ENERGY STARپروگرامز کے  ® کے ساتھ معاونتی گھریلو کارکردگی

ذریعے اپنے گھروں میں کم قیمت یا مفت توانائی کے اپ گریڈز کے لیے اہلیت حاصل کر سکتے  
اصل کرنے کے لیے اپنی مقامی ہیں۔ گھریلو مالکان کو رعایتی مصنوعات اور خدمات تک رسائی ح

گیس اور الیکٹرک یوٹیلیٹی کمپنیوں سے بھی رابطہ کرنا چاہیئے جو پورا سال ان کے توانائی کے 
 اخراجات کو کم کرنے میں ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ 

نیویارک مشیِر   ریاست میں توانائی سے متعلقہ معاونت کی خصوصی تیار کردہ فہرست حاصل کریں۔ •
توانائی آمدنی کے لحاظ سے اہل نیویارک مینیجرز کو ایسے پروگراموں کا پتا لگانے میں مدد دے  

سکتے ہیں جو توانائی پر کم خرچہ کرنے اور مزید صحت بخش اور زیادہ آرام دہ جگہیں بنانے میں 
کے ہمراہ، صارفین سادہ سواالت کے جوابات دیتے ہیں اور  نیویارک مشیِر توانائیان کی مدد کریں۔ 

اور  NYSERDAریاست نیویارک میں توانائی کی بچت کی پیشکشوں سے مربوط ہوتے ہیں۔ 
یوٹیلیٹیز کی طرف سے سپانسر کردہ، نیویارک کے اہل باشندے یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی میں مدد،  

 حرارتی امداد پر خصوصی پیشکشیں، اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔  

کمیونٹی سولر کرایہ داروں، کوآپ اور کونڈو مالکان، اور   کمیونٹی سولر کے لیے سائن اپ کریں۔ •
روں سمیت نیویارک کے باشندوں کے لیے ممکن بناتا ہے کہ اپنے بجلی کے بلوں میں ہر ماہ کاروبا

پیسے بچائیں۔ جہاں بھی دستیاب ہوں وہاں صارفین کمیونٹی سولر پروجیکٹ کو سبسکرائب کر سکتے  
ہیں اور سولر فارم سے تیار کردہ صاف توانائی کے لیے اپنے بجلی کے بل پر کریڈٹ وصول کرنا 

کر سکتے ہیں۔ کمیونٹی سولر پروجیکٹ کے لیے سائن اپ کرنے کے بارے میں مزید   شروع
 مالحظہ کریں۔  یہاںمعلومات کے لیے

رہائشی توانائی   کے NYSERDAنیویارک میں گھریلو مالکان   توانائی کا ایک مفت آڈٹ کروائیں۔ •
کے ذریعے گھر کی توانائی کے مفت جائزے کے اہل ہیں۔ گھریلو توانائی کے جائزے آڈٹ پروگرام

کرتے ہوئے دستیاب ہیں۔ تربیت یافتہ اور اہل   ذاتی طور پر اور فاصالتی ٹیکنالوجیز کا استعمال
ٹھیکیدار جو توانائی کی تشخیص کی خدمات فراہم کرتے ہیں وہ گھریلو مالکان کو یہ فیصلہ کرنے 
میں مدد دے سکتے ہیں کہ توانائی میں کیا بہتری النے کے لیے سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، 

کے کم سود والے مالیاتی  NYSERDAلکان کو اصالحی نظام نصب کر سکتے ہیں، اور گھریلو ما
 پروگراموں سے مربوط کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ 

جو  کمیونٹی کے توانائی مشیران اپنے کاروبار یا عمارت کی توانائی کے اخراجات کو کم کریں۔  •
ریاست نیویارک بھر میں موجود ہیں وہ رہائشیوں، کاروباروں اور کثیر خاندانی عمارتوں کے مالکان 

 کی، توانائی کے استعمال اور اخراجات کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ 

مہم میں حصہ لینے سے ممبران کو سابقہ سندیافتہ  صاف ہیٹنگ اور کولنگ مہم میں شامل ہوں۔ •
کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے اور ممکنہ مراعات، ٹیکس میں رعایتوں، سرمایہ کاری ٹھیکیداروں 

اور ادائیگی کے اختیارات کا خاکہ پیش کر کے، کمیونٹی ممبر کے موجودہ ہیٹنگ یا کولنگ سسٹم کو  
صاف ہیٹنگ یا کولنگ ٹکنالوجی سے تبدیل کرنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تجربہ کار ٹھیکیداران  

اروبار کے مالک کو اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک جامع تجزیہ پیش کر سکتے ہیں گھر یا ک
کہ کیا ان کے گھر یا کاروباری جگہ کو موسم سے محفوظ رکھنے والے اپ گریڈ سے بھی کوئی 
فائدہ ہو گا جن سے آرام میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور توانائی کے بلوں میں کمی آ سکتی ہے۔ 

یا آپ کی کمیونٹی صاف ہیٹنگ اور کولنگ مہم دیکھ سکیں کہ کتاکہ NYSERDA ںمالحظہ کری
 میں شامل ہو رہی ہے۔  

ریاست نیویارک کے گھریلو توانائی کے منصفانہ طریقوں کے  اپنے حقوق اور تحفظات معلوم کریں۔ •
ایکٹ میں رہائشی صارفین کے لیے ان کی یوٹیلیٹی سروسز کے حوالے سے جامع تحفظات موجود 

بل ادا کرنے کا اختیار، لیٹ فیسوں کی حد، خدمات کو منقطع کرنے ہیں۔ ان حقوق میں قسطوں میں  
سے پہلے کافی نوٹس، اور مقررہ آمدنی والے یا طبی کیفیات کے حامل افراد کے لیے تحفظات شامل 

  سے جانیں۔ skPSCA ہیں۔ ان کے بارے میں عوامی خدمت کے محکمے

اپنے یوٹیلیٹی فراہم کنندہ سے رابطہ کرتے وقت،  بلوں کی ادائیگی کے اختیارات کو زیِر غور الئیں۔ •
بلنگ کے ان اختیارات کے بارے میں دریافت کریں جو موخر ادائیگیوں یا "بجٹ بلنگ" کے  

اختیارات کی اجازت دیتے ہیں جو ایک سیزن میں زیادہ اور دوسرے میں کم ہونے والے بلوں میں 
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تیب دی جا سکتی ہیں اور اخراجات کو پورا کرنا توازن قائم کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کی ادائیگیاں تر
 مزید آسان ہو سکتا ہے۔  

کاروباری  توانائی کو بروئے کار الئیں اپنی عمارت کے توانائی کے انتظام کو بہتر طور پر سمجھیں۔  •
اور صنعتی عمارتوں میں توانائی کے انتظام میں مدد دینے والے کاروباروں کے لیے طریقوں اور  

ع پروگراموں کی گہری سمجھ بوجھ فراہم کرتا ہے اور اس میں ایسے بھی وسائل شامل ہیں جو مناف
میں اضافہ کر سکتے ہیں، مسابقتی فائدہ پیدا کر سکتے ہیں، اور زیادہ استحکام کے حصول کا باعث 

 بن سکتے ہیں۔ 

  
جہاں سے گھریلو مالکان، کرایہ داروں، اور کاروباروں کی توانائی کی ضروریات کا   NYSERDA مالحظہ کریں

کرنے میں انہیں مدد دینے کے لیے دستیاب پروگراموں، فنڈنگ اور تکنیکی امداد کے بارے میں مزید معلومات  انتظام 
  حاصل کی جا سکتی ہیں۔
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