
 
 KATHY HOCHULگورنر   9/23/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

الیکٹرک گاڑیوں کے تیز رفتار چارجرز نصب کرنے کے سنِگ  NYاِوالو  سے زیادہ  100 نے HOCHULگورنر 
  میل کو عبور کرنے کا اعالن کیا ہے

   
 30بنیادی ڈھانچے کو توسیع دیتے ہیں، جو ریاست نیویارک کے تقریباً  EVجدید ترین چارجرز النگ آئی لینڈ پر 

  مالکان کا مسکن ہے EVفیصد 
   

مالحظہ کریں اور النگ آئی  یہاں نیویارک میں صاف ستھری نقل و حمل کے اس سنِگ میل کا جشن منانے کی ویڈیو
  دیکھیں  یہاں لینڈ کے مقام کی تصاویر

   
  مالحظہ کریںیہاں چارجنگ سٹیشنز کا ایک نقشہ NYاِوالو 

  
   

نے آج اعالن کیا ہے کہ نیویارک بجلی اتھارٹی کے  Kathy Hochulہفتۂ ماحولیات کا اختتام کرتے ہوئے، گورنر 
سے   100تیز رفتار چارجنگ نیٹ ورک کے حصے کے طور پر ریاست بھر میں  NYالیکٹرک گاڑیوں کے لیے اِوالو 

ٹاؤن ریورہیڈ اور کامک میں نصب شدہ جدید زیادہ تیز رفتار چارجرز نصب کیے گئے ہیں۔  سافک کاؤنٹی کے ڈاؤن 
نیٹ ورک کے پہلے تیز رفتار چارجنگ کے   NYترین براہ راست برقی تیز رفتار چارجرز، النگ آئی لینڈ پر اِوالو 

فیصد الیکٹرک گاڑیوں کے مالکان رہتے ہیں۔ برج ہامپٹن  30گڑھ کی عالمت ہیں، جہاں ریاست نیویارک کے تقریباً 
   تیز رفتار چارجنگ سٹیشن اکتوبر میں تکمیل پائے گا۔میں ایک اضافی 

  

ہائی سپیڈ چارجرز کے ساتھ، صاف ستھرے نقل و حمل کو فروغ دینے   NYسے زیادہ اِوالو  100"ریاست بھر میں 
  -اور نقل و حمل کے شعبے میں اخراج کی روک تھام میں نیویارک نے ایک رہنما کے طور پر اپنے آپ کو منوایا ہے 

"النگ آئی لینڈ   نے کہا۔ Hochulگورنر  جو کہ ملک میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے،" 
ڈرائیور پائے جاتے ہیں، تو وہاں لگنے والے جدید ترین تین چارجرز،   EVمیں ریاست میں کسی بھی جگہ سے زیادہ 

ماحولیاتی تبدیلی کے خالف جنگ میں الیکٹرک گاڑیوں کی جانب ہماری منتقلی میں معاونت کرنے کی خاطر الزمی  
  کو نمایاں کرتے ہیں۔" بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں ہماری پیش رفت 

  
تیز رفتار، کھلے عام رسائی   NY( کے اِوالو New York Power Authority، NYPAنیویارک بجلی کی اتھارٹی )

والے چارجنگ نیٹ ورک نے سفر کی بنیادی راہداریوں کے ساتھ اہم مقامات اور شہری عالقوں میں تیز رفتار چارجرز  
بیٹری سے بجلی حاصل   چالنے میں آسانی پیدا ہو۔ EVsشہریوں کے لیے  نصب کیے ہیں تاکہ نیویارک کے زیادہ

نقل و  EVs منٹ سے بھی کم وقت میں چارج کیا جا سکتا ہے۔ 20مقام پر  NYکو اِوالو  EVکرنے والے کسی بھی 
حمل کا ایک صاف ستھرا انداز پیش کرتے ہیں جس کی مدد سے گیس سے چلنے والی گاڑیوں کے اخراج کی روک  

فیصد تک کم کرنے کے لیے نیویارک کے معروف  85تک کاربن کے اخراج کو  2050تھام کی جا سکتی ہے اور 
  کے ہدف کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔  قومی رہنما ماحولیاتی قیادت اور کمیونٹی تحفظ ایکٹ )ماحولیات ایکٹ(

  

  النگ آئی لینڈ میں تین نئے مقامات، تیز رفتار چارجنگ نیٹ ورک کو فروغ دے رہے ہیں۔
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EvaluateNY  کے مطابق، نیویارک کیEV  ًفیصد حصے کے طور پر النگ آئی لینڈ کو   30کی ملکیت کے تقریبا
گاڑیاں دوڑتی ہیں، جو ریاست کے کسی بھی دوسرے خطے کی نسبت   32,090شمار کیا جاتا ہے جس میں سڑکوں پر 

  26تیز رفتار چارجر پورٹس میں  DCFC 1,020زیادہ بلند شرح فیصد ہے۔ ریاست میں موجودہ سرکاری اور نجی 
کی توسیع کرنے سے النگ آئی لینڈ کے   NYسے زیادہ النگ آئی لینڈ پر واقع ہیں۔ النگ آئی لینڈ میں اِوالو  فیصد

  چارجنگ تک اور بھی زیادہ رسائی فراہم کی جائے گی۔ EVرہائشیوں کو 

  
in Ave. East  209 اورکامک روڈ پر ایک شاپنگ سینٹر میں  656چارجرز اب کامک میں  NYاِوالو 

Riverhead  سکول   99اکتوبر کے آخر میں  پر واقع میونسپل کی ملکیت والی پارکنگ الٹ میں کام کر رہے ہیں۔
سٹریٹ پر برج ہیمپٹن میونسپل الٹ کے چارجرز کے کھلنے کی توقع ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ سال کے آخر تک 

  تیز رفتار چارجرز دستیاب ہو جائیں گے۔ NYاِوالو    140ریاست بھر میں کل 
  

( ریور ہیڈ اور کامک دونوں  direct current fast chargers، DCFCچار براہ راست برقی تیز رفتار چارجرز )
فیصد تک چارج کر سکتے ہیں۔ یہ  80منٹ میں  20کی کسی بھی مصنوعہ یا ماڈل کو  EVجگہ واقع ہیں جو 

کاروں کو  Teslaچارجنگ سٹیشنز تیز رفتار چارجنگ کنیکٹرز سے آراستہ ہیں جو تمام الیکٹرک گاڑیوں کو بشمول 
ا ممکن بناتے ہیں۔ ریورہیڈ اور کامک تیزرفتار چارجر کے بالکس کو النگ آئی لینڈ  ایک ایڈاپٹر کے ساتھ پلگ ان کرن
النگ آئی لینڈ کی جانب سے، چالیا جاتا ہے۔  ریورہیڈ میں چار عوامی سطح   PSEGبجلی کی اتھارٹی کی جانب سے، 

یا جا سکتا ہے۔ کامک چارجرز بھی موجود ہیں، جنہیں کسی طویل وقفے کے دوران چارج کرنے کے لیے استعمال ک 2
  چارجرز ہیں۔ 2کے چارجرز، ہیملیٹ میں پہلے تیز رفتار یا سطح 

  
جو کہ ایک ایسا مقام ہے جس کی نشاندہی  —کی تنصیب چارجرز ریورہیڈایسٹ ایونیو کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع  209

( کے ذریعے  Downtown Revitalization Initiative، DRIمحکمہ برائے ریاستی ڈاؤن ٹاؤن بحالی نو کا اقدام )
اؤن کے کاروباری اضالع قائم کی گئی ہے۔ یہ پروگرام عوامی اور نجی سرمایہ کاریوں پر قائم ہے تاکہ پُررونق ڈاؤن ٹ

پروگرام کے ساتھ باہمی اتفاق   DRIچارجرز کو  NYکیے جائیں۔ ریورہیڈ ان چھ شہروں میں سے ایک ہے جہاں اِوالو 
ڈرائیونگ  EVسے نصب کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مقامی باشندوں اور نیویارک کے تمام باشندوں کے لیے 

ے جبکہ ریاست بھر کے ڈاؤن ٹاؤنز میں معاشی ترقیاتی کاموں کی معاونت کرنا بھی  ایک قابل رسائی آپشن بن سک 
کے طور پر کی گئی ہے، اس میں   DRIve EV Downtownممکن ہو۔ یہ کثیر ایجنسی پروگرام، جس کی ترجمانی

ڈیم تیز رفتار چارجنگ نصب کی گئی ہے، جن میں ایمسٹر EVمقامات بھی شامل کیے گئے ہیں جہاں  DRIدیگر 
)مونٹگمری کاؤنٹی(، جنیوا )اونٹاریو کاؤنٹی(، مڈل ٹاؤن )ہڈسن ویلی میں اورنج کاؤنٹی(، یوٹیکا )اونیڈا کاؤنٹی(، اور 

  اوسویگو )اوسویگو کاؤنٹی( شامل ہیں۔
  

چارجنگ کی دنیا میں  EV"  نے کہا، CEO Justin E. Driscollنیویارک بجلی کی اتھارٹی کے عارضی صدر اور 
نے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ایک صنعت کی بنیاد رکھ دی ہے، جس میں ریاست  NYPAپہال قدم رکھتے ہوئے، 

چارجرز سے تجاوز   100  بھر میں تیز رفتار، ہوشیار ٹیکنالوجی والے، باکفایت چارجرز نصب کیے جا رہے ہیں۔
ڈی مضبوط ہو جائے گی اور نیویارک کی اہم سفری راہداریوں  کرنے سے ہمارے ریاست گیر نیٹ ورک کی ریڑھ کی ہ

کے ساتھ سفر کو بجلی پر منتقل کرنے میں مدد کرنے کے ہمارے اصل مقصد میں مزید سرمایہ کاری کی ترغیب ملے  
ں مدد ڈرائیونگ کو آسان تر بنانے می EVکا استعمال آسمان کی بلندیوں کو چُھو رہا ہے اور  EVگی۔ النگ آئی لینڈ میں 

   کو فخر ہے۔"  NYPAدینے پر 
  

"یہ سنگ میل نیویارک کو صاف ستھرا و  نے کہا، Robert J. Rodriguezنیویارک کے ریاستی سیکرٹری 
سرسبز بنانے میں ریاست کے قائدانہ کردار کی نمائندگی کرتا ہے۔ ڈاون ٹاونز کو کاربن سے پاک کرنا اور ماحول 

دوست بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنا ہی ڈاؤن ٹاؤن کی احیائے نو کی ایک اہم تعمیری بنیاد ہے۔ نیویارک کے  
رونق اور نئے سرے سے تصور شدہ ڈاؤن ٹاؤنز کی جانب واپس جا رہے ہیں اور انہیں مزید پائیدار باشندے مزید پر

  کی ایک ترجیح ہے۔"  DOSبنانا 
  

تیز  100کو  NYPA"  نے کہا، Thomas Falcone النگ آئی لینڈ بجلی کی اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹیو افسر
تیز رفتار چارجرز شروع  NYچارجرز کا سنگ میل عبور ہونے کے ساتھ، النگ آئی لینڈ پر پہلے تین اِوالو  EVرفتار 
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چارجرز کے زیادہ آسانی سے دستیاب ہونے کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے اندر   EVکرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 
ہداف کو پورا کرتے ہوئے ہم کامیابی کی راہ عوامی مفاد میں صرف اضافہ ہو گا اور نیویارک کے صاف توانائی کے ا

کو اپنانے کی حوصلہ  EVsپر گامزن ہو جائیں گے۔ ہم معلومات اور مراعات کے ذریعے اپنے پورے عالقے میں 
  میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے راہ دیکھ رہے ہیں۔"  NYPAافزائی کرنے کے لیے 

   
"یہ اِوالو تیز رفتار چارجرز جیسے، چارجنگ سٹیشنز،  نے کہا، Yvette Aguilarریورہیڈ ٹاؤن کی سپروائزر 

ریورہیڈ کے ڈاؤن ٹاؤن کے مجموعی بنیادی ڈھانچے کو تقویت دینے میں مدد دیتے ہیں، جو کہ ہمارے شہر کی 
یارک کے زیادہ سے زیادہ باشندے الیکٹرک  مجموعی احیائے نو اور بحالی کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے کہ نیو

  گاڑیوں کی جانب منتقل ہو رہے ہیں، تو ان چارجرز کی دستیابی المحالہ طور پر زیادہ مقبولیت حاصل کرے گی۔" 
  

"ہم نیویارک کی بجلی کی اتھاڑٹی کے اِوالو  نے کہا، CEO Giovanni Palazzoالیکٹریفائی امریکا کے صدر اور 
NY  سے زیادہ چارجرز کے سنِگ میل کو عبور کرنے کا جشن منانے کی خاطر  100چارجنگ نیٹ ورک کے اندر

پُرجوش ہیں۔ ہمارے مسلسل تعاون کے ذریعے، الیکٹریفائی امریکا ریاست نیویارک میں سب کے لیے الیکٹرک گاڑیوں 
  کی مدد کر رہا ہے۔"  NYPAمیں  کی حرکت کو فروغ دینے 

  
PSEG  کے ڈائریکٹر  النگ آئی لینڈ میں توانائی کی کفایت اور قابِل تجدید صالحیتوںMichael Voltz  نے

کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ہمیں  NYPAالنگ آئی لینڈ  PSEG"اس پُرمسرت سنِگ میل کو عبور کرنے پر  کہا،
NYPA  کے ساتھ کام کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے تاکہ تیز رفتارEV   چارج سٹیشن کو الیکٹرک گرڈ سے جوڑنے

کے لیے باہمی طور پر متفقہ ڈیزائن بنایا جائے جس کی مدد سے اپنی گاڑیوں کو تیزی سے چارج کرنے کے خواہاں  
EV یں ریاست نیویارک کے کسی بھی عالقے میں مالکان کو تیز، قابل بھروسہ بجلی فراہم کی جائے۔ النگ آئی لینڈ م

کاروں کی مجموعی ملکیت کی نسبت الیکٹرک گاڑیوں کی شرح فیصد سب سے زیادہ ہے، اور ہم اپنے عالقے میں 
  سٹیشنز پر بہت خوش ہیں۔"  EVبننے والے اضافی 

  
"ڈرائیو الیکٹرک النگ آئی لینڈ نے   نے کہا، Marjaneh Issapour ڈرائیو الیکٹرک النگ آئی لینڈ کی خاتون صدر

NYPA  کو اس کے اِوالوNY   تیزرفتار چارجنگ پروگرام پر سراہا ہے تاکہ یہاں النگ آئی لینڈ میں اور نیویارک بھر
ے۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ وکالت، تعلیم اور رسائی کے ذریعے چارجنگ کو تیز رفتار، سستا اور آسان بنایا جائ EVمیں 

EVs   اور اضافی چارجنگ کے بنیادی ڈھانچے کو اپنانے میں تیزی الئی جائے اور اس کی حوصلہ افزائی کی
ڈرائیوروں کی   EVنیٹ ورک اس کام کی تکمیل کو بہت آسان بنا دیتا ہے اور النگ آئی لینڈ   NYاِوالو  جائے۔

پر النگ آئی لینڈ کو ناز ہے اس کے ساتھ، ہمارے   EVsفیصد   30ریاست نیویارک میں  ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
یہاں ریورہیڈ میں سوواں اِوالو سٹیشن اور   ڈرائیوروں کو یقینی طور پر چارجنگ کے مزید طریقوں کی ضرورت ہے۔

  کا جشن منانے پر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔" نیٹ ورک میں کامک اور برج ہیمپٹن کے اضافے 
  

  ریاست نیویارک کی صاف نقل و حمل کی طرف پیش رفت
صفر اخراج والی گاڑیوں تک پہنچنے کا ہدف مقرر کیا ہے، اور تمام نئی  850,000تک  2025ریاست نیویارک نے 

ات کے ایک سلسلے کی مدد سے مختلف اقدام تک صفر اخراج والی گاڑیاں بن جائیں گی۔ 2035مسافر گاڑیاں 
  کلین ڈرائیو، NY اِوالو، ریڈی میک EVنیویارک میں ان اہداف کی جانب تیزی سے پیش قدمی جاری ہے جن میں 

New York Truck Voucher Incentive Program، ) پروگرام انسینٹیو واؤچر ٹرک نیویارک،  ریبیٹ
NYTVIP چارج( اور NYمیں نیویارک میں فروخت ہونے والی  2021ان کوششوں کے نتیجے میں  شامل ہیں۔

کی کل   EVsتک سڑک پر  2022الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ستمبر 
سے بڑھ گئی ہے، جن میں  10,000ہو گئی تھی، اور ریاست میں چارجنگ سٹیشنز کی تعداد  114,000اد تقریباً تعد

  اور تیز رفتار چارجرز شامل ہیں۔ 2سطح 
  

 ریاست نیویارک کا قومی رہنما پہال ماحولیاتی 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  
COVID-19  ایک ماحول دوست معیشت کی آبیاری کرنا جاری رکھے  کی عالمگیر وباء سے ابھرنے کے ساتھ ساتھ
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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 
ا  میگا واٹس تیار کریں گے۔ کالئمیٹ ایکٹ کے تحت، نیو یارک اس پشرفت کو بروئے کار لے کر آئے گ 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 
ئی کے مستعد استعمال کے ہدف، حتمی صارفین  کے توانا   2025ساتھ، پسماندہ کمیونٹیز کی طرف ہو، اور پیشرفت کو 

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

  
  نیویارک بجلی کی اتھارٹی کے بارے میں

NYPA  سرکٹ میل   1,400پیداواری تنصیبات اور  16ملک میں کسی ریاست کا بجلی کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو
فیصد سے زیادہ صاف قابِل تجدید پن بجلی   80جو بجلی پیدا کرتا ہے اس کا  NYPAسے زائد ترسیلی الئنیں چالتا ہے۔ 

یہ بانڈز کی فروخت اور بجلی کی فروخت کے ٹیکس کی رقم یا ریاستی کریڈٹ استعمال نہیں کرتا ہے۔  NYPAہے۔ 
ذریعے بڑے حصے میں حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے اپنے کاموں کو مالی اعانت فراہم کرتا ہے۔ مزید 

Facebook ،@NYPAenergyTwitter، مالحظہ کریں اور  www.nypa.govمعلومات کے لیے 
Tumblr،Instagram اورLinkedIn پر ہمیں فالو کریں۔  

  
###  
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