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ملین   246نے ہنگامی صورِت حال کی تیاری اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے لیے $ HOCHULگورنر 
  سے زائد کی وفاقی فنڈنگ کا اعالن کیا ہے

  
یہ فنڈ ریاست بھر کی کمیونٹیز کو مختلف آفات اور ہنگامی صورت حالوں کا تدارک کرنے، جوابی کارروائی کرنے اور  

  ان سے بحالی میں مدد دے گا
  
  

نے آج نیویارک بھر میں انسداد دہشت گردی اور ہنگامی صورِت حال کی تیاری کی کوششوں  Kathy Hochulگورنر 
ملین سے زائد کی وفاقی فنڈنگ کا اعالن کیا ہے۔ وفاقی ایمرجنسی انتظامیہ ایجنسی   246میں معاونت کے لیے $

(Federal Emergency Management Agency کی جانب سے اس کے )FY2022 ی  کے وطن کے سالمت
( کے ذریعے فراہم کردہ فنڈنگ، وطن کی سالمتی کی Homeland Security Grant Programگرانٹ پروگرام )

تیاری کی عالقائی کوششوں، بشمول منصوبہ بندی، تنظیم سازی، سازوسامان، تربیت، اور مشقی سرگرمیوں کی معاونت  
توں کے قیام اور ان کی بہتری کے لیے ناگزیر کرتی ہے، جو کمیونٹی کے بچاؤ، تحفظ، ردعمل، اور بحالی کی صالحی

ہیں۔ ریاست نیویارک ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ہنگامی خدمات مقامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مضبوط ربط  
  کے ذریعے ان پروگرامز کا نظم کرتا ہے۔

   

اور اسی وجہ سے میں نے نیویارک کے لیے وفاقی فنڈنگ کے حصول کی  —عوامی تحفظ میری اّولین ترجیح ہے " 
خاطر سرتوڑ کوششیں کی ہیں تاکہ ہماری ریاستی، مقامی، اور قبائلی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو اپنی تیاری 

"ہمیں سائبر   نے کہا۔ Hochulگورنر اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تیز تر کرنے میں مدد دی جا سکے، " 
حملوں، گھریلو انتہا پسندی، اور ہمارے انتخابی نظام پر ممکنہ حملوں جیسے التعداد خطرات کا مسلسل سامنا ہے، اور 

ملین سے زائد کی اعالن کردہ رقم ریاست بھر میں موجود قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے لیے  246آج کے دن $
دہشت گردی کی کوششوں میں مدد کی فراہمی کے لیے انتہائی ضروری ہو  ہنگامی صورت حال کی تیاری اور انسداد

  گی۔" 
  

وفاقی ایمرجنسی انتظامیہ ایجنسی کا وطن کی سالمتی گرانٹ پروگرام خطرات پر مبنی تین علیحدہ گرانٹس پر مشتمل  
ہے جن کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیاں روکنے، ان کے لیے تیار رہنے، ان کے خالف تحفظ، اور ان کا سدباب  

ینا ہے۔ ان پروگرامز میں وطن کی سالمتی کا ریاستی کرنے میں ریاستی، مقامی، اور قبائلی کوششوں میں معاونت د
 ( اور آپریشن سٹون گارڈن شامل ہیں۔  Urban Area Security Initiativeپروگرام، شہری عالقے کا سالمتی اقدام )

  
"یہ اہم فنڈنگ نے کہا،  Jackie Brayریاست نیویارک ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ہنگامی خدمات کی کمشنر 

می صورت حال میں ریاست بھر کے ردعمل کاران کی ان وسائل کی فراہمی کے ذریعے معاونت کرتی ہے، جو  ہنگا 
انہیں اپنی ردعمل کی صالحیتوں میں مدد کے حصول اور ہماری کمیونٹیز کی حفاظت کے لیے درکار ہیں۔ یہ فنڈز  

نانے میں مدد دیں گے اور ان کے پوری ریاست نیویارک میں انسداد دہشت گردی کی جاری کوششوں کو مستحکم ب 
ذریعے نیویارک کے باشندوں کے لیے موجودہ اور آنے والے خطرات سے تحفظ کی فراہمی کو جاری رکھنے میں 

 ہمارے مقامی شراکت داران کی مدد کی جائے گی۔" 
  



ہوں کہ انہوں نے کو آج کے اعالن پر سراہتا  Hochul"میں گورنر  کا کہنا تھا کہ،  Adriano Espaillatنمائندہ 
نیویارک بھر میں انسداد دہشت گردی اور ہنگامی صورت حال کی تیاری کے پروگراموں میں معاونت کے لیے وفاقی 

یعنی وطن کی   -ملین کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ مذکورہ فنڈز، جنہیں تین پروگراموں  246فنڈنگ کی مد میں $
تی اقدام، اور آپریشن سٹون گارڈن گرانٹ پروگرام کے درمیان سالمتی کے ریاستی پروگرام، شہری عالقے کے سالم

ہنگامی صورت حالوں کے اندر حفاظت، سالمتی، اور تیاری کو یقینی بنانے کے   -مؤثر انداز میں تقسیم کیا جائے گا 
 لیے انتہائی ضروری ہیں، جن سے ہم سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔" 

  
 ملین   68$ -وطن کی سالمتی کا ریاستی پروگرام 

وطن کی سالمتی کا ریاستی پروگرام دہشت گردی کی کارروائیوں سمیت دیگر تباہ کن آفات سے بچاؤ، ان سے تحفظ، 
سدباب، اور ان سے بحالی کے لیے فنڈنگ فراہم کرتا ہے۔ وفاق کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق، ڈویژن  

فیصد مقامی دائرہ کاروں کو تفویض کرتا ہے۔ اس میں   80برائے وطن کی سالمتی اور ہنگامی خدمات اس فنڈنگ کا 
درج ذیل تفویضات کی فہرست شامل ہے، نیز ہدف کردہ گرانٹس کا اضافی سلسلہ بھی اس کے اندر شامل ہے جو آئندہ 

 فیصد فنڈنگ کو نیویارک کی انسداد دہشت گردی اور ہنگامی صورت 20مہینوں میں دستیاب بنایا جائے گا۔ ریاست بقیہ 
 حال کی تیاری کے ریاست گیر طرز کے مزید فروغ کے لیے استعمال کرتی ہے۔  

  
ریاست گیر صالحیتوں کی تشکیل کی کوشش میں درج ذیل ترجیحی شعبوں کی معاونت کے لیے سرمایہ کاریاں درکار 

الحیتوں کو فروغ دینا؛ تھیں: انٹیلیجنس اور معلوماتی اشتراک کی صالحیتوں میں استحکام پیدا کرنا؛ سائبر سیکیورٹی ص
آسان اہداف/پُرہجوم مقامات کی حفاظت میں بہتری النا؛ گھریلو پُرتشدد انتہاپسندی کا مقابلہ کرنا؛ کمیونٹی کو تیار کرنا 

 اور اس میں لچک پیدا کرنا؛ اور انتخابی سالمتی۔ 
 گرانٹ کی رقوم ذیل میں فہرست شدہ ہیں: 

  

   ُکل تفویض   گرانٹ وصول کنندہ

  635,472$ البانی کاؤنٹی  

  301,361$ البانی، شہر  

  59,750$ ایلیگینی کاؤنٹی 

  311,551$ بروم کاؤنٹی  

  136,570$ کیٹاراگس کاؤنٹی 

  132,303$ کایوگا کاؤنٹی 

  170,713$ چوٹوقوا کاؤنٹی 

  145,106$ چیمنگ کاؤنٹی 

  93,892$ چینانگو کاؤنٹی  

  128,035$ کلنٹن کاؤنٹی 

  76,821$ کولمبیا کاؤنٹی 

  51,215$ کورٹلینڈ کاؤنٹی  

  85,356$ ڈیالویئر کاؤنٹی  

  574,070$ ڈچس کاؤنٹی  

  1,741,460$ ایری کاؤنٹی )بفلو شہر( 

  102,428$ ایسیکس کاؤنٹی  

  59,750$ فرینکلن کاؤنٹی  

  72,553$ فلٹن کاؤنٹی 

  98,160$ جینیسی کاؤنٹی  

  98,160$ گرین کاؤنٹی  

  42,678$ ہیملٹن کاؤنٹی  

  76,821$ ہرکائمر کاؤنٹی 



  110,964$ جیفرسن کاؤنٹی  

  46,946$ لیِوس کاؤنٹی 

  128,035$ لیونگسٹن کاؤنٹی 

  106,696$ میڈیسن کاؤنٹی 

  620,911$ مونرو کاؤنٹی  

  342,800$ روچیسٹر، شہر 

  102,428$ مونٹگومری کاؤنٹی  

  1,598,420$ نساؤ کاؤنٹی 

  28,667,676$ نیویارک شہر 

  555,981$ نیاگرا کاؤنٹی  

  226,103$ اونئیڈا کاؤنٹی 

  371,008$ اونونڈاگا کاؤنٹی  

  279,884$ سیراکیوز شہر  

  170,714$ اونٹاریو کاؤنٹی  

  924,546$ اورنج کاؤنٹی  

  89,625$ اورلینز کاؤنٹی  

  166,445$ اوسویگو کاؤنٹی 

  93,892$ اوٹسیگو کاؤنٹی 

  234,731$ پٹنیم کاؤنٹی 

  336,602$ رینسیلر کاؤنٹی  

  154,378$ ٹروئے، شہر  

  635,907$ راکلینڈ کاؤنٹی  

  247,535$ سراٹوگا کاؤنٹی 

  272,829$ سکینیکٹیڈی کاؤنٹی 

  203,670$ سکینیکٹیڈی، شہر 

  81,089$ شوہاری کاؤنٹی 

  46,946$ شیولر کاؤنٹی  

  51,215$ سینیکا کاؤنٹی  

  157,910$ سینٹ الرنس کاؤنٹی  

  110,965$ سٹیوبن کاؤنٹی  

  986,412$ سافک کاؤنٹی  

  179,249$ سولیوان کاؤنٹی  

  59,750$ ٹیوگا کاؤنٹی 

  98,160$ ٹومپکنز کاؤنٹی  

  230,463$ السٹر کاؤنٹی  

  68,285$ وارن کاؤنٹی 

  68,285$ واشنگٹن کاؤنٹی  

  145,106$ وین کاؤنٹی  

  1,165,935$ ویسٹچیسٹر کاؤنٹی  

  59,750$ وائیومنگ کاؤنٹی  

  34,143$ ییٹس کاؤنٹی 

  45,426,614$  ُکل



  
  

 ملین   176.5$ -شہری عالقے کا سالمتی اقدام 
شہری عالقے کے سالمتی اقدام کی گرانٹ کے تحت یہ فنڈنگ نیویارک شہر کے میٹروپولیٹن عالقے میں موجود دائرہ  

کاروں کو تفویض کی جاتی ہے۔ یہ خطہ اپنے انسداد دہشت گردی کے اہم پروگراموں کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے  
س رقم کا استعمال کرے گا۔ وفاقی رہنما ہدایات کی بنیاد پر، استصواِب رائے پر مبنی طریقہ کار کا استعمال کی خاطر ا

% کی رقم مختص کی  80کرتے ہوئے، خطے کے شہری عالقے کے فعال گروہ میں موجود شراکت داران کے لیے 
 ں پیش کردہ ہے۔ گئی ہے، اور ان فنڈز کے لیے استصواِب رائے پر معاہدے کا خالصہ ذیل می

  
کی اضافی رقم بھی مختص کی جائے گی اور اسے دہشت گردی سے متعلقہ سرگرمیوں سے ممکنہ   $16,532,588

کے  FY2022خطرات کے پیِش نظر نیویارک شہر کے شہری عالقائی شراکت دار کے منفرد مقام کے اعتراف میں، 
ے درج ذیل تفویض کردہ رقوم میں شامل کیا گیا ہے۔ شہری عالقے کے سالمتی اقدام کی گرانٹ میں ریاستی حصے س

ریاست بقیہ فنڈنگ کو شہری عالقے میں نیویارک کے انسداد دہشت گردی اور ہنگامی صورت حال کی تیاری کے طرز 
 کو مزید بہتر بنانے کی خاطر استعمال کرتی ہے۔ 

  
 مختص رقوم ذیل میں فہرست شدہ ہیں: 

  

   ُکل تفویض   گرانٹ وصول کنندہ

 نیویارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی 
$10,534,293  

  

  2,819,726$ ویسٹچیسٹر کاؤنٹی  

  2,617,773$ یونکرز شہر 

  2,811,464$ سافک کاؤنٹی  

  2,839,631$ نساؤ کاؤنٹی 

  136,188,901$ نیویارک شہر 

  157,811,788$  ُکل

  
 ملین   2$ -آپریشن سٹون گارڈن گرانٹ پروگرام 

یہ گرانٹ شمالی سرحد کے ساتھ کی جانے والی مشترکہ کارروائیوں کی معاونت کے ذریعے وفاقی، ریاستی، مقامی 
اور قبائلی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے مابین تعاون اور رابطے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری فنڈنگ فراہم  

 کرتی ہے۔ 
  

   ُکل تفویض   گرانٹ وصول کنندہ

  75,900.00$ کایوگا کاؤنٹی 

  53,300.00$ چوٹوقوا کاؤنٹی 

  250,000.00$ کلنٹن کاؤنٹی 

  185,000.00$ ایری کاؤنٹی  

  290,000.00$ فرینکلن کاؤنٹی  

  134,200.00$ جیفرسن کاؤنٹی  

  116,500.00$ مونرو کاؤنٹی  

  155,000.00$ نیاگرا کاؤنٹی  

  118,800.00$ اورلینز کاؤنٹی  

  140,700.00$ اوسویگو کاؤنٹی 

  300,000.00$ سینٹ الرنس کاؤنٹی  



  81,900.00$ سینٹ ریجس موہاک قبیلہ 

  82,600.00$ وین کاؤنٹی  

  51,200.00$ وائیومنگ کاؤنٹی  

  2,035,100$  ُکل

  
   وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات کے ڈویژن کے متعلق

ریاست نیویارک کا وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات ڈویژن، آفات اور دیگر ہنگامی صورتحالوں کو روکنے، ان 
سے بچاؤ، تیاری کرنے، ردعمل اختیار کرنے، ان سے بحالی کے عمل میں، اور ان کو کم کرنے کے لیے قیادت،  

پر فالو کریں  انسٹاگرامیا  ٹوئٹر پر دیکھیں،  فیس بکہ کاری اور مدد فراہم کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، ہمیں رابط
 مالحظہ کریں۔   ویب سائٹیا ہماری 

  
###  
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