
 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   12/ 10/ 2022 فوری ریلیے

 
 

نے اخراجوں میں کمی اور کاربن کو الگ کرنے کے لیے اختراعی قدرتی حلوں کے فروغ کی  HOCHULگورنر 
   ملین کی رقم کا اعالن کیا ہے 18.1خاطر $

  
  یہ فنڈنگ مستحکم حلوں کی پیمائش کے لیے کارگر اختراعی عمل میں معاونت کرے گی

  
فیصد کم کرنے کے لیے موسمیاتی قیادت اور کمیونٹی تحفظ   85تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو  2050سنہ 

  ایکٹ کے ہدف کی حمایت کرتی ہے
  
  

ملین   18.1نے آج اعالن کیا کہ قدرتی کاربن سلوشنز انوویشن چیلنج کے ذریعے اب $ Kathy Hochulگورنر 
دستیاب ہیں تاکہ جدید قدرتی نوعیت پر مبنی حل تیار کیے جا سکیں جو نئی مصنوعات اور خدمات کے ذریعے کاربن 

معاونت کرے گی،   کے اخراج کو کم کرتے ہیں اور کاربن کو الگ کرتے ہیں۔ مذکورہ فنڈنگ اختراعی عمل میں
صالحیت کی تشکیل میں مدد دے گی، پالیسی سے متعلق آگاہ کرے گی، اور بہترین عملوں کو عمدہ بنائے گی تاکہ 

فیصد کم کرنے  85تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو  2050مستحکم سدباب کو ممکن کر سکے۔ آج کا اعالن سنہ 
 دف کی حمایت کرتا ہے۔ کے موسمیاتی قیادت اور کمیونٹی تحفظ ایکٹ کے ہ

  
"نیویارک جدت میں اضافے اور کاربن کے اخراجوں میں کمی کے ہمارے طریقوں میں انقالب پیدا کر کے موسمیاتی 

ملین کی  18.1"موجودہ طور پر دستیاب $ نے کہا۔ Hochulگورنر  تبدیلی کے خالف جنگ میں قیادت کر رہا ہے،" 
رقم جدید ترین ٹیکنالوجیز، علم، اور ایسی مصنوعات کی حامل کمپنیوں کو متوجہ کرنے میں مدد دے گی جو کاربن  

کے اخراجوں کو کم کریں اور نیویارک کے باشندوں کے لیے مزید لچکدار، آلودگی سے پاک مستقبل کا قیام عمل میں  
  الئے۔" 

  
 New York State Energy Research andیویارک کی توانائی کی تحقیقی اور ترقیاتی اتھارٹی ) ریاست ن

Development Authority, NYSERDA جو اپنے قدرتی کاربن سلوشنز چیلنج کے ذریعے فنڈنگ کا انتظام ،)
ویز طلب کر رہی ہے،  کرے گی، نجی کمپنیوں، تحقیقی اداروں، اور دیگر تنظیموں سے جدید حلوں کے لیے ایسی تجا

جن کے نتیجے میں کم اخراج والی مصنوعات پیدا کی جائیں یا پائیدار امواد میں کاربن کو الگ کیا جائے۔ دلچسپی کے  
حامل حلوں میں کاربن الگ کرنے کے عمل میں اضافہ کرنے کے طریقے، فاضل میتھین کے اخراجوں میں کمی، اور  

ے کی ضروریات میں معاونت شامل ہیں، بالخصوص ان عمارتوں کی تجدید نیویارک میں موجود عمارتوں کے مجموع
اور نئی تعمیر کے لیے، جو نیویارک کے توانائی کے تحفظ کے اہداف کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔  

ے  مزید برآں، اس درخواست میں ایسے الئحہ عمل تالش کیے جاتے ہیں جن سے کاربن الگ کرنے کے عمل میں اضاف
کے لیے زمین کے معیاری استعمال، لچک اور قابِل تجدید توانائی کو مؤثر بنانے، فضائی و آبی آلودگی میں کمی النے،  
توانائی کی سروسز کی الگتوں میں کمی فراہم کرنے، اور ماحول مستعد صنعتوں میں مالزمتوں کی تشکیل کی ترغیب  

م کمیونٹیز اور ماحولیاتی انصاف کے شعبوں کو فائدہ پہنچ دے کر منفرد الئحہ عمل بروئے کار التے ہوئے محرو
 سکے۔ 

  
نے کہا،  CEO Doreen M. Harrisریاست نیویارک کی توانائی کی تحقیقی و ترقیاتی اتھارٹی کی صدر اور 

"ریاست نیویارک ایک اختراعی پہل کار ہے اور چونکہ ہم اپنے صاف توانائی کے پُرعزم اہداف کے حصول کی تالش 



میں ہیں، اس لیے ہمیں اس راہ پر گامزن ہونا ہو گا جو موسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمارے قدرتی وسائل کو بروئے  
لے کر آتے ہیں، تو ہم فراہمی کے سلسلے کو فعال کر کار ال سکے۔ جب ہم اختراعی حلوں کو ایک خاص سطح تک 

دیتے ہیں، اور یہ چیز مقامی کمیونٹیز پر براہ راست اثرانداز ہوتی ہے اور ان کی معیشتوں کو متحرک کرنے کے ساتھ  
  ساتھ مستقبل میں خاندان کی کفالت کے لیے مالزمتیں تخلیق کرتی ہے۔" 

  
 Basilاتی تحفظ کے کمشنر اور ماحولیاتی اقدام کونسل کے شریک صدر ریاست نیویارک کے محکمہ برائے ماحولی

Seggos  ،نیویارک کے اندر مصنوعات و خدمات کے فروغ کے سلسلے میں اخراجوں میں کمی اور کاربن نے کہا"
اضے کو جدا کرنے کے حلوں کو یقینی بنانے کے لیے یہ شاندار سرمایہ کاری ہمیں قومی رہنما موسمیاتی ایکٹ کے تق

فیصد کم کرنے کے ہمارے ہدف کے حصول میں  85تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو  2050کے مطابق سنہ 
کی جانب سے اعالن کردہ یہ فنڈنگ کمپنیوں کو ایسے وسائل فراہم کرے گی جو جدید   Hochulمدد دے گی۔ گورنر 

اربن سے پاک کرتے ہیں اور ماحول کی حفاظت ٹیکنالوجیز کی فراہمی میں انہیں درکار ہیں، جو کہ ہماری معیشت کو ک
اور موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کی ہماری کوششوں کے سلسلے میں آلودگی سے پاک، سرسبز و شاداب مستقبل کو  

  یقینی بناتے ہیں۔" 
  

"ریاست نیویارک کا اختراعی عمل میں نے کہا،  Richard A. Ball ریاست نیویارک کے کمشنر برائے زراعت
میشہ سے قائدانہ کردار رہا ہے، جو کہ بالکل وہی الئحہ عمل ہے جو کہ ہمیں بڑے پیمانے پر موسمیاتی تبدیلی پر قابو  ہ

پانے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے شعبۂ زراعت کے کردار سمیت موسمیاتی اقدام  
پر مجھے فخر ہے۔ جبکہ قدرتی کاربن سلوشنز انوویشن چیلنج کی کونسل کے ہمارے تمام تر شراکت داران کے کام 

ایک اور ذریعہ ہے جو کہ بطور ریاست اب ہمارے پاس موجود ہو گا تاکہ اخراجوں میں کمی ال سکیں اور کاربن کو 
  الگ کر سکیں، جس سے ہمیں مزید مستحکم مستقبل کے اہداف تک رسائی میں مدد ملے گی۔" 

  
NYSERDA 29  منظور کرے گی۔ اس پروگرام سے متعلق مزید جانے کے لیے، براہ   ںدرخواستیتک  2022نومبر

میں شرکت کے لیے   ویبینار NYSERDAبجے  3:00سہ پہر  -بجے  1:00، بروز جمعرات دن 2022نومبر  3کرم 
ارب کے صاف توانائی فنڈ اور عالقائی   6سالہ $ 10اندراج کروائیں۔ اس اقدام کے لیے فنڈنگ کی فراہمی ریاستی  

  اتی ہے۔گرین ہاؤس گیس اقدام کی جانب سے کی ج
  

آج کا اعالن ان اختراع سازوں اور کمپنیوں کی معاونت کے لیے تحقیق، ترقی، اور کمرشالئزیشن میں ریاست نیویارک  
کی سرمایہ کاریاں تشکیل دیتا ہے، جو معیشت گیر کاربن سے پاک ماحول کا ریاستی ہدف پورا کرنے کے لیے درکار 

  اختراعی کا NYSERDAالی ٹیکنالوجیز کے لیے متحرک ہیں۔ کم اخراج کی حامل اور کاربن کو الگ کرنے و
سال کے عرصے کے دوران گرانٹس اور ریپ اراؤنڈ کمرشالئزیشن سپورٹ کے ذریعے براہ راست  10پروگرام 

ور کاروباری ترقی کی  ٹیکنالوجی ا NYSERDAملین کی رقم مقرر کر رہا ہے۔  800سرمایہ کاریوں کے طور پر $ 
  200سے زائد جبکہ پروجیکٹ فنانس کیپیٹل میں $ 680سرمایہ کاریوں کے نتیجے میں نجی سرمایہ کاریوں میں $

  LEDسے زائد اختراعی کلین انرجی مصنوعات کو کمرشالئز کیا گیا ہے، جن میں  450ملین پیدا کیے گئے ہیں، نیز 
 ک چلنے والی بیٹریاں، اور زیادہ موثر حرارتی اور کولنگ سسٹمز شامل ہیں۔ الئٹنگ سسٹمز، گھریلو آالت، زیادہ دیر ت

  
"نیویارک موسمیاتی بحران کا مقابلہ کرنے کی مکمل صالحیت رکھتا  نے کہا،  Michelle Hinchey ریاستی سینیٹر

کی تکمیل کی جانب ایک اہم قدم  CLCPAہے، اور قدرتی کاربن سلوشنز انوویشن چیلنج کا حالیہ ترین مرحلہ ہمارے 
کی جانب ہے۔ یہ مثالی پروگرام موسمیاتی لچک پذید حلوں کے سلسلے میں کاروباری اداروں کو جرات مندانہ، ترقی 

رواں اقدام کی ترغیب دیتا ہے، مثالً ایسی مشترکہ نوعیت کی کوشش کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاربن الگ کرنا اور 
اخراجوں میں کمی النا، جو ہمیں نیویارک کے باشندگان کی آئندہ نسلوں کے لیے اپنے سیارے کو محفوظ بنانے کے  

  لیے درکار ہیں۔" 
  

"اخراجوں میں کمی کے لیے اختراعی سوچ کو متحرک کرنے کے لیے  کہا،  نے Michael Cusick رکن اسمبلی
اس قسم کی سرمایہ کاریاں کرنا ناگزیر ہے اور اس سے ہمیں نیویارک کو اپنے موسمیاتی ایکٹ کے گرین ہاؤس گیسوں  

پر   جس سے نیویارک کے تمام باشندوں -کے اخراج میں کمی کے ہدف کے حصول کے قریب آنے میں مدد ملے گی 
  مثبت اثر مرتب ہونے کے ساتھ سب لوگوں کے لیے صاف، صحت بخش مستقبل حاصل ہو سکے گا۔" 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0r8z0000009hao&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce372d472bba3435dcccb08daac780c46%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638011928967724983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jk8%2FGJ2id8gwIjZdJ0c9sTUZV%2BSByqk2GnncM4OEAbA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyserdany.webex.com%2Fnyserdany%2Fj.php%3FRGID%3Dr4da96e0f8c2f93f5f92caa1c21979933&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce372d472bba3435dcccb08daac780c46%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638011928967724983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JG1iXyqN07qFCdK6l7CnVqZIlvhir43zh0IH%2B4E105c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F-%2Fmedia%2FProject%2FNyserda%2FFiles%2FPublications%2FClean-energy-industry%2FCommercialization-Innovation-Resource-FactsSheet.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce372d472bba3435dcccb08daac780c46%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638011928967724983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYnVZr6B1tLFYOsKpffc3RkIrWFuvCjTp2Uh5cXxxAg%3D&reserved=0


  
کو قدرتی کاربن سلوشنز انوویشن چیلنج کو فروغ   NYSERDA"مجھے نے کہا،  Donna Lupardo رکن اسمبلی

کو پورا کرنے کے لیے،  دیتے ہوئے دیکھ کر نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ریاست کے جارحانہ موسمیاتی اہداف 
ہمیں قدرتی کاربن کو الگ کرنے اور اخراجوں میں کمی النے کو نئے اور اختراعی طریقوں کے ذریعے فعال انداز  

میں فروغ دینا ہو گا۔ اسی وجہ سے اس نمایاں کردار کو تسلیم کرتے ہوئے جو کہ نیویارک کا شعبۂ زراعت ادا کر سکتا 
 Soil Health andں نے مٹی کی زرخیزی اور موسمیاتی لچک پذیری ایکٹ )اور می Hincheyہے؛ جب سینیٹر 

Climate Resiliency Act  ،کو منظور کیا تو ہمارے ذہنوں میں یہی بات تھی۔ اب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے )
  وہ ان قابِل پیمائش اقدامات کے لیے مستحکم معاونت کا حصول ہے۔" 

  
  ریاست نیویارک کا قومی رہنما موسمیاتی ایکٹ

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   کی عالمگیر وباء سے ابھرنے کے ساتھ ساتھ ایک ماحول دوست معیشت کی آبیاری کرنا جاری رکھے
تک اپنے  2040گا۔ کالئمیٹ لیڈرشپ اینڈ کمیونٹی پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے قانون میں شامل کر کے، نیو یارک 

فیصد قابل   70تک  2030یں اخراج سے پاک بجلی کے شعبے کی تکمیل کے الزمی ہدف کے راستے پر ہے، جس م 
تجدید توانائی کی پیداوار اور تمام معیشت میں کاربن کی غیر موجودگی حاصل کرنا شامل ہیں۔ اس کی بنیاد صاف  

بڑے پیمانے  120توانائی کو بڑھانے کے لیے نیو یارک کی بے مثال سرمایہ کاری پر ہے جس میں ریاست بھر میں 
$  6.8$ بلین سے زیادہ، عمارتوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے 35بوں میں پر قابِل تجدید اور ترسیل کے منصو

$ بلین سے زائد صاف نقل و حمل کی پہل کاروں کے لیے، اور  1$ بلین،  1.8بلین، شمسی توانائی کو بڑھانے کے لیے 
ک نیو یارک ت 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  158,000کے ماحول دوست توانائی کے شعبے میں تقریباً 
  2035فیصد اضافہ ہے؛ اور ایک عزم کہ غیر سمندری ہوا کے ذریعے  2,100سے لے کر  2011کے شعبے میں 

نیو یارک اس پشرفت کو بروئے کار لے کر آئے گا   میگا واٹس تیار کریں گے۔ کالئمیٹ ایکٹ کے تحت، 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 
کے توانائی کے مستعد استعمال کے ہدف، حتمی صارفین    2025نٹیز کی طرف ہو، اور پیشرفت کو ساتھ، پسماندہ کمیو

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