
 

 

 
 KATHY HOCHULگورنر   10/14/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے مقامی ایمرجنسی کی منصوبہ بندی اور اس کے سدباب کی کوششوں میں معاونت کے لیے  HOCHULگورنر 
  $ ملین کی رقم کا اعالن کیا ہے7.6وفاقی فنڈنگ میں 

  
نیویارک کی کاؤنٹیز اور نیویارک شہر کے لیے ایمرجنسی میں منصوبہ بندی کی کوششوں اور عملی تیاری میں 

 معاونت کے لیے فنڈنگ 
  
  

نے آج اعالن کیا کہ ریاست نیویارک میں موجود ایمرجنسی کی نظم کار کاؤنٹی ایجنسیوں کو   Kathy Hochulگورنر 
ملین کی رقم عطا کی گئی ہے تاکہ آفت کی صورِت حال کا تدارک کرنے کے لیے   $ 7.6وفاقی فنڈنگ کی مد میں 

 Federalجنسی )منصوبہ بندی اور عملی تیاری میں معاونت دی جا سکے۔ ایمرجنسی کی نظم کار وفاقی ای
Emergency Management Agency  کی جانب سے فراہم کردہ وفاقی ایمرجنسی انتظامیہ کی کارکردگی کی )

ساالنہ گرانٹ کے ذریعے، یہ فنڈنگ تربیت اور مشقوں کی تشکیل اور نفاذ سے لے کر کاؤنٹی کی سطح پر ایمرجنسی 
  ۔ردعمل کے وسائل کے حصول کی کوششوں میں معاونت دیتی ہے

  
"ہم ریاست کی ایمرجنسی منصوبہ بندی اور ردعمل کی صالحیتوں کو مستحکم کرنے پر انتہائی توجہ مرکوز کیے  

گورنر  ہوئے ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنانے میں مدد دے سکیں کہ کوئی آفت آنے پر نیویارک اس کے لیے تیار ہو،" 
Hochul ماری جانب سے ازحد معاونت کی ضرورت ہے، اور یہ  "کاؤنٹی کے ایمرجنسی نظم کاروں کو ہ  نے کہا۔

فنڈنگ تربیتی کوششوں میں معاونت دینے کے ساتھ ساتھ ایجنسیوں کو اپنی کمیونٹیز کے اندر آفاتی صورِت حال کا  
  تدارک کرنے کی خاطر ضروری وسائل تک رسائی کے حصول میں مدد دے گی۔" 

  
پروجیکٹس یا اقدامات تشکیل دینا ضروری ہے جن سے ان کی    فنڈنگ کے حصول کی خاطر، کاؤنٹیز کے لیے ایسے

اپنی تیاری اور ردعمل کی صالحیتیں مستحکم ہوں تاکہ وہ تمام ممکنہ نقصانات کی تالفی کر سکیں۔ پروجیکٹس میں  
FEMA   کی جانب سے قومی سطح پر بہتری کی متقاضی کے طور پر نشاندہی کردہ کوششیں سنوارنے پر توجہ

سکتی ہے، جن میں الجسٹکس اور تقسیم کاری کے نظم کی منصوبہ بندی، انخالء کی منصوبہ بندی،  مرکوز کی جا
  آفات کی صورت میں مالیاتی نظم، تباہ کن آفتی ہاؤسنگ اور لچک پذیر مواصلتی نظام شامل ہیں۔

  
نے کہا،   Jackie Brayریاست نیویارک کے ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات کی کمشنر 

 "DHSES   میں، ہم آفات کا فوری اور مناسب طور پر سدباب کرنے کے لیے مقامی سطح پر ایمرجنسی کے نظم کار
دفتر کے عملے اور کاؤنٹی کے ایمرجنسی نظم کار افسران کے درمیان شراکت داریوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ وفاقی  

تیاری کی کوششوں میں اضافہ کرنے اور نیویارک کے باشندوں کو فنڈنگ ہمارے کاؤنٹی ایمرجنسی مینیجرز کو اپنی 
  محفوظ رکھنے میں مدد دے گی۔" 

  
  یہ فنڈنگ درج ذیل کی معاونت کے لیے بروئے کار الئی جا سکتی ہے:

  نظم کار اور انتظامی سرگرمیاں۔ .1

  منصوبہ بندی۔ .2

  ایمرجنسی کی نظم کار ایجنسیوں کے عملے کی بھرتیاں کرنا۔ .3

  مان۔سازوسا .4



 

 

  تربیتیں اور مشقیں۔ .5

  ایمرجنسی آپریشنز سینٹرز کی تعمیر و تجدید۔ .6

7. GIS اور باہمی قابِل تبادلہ مواصالتی نظاموں کی مرمت اور برقراری۔  

  
  ایمرجنسی کی نظم کار مقامی ایجنسیوں کو دستیاب رقوم درج ذیل ہیں:

  

  ایوارڈ کی رقم  گرانٹ وصول کنندہ

Albany  $119,708  

Allegany  $23,456  

Broome  $80,641  

Cattaraugus  $35,286  

Cayuga  $35,176  

Chautauqua  $55,869  

Chemung  $38,496  

Chenango  $24,034  

Clinton  $35,968  

Columbia  $28,792  

Cortland  $23,603  

Delaware  $23,092  

Dutchess  $117,175  

Erie  $351,547  

Essex  $19,845  

Franklin  $24,457  

Fulton  $25,939  

Genesee  $27,654  

Greene  $23,560  

Hamilton  $6,824  

Herkimer  $29,328  

Jefferson  $48,827  

Lewis  $15,214  

Livingston  $29,658  

Madison  $32,693  

Monroe  $285,673  

Montgomery  $23,936  

Nassau  $510,104  

New York City  $3,087,637  

Niagara  $86,625  

Oneida  $93,567  

Onondaga  $181,104  

Ontario  $45,698  

Orange  $145,578  

Orleans  $21,170  

Oswego  $51,044  



 

 

Otsego  $28,476  

Putnam  $42,598  

Rensselaer  $65,117  

Rockland  $122,529  

Saratoga  $87,808  

Schenectady  $63,344  

Schoharie  $17,349  

Schuyler  $11,917  

Seneca  $18,292  

St. Lawrence  $47,211  

Steuben  $42,327  

Suffolk  $568,105  

Sullivan  $34,241  

Tioga  $24,278  

Tompkins  $43,297  

Ulster  $73,814  

Warren  $29,776  

Washington  $28,837  

Wayne  $40,359  

Westchester  $362,887  

Wyoming  $20,896  

Yates  $14,558  

  7,596,995$  کل رقم

  
 Division of Homeland Securityریاست نیویارک کا ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات )

and Emergency Services، DHSES اس فنڈنگ کا انتظام )FEMA  کی جانب سے کرتا ہے۔DHSES  ہر
دائرۂ اختیار کے ایمرجنسی کے نظم کار دفتر کے ساتھ براِہ راست رابطے میں رہے گا تاکہ ان فنڈز کی ممکنہ طور پر  

  سکے۔جلد از جلد فراہمی کو یقینی بنایا جا 
  

   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 

دت،  سے بچاؤ، تیاری کرنے، ردعمل اختیار کرنے، ان سے بحالی کے عمل میں، اور ان کو کم کرنے کے لیے قیا
یا  Twitterہمیں  پر تالش کریں، Facebookرابطہ کاری اور مدد فراہم کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، ہمیں 

Instagram  مالحظہ کریں۔    ویب سائٹپر فالو کریں یا ہماری 
  

###  
  

 
 www.governor.ny.govاضافی خبر یہاں مالحظہ کی جا سکتی ہے  
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