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کے   LI-CYCLEمالزمتیں پیدا کرنے کے لیے کینیڈین فرم  270نے مونرو کاؤنٹی میں تقریباً  HOCHULگورنر 
  ساتھ معاہدے کا اعالن کیا

  
  270پائیدار ٹیکنالوجی کی یہ کمپنی ایسٹ مین بزنس پارک میں اپنے امریکی آپریشنز کو مزید بڑھا رہی ہے؛ تقریباً 

   نئی مالزمتیں پیدا کرنے کا عزم رکھتی ہے
  

 Li-Cycle  ملین تک کی  13.5کو امپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے ایکسلسیئر جابز ٹیکس کریڈٹ پروگرام کے ذریعے $
  اونت حاصل ہو گیریاستی مع

  
NYS  جو کہ کمیونٹیز کو بحال کرنے اور معیشت   —کی یہ سرمایہ کاری "فنگر لیکس فارورڈ" کی تکمیل کرتی ہے

  کو فروغ دینے کے لیے خطے کی جامع حکمت عملی ہے
  

  دستیاب ہ   ہاںیپروجیکٹ کا خاکہ  

  
  

کے ساتھ معاہدے کا اعالن کیا، یہ ایک کینیڈین،   Li-Cycleنے آج ریاست نیویارک کے  Kathy Hochulگورنر 
لیتھیم آئن بیٹری ریسورس ریکوری کمپنی ہے، جو کارکردگی پر مبنی ایکسلسیئر جابز ٹیکس کریڈٹ پروگرام کے  

مالزمتیں پیدا کرے گی۔ کمپنی راچسٹر ہب کے نام سے ایک نئی سہولت گاہ کے  270ذریعے منرو کاؤنٹی میں تقریباً 
ایکڑ اراضی پر تعمیر کیا جارہا ہے جسے   41یکہ میں اپنے آپریشنز کو وسعت دے گی، یہ ہب اس وقت ذریعے امر

کی پہلی امریکی اسپوک سہولت گاہ کے عالوہ ہے جو  Li-Cycleپہلے ایسٹ مین بزنس پارک ساؤتھ کہا جاتا تھا۔ یہ 
دا ہوئی ہیں۔ تازہ ترین پروجیکٹ سے  سے زیادہ مالزمتیں پی 35اس وقت بزنس پارک میں کام کر رہی ہے، جس سے 

سے زیادہ مالزمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ امپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ   1,000نئی مالزمتیں اور تعمیر کے دوران  269
نے مالزمت کے مواقع پیدا کرنے کے وعدوں کے بدلے میں اس پروجیکٹ کو ایکسلسیئر جابز پروگرام کے ٹیکس  

 ملین تک کی معاونت فراہم پر اتفاق کیا ہے۔    $13.5کریڈٹس کی شکل میں 
  

کی توسیع میں معاونت کر کے نیویارک کی ماحول دوست ٹیک اکانومی کو تقویت دے رہے ہیں، جس   Li-Cycle"ہم 
سے نہ صرف ہماری لیتھیم آئن بیٹری کی ترسیل میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ پروجیکٹ ہماری ترقی کرتی ہوئی توانائی  

-Li"ریاستی معاونت کے ساتھ،  نے کہا۔ Hochulگورنر ی صنعت کو بھی نئی تازگی بخشے گا۔" ذخیرہ کرنے ک 
Cycle  260ہماری ریاست کے ماحول دوست توانائی کے شعبے کی معاونت کرتے ہوئے فنگر لیکس کے عالقے میں  

یے پرعزم ہے جو ہماری  سے زیادہ نئی مالزمتیں الرہی ہے۔ میری انتظامیہ ایسے پروجیکٹس کی معاونت کرنے کے ل
ریاست کی اقتصادی ترقی کو تقویت دیتے رہیں گے اور نیویارک کے تمام شہریوں کے لیے ایک صاف ستھرا، زیادہ  

 ثابت قدم مستقبل بنائیں گے۔" 
  

ملک بھر میں دستیاب مضبوط لیتھیم آئن   Li-Cycleمیں، امپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ نے اعالن کیا تھا کہ  2020جنوری 
، ESDٹری سپالئی چین میں شمولیت کرنے کی کوشش میں نیویارک میں اپنی پہلی امریکی سہولت گاہ قائم کرے گی۔ بی

Li-Cycle  ملین تک کی  13.5کو اس وقت کارکردگی پر مبنی ایکسلسیئر جابز ٹیکس کریڈٹ پروگرام کے ذریعے $
روزگار کے نئے وعدوں کو پورا کرنا شروع کردے گی۔   Li-Cycleمعاونت اس صورت میں فراہم کر رہا ہے جب 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FLi-Cycle_Rochester_Hub_2_Warehouse_Construction_Site.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FiW7TfhDx29CQnyZM3pn8qxRYsj1b65HGR3Mz%2BFxYTc%3D&reserved=0


میں مرحلہ   Li-Cycle ،2023ں۔ مونرو کاؤنٹی اور گریٹر راچسٹر انٹرپرائز بھی اس پروجیکٹ میں تعاون کر رہے ہی
 وار راچسٹر ہب کی سہولت گاہ شروع کرنے کی توقع رکھتی ہے۔  

  
 Li-Cycle  کے "اسپوک" اور "ہب" کے آپریشنز ایک دوسرے کی تکمیل کریں گے۔Li-Cycle   کے پاس اس وقت

ر بیٹری بنانے کے اسکریپ کو امریکا میں کئی اسپوکس ہیں جو ایک ملکیتی عمل کے ذریعے ناقابل استعمال بیٹریوں او
کے اسپوکس کی اولین پیداوار   Li-Cycleپروسیس کرتے ہیں جس سے کم سے کم گندا پانی اور اخراج پیدا ہوتے ہیں۔  

اپنی  Li-Cycleبلیک ماس ہے، جس میں لیتھیم، کوبالٹ اور نکل سمیت متعدد انتہائی قیمتی اہم دھاتیں موجود ہوتی ہیں۔ 
کا استعمال کرتے ہوئے ماحول کے حوالے سے پائیدار انداز میں 'ہب' میں بلیک ماس کو بیٹری گریڈ  ملکیتی ٹیکنالوجیز 

  مواد میں تبدیل کرے گی۔
  

ٹن لیتھیم آئن بیٹریوں کے ٹکڑے کرنے کی صالحیت ہے۔ آخر میں، "ہب" کی   5,000'اسپوک' کے افعال میں ساالنہ  
مقامات سے بلیک ماس حاصل ہو گا اور یہ بیٹری کے مواد کو  سہولت گاہ کو پورے امریکا میں اس کے اسپوک 

الیکٹرک گاڑیوں کے برابر ہے۔ اہم بیٹری گریڈ مواد کی مقامی   225,000پرویسیس کرے گی، یہ مواد ساالنہ تقریباً 
  سطح پر فراہمی کا امریکا میں اقتصادی، ماحولیاتی اور قومی سالمتی پر اہم اثر پڑے گا۔

  
Li-Cycle ریک بانی اورکے شCEO Ajay Kochhar ،ہم راچسٹر کے عالقے میں اپنی اسپوک اینڈ ہب  نے کہا"

کی مضبوط معاونت کے لیے ان کا شکریہ ادا   ESDکی سہولیات کو بڑھانے اور ترقی دینے کے لیے پرجوش ہیں اور 
الوں اور مینوفیکچررز  کی سب سے پہلے آنے والے کی حیثیت سے برتری اسے گاڑی بنانے و Li-Cycleکرتے ہیں۔ 

کے لیے بیٹری کے اہم مواد کو بڑی سطح پر فراہم کرنے اور اس کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے بہترین صورتحال  
میں لے آتی ہے، تاکہ وہ مقامی طور پر مواد حاصل کرنے شرط کو پورا کر سکیں۔ ہماری پیٹنٹ شدہ اور ماحولیاتی  

آئن بیٹریوں کو ری سائیکل کرنے کا ایک ثابت شدہ اور معروف طریقہ ہیں اور یہ   طور پر پائیدار ٹیکنالوجیز، لیتھیم
   ماحول دوست توانائی کی منتقلی کو تیز کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔"

  
نے ایک منفرد عمل تیار کیا اور اس کی توثیق کی ہے جس   Li-Cycleمیں قائم ہونے والی  2016اونٹاریو، کینیڈا میں 

کی مدد سے وہ کم سے کم گندے پانی کے اخراج کو برقرار رکھتے ہوئے اور کمپنی کے صفر فضلے کے ہدف کو  
فیصد تک واپس حاصل کر سکتے ہیں۔  95حاصل کرتے ہوئے لیتھیم آئن بیٹریوں میں پائے جانے والے تمام مواد کا 

بیٹریوں سے واپس حاصل ہونے والے تمام مواد کو یا تو بیٹری کی پیداوار میں دوبارہ استعمال کے قابل بنانے   لیتھیم آئن
 یا دیگر طریقوں میں استعمال کرنے کے لیے پروسیس کیا جاتا ہے۔  

  
 Li-Cycle  کا دوبارہ کا راچسٹر "ہب" پروجیکٹ کامیابی کی کہانی کو بروئے کار التا ہے جو ایسٹ مین بزنس پارک

میں  EBPکمپنیوں میں کام کرتے ہیں۔   114سے زیادہ افراد پارک کے اندر کام کرنے والی  6,000جنم ہے، جہاں  
ٹیسٹ اور   BESTپائیدار توانائی کے ایکو سسٹم کو ترقی دینے پر مرکوز دیگر پائیدار ٹیکنالوجی کی کاوشوں میں 

میں ترقی کی منازل طے کرنے والی  EBPپلگ پاور شامل ہیں۔   کمرشالئزیشن سینٹر، کوڈک سیل اسمبلی سینٹر؛ اور
ہیرس، لی ڈیسٹری فوڈ اینڈ ڈرنک اور ڈو پونٹ بھی شامل ہے جو دنیا کی سب سے بڑی   L3دیگر کمپنیوں میں 

  پروبائیوٹکس فرمینٹیشن کی سہولت چال رہی ہے۔
  

-Li"ایسٹ مین بزنس پارک میں  نے کہا، Hope Knightامپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی صدر، سی ای او اور کمشنر 
Cycle   کی لیتھیم آئن بیٹری ری سائیکلنگ سہولت میں ہماری سرمایہ کاری، ریاست نیویارک کی ان کمپنیوں کے ساتھ

مسلسل وابستگی کی نمائندگی کرتی ہے جو پائیدار توانائی میں جدت الرہی ہیں اور معاشی مواقع پیدا کر رہی ہیں۔ یہ  
کا پروجیکٹ فنگر لیکس کے عالقے میں اعلٰی معیار کی مالزمتوں کا اضافہ کرے گا اور نیویارک کو    آگے کی سوچ

 توانائی ذخیرہ کرنے میں عالمی رہنما کے طور پر نام قائم کرنے کی ہماری کوششوں کو مزید آگے بڑھائے گا۔" 
  

کی توسیع   Li-Cycleس پارک میں "راچسٹر کے اپنے ایسٹ مین بزننے کہا،  Jeremy Cooneyریاستی سینیٹر  
سے  200ہمارے ریجن کی مسلسل اقتصادی ترقی کے لیے ایک اہم سرمایہ کاری ہے۔ تعمیراتی مرحلے کے دوران  

زیادہ مستقل، اچھی تنخواہ والی، ماحول دوست مالزمتیں اور ہزاروں دیگر مالزمتیں التے ہوئے، یہ پروجیکٹ یقینی  



اور امپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ   Hochulیکی ترقی میں بطور رہنما برقرار رہے۔ میں گورنر بناتا ہے کہ گریٹر راچسٹر تکن
  کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس متاثر کن کام کے لیے مسلسل معاونت کرتے ہیں۔"

  
"آج کا اعالن اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ ہماری کمیونٹی ہماری اگلی   نے کہا، Joshua Jensenرکن اسمبلی 

نسل کی معیشت کو بڑھانے میں کس طرح منفرد طور پر ایک صنعتی رہنما کے طور پر کھڑی ہے۔ ایسٹ مین بزنس  
مواقع کی سرمایہ کاری نہ صرف اس کمیونٹی اور ریاست کے لیے اقتصادی  Li-Cycleپارک اور منرو کاؤنٹی میں 

فراہم کرے گی بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ ہمارا کاروبار اور تکنیکی ڈھانچہ منفرد طور پر ترقی کرنے  
  کے لیے تیار ہے جبکہ دیگر کاروبار یہ فیصلہ کریں کہ آیا راچسٹر میں بطور نیا گھر سرمایہ کاری کرنی ہے یا نہیں۔"

  
ہمارے پڑوسیوں کے لیے بہت زیادہ معاوضہ دینے Li-Cycle " نے کہا،  Adam Belloمنرو کاؤنٹی کے ایگزیکٹو 

والی سینکڑوں مالزمتیں پیدا کر رہی ہے اور ساتھ ہی ایک انتہائی ضروری خدمت فراہم کر رہی ہے کیونکہ ہماری  
کے منرو   Li-Cycleستعمال کرتی ہے۔ منرو کاؤنٹی کو دنیا، ہماری روزمرہ کی زندگی میں زیادہ لیتھیم آئن بیٹریاں ا

 Kathyاور ہم شکر گزار ہیں کہ گورنر   -کاؤنٹی میں آپریشنز کو وسعت دینے کے لیے شراکت کرنے پر فخر ہے  
Hochul  نےLi-Cycle "کو مزید بڑھانے اور ہماری معیشت کو مضبوط بنانے کے لئے سرمایہ کاری کی۔  

  
کو ان کی توسیع پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اس  Li-Cycle"میں  نے کہا، Malik Evansراچسٹر کے میئر 

ویں صدی میں ہائی ٹیک  21سرمایہ کاری کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ  
ے راچسٹر کی معیشت کی  مالزمتوں میں اضافے کے لیے راچسٹر بہترین مقام ہے۔ فنگر لیکس فارورڈ کے ذریع

اور امپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا بھی شکریہ۔ ہم ایک ساتھ مل کر ایک   Kathy Hochulمعاونت کرنے کے لیے گورنر 
  پرجوش مستقبل اور امید سے بھرے شہر کی تشکیل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔"

  
کے ساتھ گریس کے ایسٹ   Li-Cycleسے  2019"گریس ٹاؤن  نے کہا، Bill Reilichگریس ٹاؤن کے سپروائزر  

مین بزنس پارک میں بڑے پیمانے کی یہ سرمایہ کاری النے کے لیے کام کر رہا ہے۔ گریس کی نئی اقتصادی ترقی اور  
انوویشن اوورلے نے ترجیحی مقامی منظوریوں کی راہ ہموار کی، جبکہ میری اقتصادی ترقی کی ٹیم نے ماحولیاتی  

زت نامہ حاصل کرنے اور مراعات پر بات چیت کرنے کے لیے حکومت کی تمام سطحوں میں ایجنسیز کے ساتھ  اجا
کے  Li-Cycleنے بھی اس پروجیکٹ کو یہاں تک النے کے لیے بہت محنت کی ہے۔  Li-Cycleمل کر کام کیا۔ خود 

کو تکمیل کی جانب جاتا ہوا دیکھنے کی   ہب پر اب تعمیراتی کام جاری ہونے کے ساتھ، میری ٹیم روزانہ اس پروجیکٹ
نگرانی میں مصروف رہتی ہے۔ مونرو کاؤنٹی میں اس پیمانے پر صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری ایک دہائی سے زیادہ  
عرصے میں نہیں دیکھی گئی ہے اور میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہوں کہ ہم اس موقعے  

۔ اس حجم کا پروجیکٹ صرف ماحول دوست توانائی کے شعبے میں ہی نہیں بلکہ ہر شعبے میں  سے فائدہ اٹھا سکیں
کی سرمایہ کاری ان تعمیراتی اور خدماتی   Li-Cycleکشش اور ثانوی اقتصادی ترقی پیدا کرتا ہے۔ گریس میں 

س کے ایسٹ مین بزنس صنعتوں کے لیے بھی حوصلہ افزا بات ہے جو مقامی معیشت کے لیے بہت اہم ہیں۔ مجھے گری
 کا خیرمقدم کرنے پر فخر ہے اور اس پروجیکٹ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر پرجوش ہوں۔"   Li-Cycleپارک میں 

  
ہب پروجیکٹ کا   Li-Cycle"کوڈک کو نے کہا،  CEO Jim Continenzaکوڈک کے ایگزیکٹو چیئرمین اور 

رنے والی ٹیکنالوجی اور پائیدار پروسیسز سے ہماری وابستگی  حصہ بننے پر فخر ہے، جو بیٹری اور توانائی ذخیرہ ک
کی عکاسی کرتا ہے۔ ہب پروجیکٹ، ایسٹ مین بزنس پارک کے وسیع وسائل بشمول یوٹیلیٹیز، ریل، سیکیورٹی اور  
سہولیات کے انتظام کی خدمات سے مستفید ہوگا۔ راچسٹر ریجن بالواسطہ اور بالواسطہ دونوں طرح سے پروجیکٹ  

کی طرف سے فراہم کردہ   Li-Cycleریعے پیدا ہونے والی مالزمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور ہمارا ماحول  کے ذ 
  ملکیتی مواد کی بحالی کی سروس سے فائدہ اٹھائے گا۔"

  
اور فنگر لیکس ریجنل اکنامک ڈیولپمنٹ کونسل کے شریک چیئرمین   CEOراچسٹر چیمبر آف کامرس کے صدر اور 

Bob Duffy  ایسٹ مین بزنس پارک میں  کہا،نے "Li-Cycle   کی توسیع اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ گریٹر
راچسٹر میں بین االقوامی کاروباری اختراع پروان چڑھ رہی ہے، اور یہ ہمارے عالقے کی بڑی کامیابی ہے۔ چونکہ 

ملی ہے، ہم انہیں کامیابی کی    اس عظیم کمپنی کو ہماری کاروباری برادری کے ٹیلنٹ، وسائل اور معاونت سے تقویت 
مزید بلندیوں پر پہنچتا دیکھنے کے منتظر ہیں۔ گریٹر راچسٹر ریجن میں اچھی طرح سے حساب کتاب کے بعد سرمایہ  



کا   CEO  ،Ajay Kochharکے شریک بانی اور  Li-Cycle، مونرو کاؤنٹی اور ESDکاری کرنے کے لیے 
  شکریہ۔"

  
Matt Hurlbutt  صدر اور ،CEO،گریٹر راچسٹر انٹرپرائز نے کہا ، " Li-Cycle  کا ایسٹ مین بزنس پارک میں

بیٹری ری سائیکلنگ ہب بنانے کا منصوبہ راچسٹر، نیویارک میں اس سائٹ پر دستیاب قیمتی بنیادی ڈھانچہ کے ساتھ  
کی اہم سرمایہ کاری   Li-Cycleے ن GREساتھ بیٹری اور توانائی کے ذخیرہ کرنے کی مہارت کی نشاندہی کرتا ہے۔ 

نئی مالزمتوں کی تخلیق کے لیے ضروری معاشی ترقی کے وسائل کو   220کو محفوظ بنانے اور ہماری کمیونٹی میں 
 مربوط کیا ہے۔" 

  
 Cycle-Li :کے بارے میں اضافی معلومات کے لیے، مالحظہ کریں cycle.com-https://li/ ۔  

  
   فنگر لیکس فارورڈ کی رفتار تیز کرنا

آج کا اعالن "فنگر لیکس فارورڈ" کی تکمیل کرتا ہے، جو کہ مضبوط معاشی ترقی اور کمیونٹی کی ترقی کے لیے 
خطے کا جامع بلیو پرنٹ ہے۔ خطہ جاتی سطح پر ڈیزائن کردہ منصوبہ اہم صنعتوں بشمول فوٹونکس، زراعت و غذائی 

کوز کرتا ہے۔ اب، یہ خطہ ریاستی کے شمالی عالقے  پیداوار، اور جدید مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری پر توجہ مر
$ ملین کی ریاستی سرمایہ کاری  500( کے ذریعے Upstate Revitalization Initiativeکی حیاِت نو پہل کاری )

$ بلین  2.5$ ملین کی سرمایہ کاری نجی کاروبار کو 500کے ساتھ فنگر لیکس فارورڈ کو تیز کر رہا ہے۔ ریاست کی  
اور خطے کے منصوبے، جیسا کہ پیش کیا گیا ہے، سے  - ی سرمایہ کاری کے لیے ترغیب دے گی سے زیادہ ک

۔ یہاں تک نئی مالزمتوں کی توقع ہے۔ مزید معلومات 8,200   دستیاب ہیں

  
  امپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے بارے میں

کا  ESD(۔ www.esd.ny.gov) ( نیو یارک کی معاشی ترقی کی سربراہ ایجنسی ہےESDامپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ )
غ دینا، نئی مالزمتوں اور اقتصادی مواقع کی تخلیق کی حوصلہ مشن ایک مضبوط اور بڑھتی ہوئی معیشت کو فرو

افزائی کرنا، ریاست اور اس کی میونسپلٹیز کی آمدنی میں اضافہ اور مستحکم اور متنوع مقامی معیشتیں قائم کرنا ہے۔  
اری سرمایہ  نجی کاروب ESDقرضہ جات، عطیات، ٹیکس کریڈٹس اور دیگر اقسام کی مالی امداد کو بروئے کار ال کر،  

کاری اور ترقی کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ مالزمتی تشکیل کی حوصلہ افزائی کر سکے اور ریاست نیو  
ایک بنیادی انتظامی ایجنسی بھی ہے جو عالقائی   ESDیارک میں ہر جگہ ترقی کرتی کمیونٹیز کی معاونت کر سکے۔ 

" I LOVE NEW YORKاست کے مشہور سیاحتی برانڈ " اقتصادی ترقیاتی کونسلوں کی نگرانی کرتی ہے اور ری
 کی مارکیٹنگ کرتی ہے۔ ریجنل کونسلز اور امپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے

www.regionalcouncils.ny.gov  اورwww.esd.ny.gov مالحظہ کریں۔  
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