
 

 

 
 KATHY HOCHULگورنر   2022/12/8 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے برقی سپیس ہیٹرز کے حفاظتی معیارات کو بہتر بنانے کے لیے قانون سازی پر دستخط کیے   HOCHULگورنر 
  ہیں
  

( برقی سپیس ہیٹرز سے تھرموسٹیٹس، خودکار شٹ آفز، اور اضافی جانچ اور S.7863A/A.9181Bقانون سازی ) 
 سرٹیفیکیشن کی متقاضی ہے  

  
 بناتی بہتر کو معیارات حفاظتی کے ہیٹر سپیس برقی  بعد کے لگنے آگ خوفناک  سے ہیٹر میں پارکس  ٹوئن برونکس

  ہے
  
  

( پر دستخط کیے ہیں تاکہ برقی سپیس ہیٹرز  S.7863A/A.9181Bنے آج قانون سازی ) Kathy Hochulگورنر 
کے لیے تقاضا کیا جائے کہ ان کے تھرموسٹیٹس، خودکار شٹ آفز ہوں، اور امریکی محکمۂ لیبر کی پیشہ ورانہ  

سالمتی اور صحت کی انتظامیہ کی طرف سے تسلیم شدہ اور منظور شدہ ٹیسٹنگ اور سرٹیفیکیشن ادارے سے تصدیق 
افراد کی ہالکت کے بعد ایک سال سے   19ئن پارکس اپارٹمنٹس میں لگنے والی المناک آگ سے شدہ ہوں۔ یہ اقدام ٹو

بھی کم وقت کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اس بل کا مقصد یہ ہے کہ جب اس موسم سرما میں نیویارک کے باشندے اپنے 
 گھروں کو گرم کریں تو بے ہوشی کی مزید اموات اور مضروبیوں سے بچا جا سکے۔ 

  

"پچھلے سال ٹوئن پارکس اپارٹمنٹس کو آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آتا دیکھنے کے بعد، ہم نے متاثرہ خاندانوں کی 
بحالی میں مدد کرنے کے لیے کام کیا ہے اور اس سانحے کو کبھی نہ بھولنے اور نیویارک کے باشندوں کی حفاظت  

"جیسے کہ موسم ایک بار پھر سرد ہو رہا ہے اور ہم اپنے گھروں   نے کہا۔ Hochulگورنر   کرنے کا عہد کیا ہے،"
میں گرمائش کا اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ قانون سازی مستقبل کے حادثات کو روکنے اور نیویارک کے باشندوں کو 

اعلٰی محفوظ رکھنے میں مدد کرے گی کیونکہ ہم اپنی ریاست میں فروخت ہونے والے تمام برقی سپیس ہیٹرز کے لیے 
 حفاظتی معیار کو یقینی بناتے ہیں۔" 

  

  کسی کے ہیٹرز  سپیس برقی تاکہ  ہے کرتی  ترمیم  میں قانون  کاروباری عمومی (S.7863A/A.9181B)  سازی  قانون
  اور بغیر، کے  آف شٹ کار  خود  تھرموسٹیٹ، میں یارک  نیو ریاست وہ کہ  جائے لگائی پابندی پر فروش خوردہ بھی

  ادارے سرٹیفیکیشن اور ٹیسٹنگ شدہ منظور اور شدہ تسلیم  کے صحت اور سالمتی ورانہ  پیشہ بر،لی محکمۂ  کے امریکہ
  کرے۔ نہ  فروخت  انہیں بغیر کے  سرٹیفیکیشن  سے جانب کی

  
"سب سے پہال بل 'سیف سپیس ہیٹرز ایکٹ' تھا جسے میں نے متعارف   نے کہا، Cordell Cleareریاستی سینیٹر  

کو سراہتی ہوں، کیونکہ یہ خاص طور پر آتشزدگی   Hochulکروایا تھا اور میں اس پر دستخط کرنے کے لیے گورنر 
ا ہے۔ کو روکنے، زندگیاں بچانے اور گرمائش کرنے کے موسم میں رہائش گاہوں کو محفوظ بنانے کے لیے تیار کیا گی

نیویارک کے باشندے ملک میں اعلٰی ترین حفاظتی معیارات کا حق رکھتے ہیں اور آج ہم ان لوگوں کو بامعنی طور پر  
یاد کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جنہیں ہم ماضی میں کھو چکے ہیں اور اب اور ہمیشہ کے لیے قابِل بچت  

 آتشزدگیوں کو ختم کرنے کا عزم کرتے ہیں۔" 
  



 

 

"تقریباً ایک سال قبل، ایک تباہ کن اونچی آگ نے برونکس کے ٹوئن پارکس  نے کہا، Kenny Burgosاسمبلی رکن 
سالوں میں نیویارک کی سب سے  30افراد ہالک ہو گئے تھے، جس سے یہ  17اپارٹمنٹس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ 

کہ ایک خراب سپیس ہیٹر اس کی وجہ بنا تھا، تو ہم  ہالکت خیز آگ قرار پائی تھی۔ جب اس بات کا تعین کر لیا گیا 
نے ہماری   Hochulآج، میں شکر گزار ہوں کہ گورنر  جانتے تھے کہ کارروائی کرنا المحالہ طور پر ضروری تھا۔

جانیں محفوظ رکھنے والے بل، 'سیف سپیس ہیٹرز ایکٹ' پر دستخط کر دیئے ہیں۔ جب ہمارے یہاں سردی کے مہینوں 
گا تو برقی سپیس ہیٹرز کے لیے نئے حفاظتی اقدامات نیویارک کے باشندوں کو اپنے گھروں میں محفوظ   کا آغاز ہو

کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس قانون سازی کو آگے بڑھانے میں ایک بہترین   Cleareرکھیں گے۔ میں سینیٹر 
 منتظر ہوں۔"   شراکت دار ثابت ہوئے ہیں اور اس نئے قانون کے نفاذ کو دیکھنے کا

  
###  
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