
 

 

 
 KATHY HOCHULگورنر    12/9/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے نیو یارک کی کمیونٹیز کو ماحول دوست توانائی کے وسائل سے جوڑنے کے لیے ریجنل کلین  HOCHULگورنر 
   $ ملین کے ایوارڈز کا اعالن کیا52انرجی ہبز کے لیے 

  
یہ ہبز کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پسماندہ کمیونٹیز نیو یارک کی  

 کی منتقلی سے فائدہ اٹھائیں گی  ماحول دوست توانائی
  

فیصد فوائد کی فراہمی کے لیے نیو  35یہ پسماندہ کمیونٹیز کو ماحول دوست توانائی کی سرمایہ کاری کے کم از کم 
 یارک کے آب و ہوا کی قیادت اور کمیونٹی تحفظ ایکٹ کے ہدف کی حمایت کرتا ہے  

  
  

$ ملین کے ایوارڈز کا اعالن کیا  52ریجنل کلین انرجی ہبز قائم کرنے کے لیے  12نے آج  Kathy Hochulگورنر 
ہے تاکہ نیو یارک کی ماحول دوست توانائی پر منتقلی کے متعلق ریاست نیو یارک کے عالقوں میں رسائی، آگاہی اور  

ینے میں مدد کریں، خاص طور پر  تعلیم کے مراکز کے طور پر خدمات انجام دیں اور رہائشیوں کی شرکت کو فروغ د
نظر انداز شدہ یا کسی دیگر وجہ سے پسماندہ کمیونٹیز میں۔ آج کے اعالنات آب و ہوا کی قیادت اور کمیونٹی تحفظ  

ایکٹ کے اس ہدف کی حمایت کرتے ہیں کہ ماحول دوست توانائی کی سرمایہ کاری سے ہونے والے فوائد کا کم از کم  
ف رکھتے ہوئے، پسماندہ کمیونٹیز کو فراہم کیے جائیں؛ اور نیو یارک کے تمام شہریوں کے  فیصد کا ہد 40فیصد،  35

 لیے ماحول دوست توانائی کی مساوی منتقلی کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ 
  

یے  "جیسا کہ نیو یارک ایک سر سبز معیشت کی طرف بڑھ رہا ہے، کمیونٹی کی رسائی اور تعلیم کو یقینی بنانے کے ل
گورنر ضروری ہے کہ نیو یارک کے تمام باشندے اس منتقلی میں حصہ لے سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں،" 

Hochul نیو یارک کے مخصوص انداز میں، یہ تنظیمیں اپنے ساتھی نیو یارک کے شہریوں کی مدد کے  نے کہا۔"
یونٹی کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ میری انتظامیہ  لیے اکٹھا ہو رہی ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ ہر کم

$ ملین کی سرمایہ کاری کے ذریعے ان کی کوششوں کی حمایت کرنے پر فخر ہے، اور میں نیو یارک کی  52کو اس 
 کمیونٹیز کی ماحول دوست توانائی کے مستقبل کی طرف منتقلی میں مدد کرنے میں ان کی قیادت کو سراہتی ہوں۔"  

  
یو یارک کے محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی نے ان کمیونٹی کی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری ریاست ن
قائم کیے جا سکیں اور ایک جامع، کثیر الضابطہ نقطہ نظر فراہم کیا جا سکے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے   ہبز کی تاکہ

کہ نیو یارک کے تمام شہریوں کو ریاست کی ماحول دوست توانائی پر منتقلی کے فوائد تک مساوی رسائی حاصل ہے۔  
ں کے ایک نیٹ ورک پر مشتمل ہوگا جو  میں سے ہر ایک میں تنظیمو اقتصادی ترقی کے عالقوںہر ہب ریاست کے 

اگلے چار سالوں میں، کمیونٹی کی سطح پر خدمات فراہم کرنے کے لیے اپنے عالقے میں شراکت داری قائم کرنے اور  
فروغ دینے کے لیے ذمہ دار ہو گا اور ان کی کمیونٹیوں میں ماحول دوست توانائی کی رسائی، شمولیت اور تعلیم کی  

رنے اور فروغ دینے کے لیے نئے طریقے پیش کرے گا۔ ماحول دوست توانائی اور توانائی کی  خدمات کو مربوط ک
کارکردگی میں آؤٹ ریچ اور تعلیم کی خدمات فراہم کرنے کا تجربہ رکھنے والی تنظیموں، اور سماجی خدمات، 

کے لیے حوصلہ افزائی  ہاؤسنگ، اقتصادی ترقی، صحت اور تربیت کے ساتھ انضمام کرنے والی تنظیموں کی، شرکت 
 کی گئی۔ 

  
 درج ذیل تنظیموں کو اپنے عالقے میں عالقائی ماحول دوست توانائی کا مرکز قائم کرنے کے لیے ایوارڈز دیے گئے: 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FRegional-Clean-Energy-Hubs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Rzfg5j2szDcsHtHyqVoBVfAA0zGL7cWlzdTagvl4Y3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mJjEml%2BGPDw3pn9XWkkg8P%2Bk28Z1YAIN4CcJSeHgl40%3D&reserved=0


 

 

  
 دارالحکومت کا عالقہ  

 $  3,624,546افورڈیبل ہاوسنگ پارٹنرشپ ،   •

  

 مرکزی نیویارک 

 $  3,317,994مرکزی نیو یارک ریجنل پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ،  •

  

 فنگر لیکس 

 $  3,835,014جینسی فنگر لیکس ریجن کا کالئمیٹ سلوشنز ایکسلریٹر،  •

  

 النگ آئیلینڈ 

 $  4,000,000نساؤ کاؤنٹی کی کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن،  •

  

 ہڈسن -مڈ

 $  4,074,389ڈچس کاؤنٹی کی کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن،  •

  

 موہاک ویلی  

 $  3,302,944اونیڈا کاؤنٹی کی کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن،  •

  

 نیو یارک سٹی  

• Association for Energy Affordability, Inc  برونکس اور بروکلین( 8,926,027۔( $ 
 $ )کوینز اور سٹیٹن آئلینڈ(  6,623,725نیبرہُڈ ہاوسنگ سروسز آف کوینز،  •
• WE ACT for Environmental Justice, Inc ،مینہیٹن( 3،837،067۔( $ 

  

 نارتھ کنٹری  

 $  4,099,404اڈیرونڈیک نارتھ کنٹری ایسوسی ایشن،  •

  

 جنوبی سلسلہ 

 $  3,516,454ٹومپکنز کاؤنٹی کی کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن،  •

  

 مغربی نیویارک  

• People United for Sustainable Housing, Inc ( .PUSH  ،)3،499،034بفلو $ 

  



 

 

نے کہا،   CEO Doreen M. Harrisریاست نیو یارک کے محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی کی صدر اور 
"ریجنل کلین انرجی ہبز نیو یارک کے ان باشندوں کے لیے وسیلہ بنیں گے جو توانائی کی الگت کو کم کرنے، اپنے  

انائی کی مالزمت کی تربیت میں حصہ لینے یا نئی  گھروں کو توانائی کی زیادہ بچت کے قابل بنانے، ماحول دوست تو
مالزمتوں کے لیے درخواست دینے کے لیے وسائل تالش کر رہے ہیں۔ منصوبوں تک رسائی کے دوران درپیش کسی  
بھی موجودہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مشغول ہونے میں بھی یہ ہبز اہم ہوں گے تاکہ  

ا جا سکے کہ نیو یارک کے تمام باشندے ساتھ شامل ہیں اور وہ سر سبز معیشت میں مکمل طور پر حصہ یہ یقینی بنای
 لے سکتے ہیں۔"  

  

"جیسا کہ نیویارک ماحول دوست نے کہا،  Thomas Falconeالنگ آئی لینڈ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو افسر 
معیشت کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تمام کمیونٹیز کو ماحول دوست توانائی کی منتقلی کے فوائد سے متعلق معلومات  
اور وسائل تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ یہ نئے کلین انرجی ہبز مقامی صارفین کی رسائی، شمولیت اور تعلیمی  

طور پر کام کریں گے تاکہ صارفین کو منصوبوں اور ترغیبات سے رابطے میں النے اقدامات کے لیے النچ پیڈ کے  
 میں مدد ملے۔ میں گورنر کو ان کی ثابت قدم قیادت پر سراہتا ہوں۔" 

  
ریاست نیو یارک میں ایک جامع سرسبز معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ہبز کا انتخاب ایک مسابقتی عمل کے ذریعے 

 توجہ اس پر مرکوز ہے:  کیا گیا تھا جس میں
  

ماحول دوست توانائی کی ٹیکنالوجیز اور مواقع کے بارے میں کمیونٹی پر مبنی شمولیت، رسائی اور صارفین   •
 کو آگاہی فراہم کرنا؛ 

ماحول دوست توانائی کے منصوبوں میں شرکت بڑھانے کے لیے منصوبوں اور فنڈنگ کے وسائل کو مربوط  •
 کرنا؛ 

کمیونٹی کے نقطہ نظر کو شامل کرنے اور ریاست نیو یارک کے محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی  •
لیے اسٹیک ہولڈر کی  کے منصوبے، پالیسی اور حکمت عملی کی ترقی میں عوامی آراء کو بڑھانے کے

 مساوی شمولیت کا انعقاد؛  
ماحول دوست توانائی کی پالیسی، ٹیکنالوجیز اور مواقع کے بارے میں کمیونٹی کے رہائشیوں کے ساتھ  •

 مشغول ہونے کی مقامی صالحیت میں اضافہ؛  
اہم کنندگان کے  ریاست نیو یارک کے محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی، ٹریڈ یونینز اور تربیت فر •

ساتھ مل کر کام کرکے ماحول دوست توانائی کی افرادی قوت میں تنوع کو فروغ دینا تاکہ ماحول دوست 
توانائی کے کاروباروں کو ترجیحی آبادیوں یا پسماندہ کمیونٹیز کے افراد سے رابطہ قائم کرنے اور ان کی  

کے شعبے میں حصہ لینے والے  خدمات حاصل کرنے میں مدد مل سکے اور ماحول دوست توانائی
 ٹھیکیداروں کی تعداد اور تنوع میں اضافہ کیا جاسکے؛ 

پسماندہ یا کمزور کمیونٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی خاص خطے میں ماحول دوست توانائی کے   •
 ماحولیاتی نظام میں اسٹریٹجک شراکت داریاں قائم کرنا؛ اور  

پسماندہ کمیونٹیز کو ماحول دوست توانائی کی معیشت میں حصہ لینے  ان مقامی منصوبوں کو آگے بڑھانا جو •
 یا اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنے والی عالقائی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ 

  

ہبز کے اقدام کی تشکیل ریاست نیو یارک کے محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی اور انرجی ڈیموکریسی االئنس 
سے  30کی قیادت میں مشترکہ ڈیزائن کی کوششوں کا نتیجہ تھی، جس میں ریاست نیو یارک بھر سے کمیونٹی کی 

ظر نے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کی کہ نیو یارک  مشترکہ ڈیزائن کے نقطہ ن زائد تنظیموں کی شرکت شامل تھی۔
کے سب سے زیادہ کمزور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمیونٹیز میں کام کرنے والوں کا نقطہ نظر 

 اس اہم اقدام کی تشکیل میں معلومات فراہم کر رہا ہے۔ 
  

کا حصہ ہے تاکہ کم سے لے کر معتدل  $ بلین کی سرمایہ کاری1ہبز کے اقدام کے لیے فنڈنگ نیو یارک کی تقریباً 
آمدنی والے رہائشیوں اور کمیونٹیز کے لیے توانائی کی کارکردگی اور ماحول دوست توانائی کے حلوں تک رسائی میں 

فہ کیا جا سکے، جسے کلین انرجی فنڈ اور یوٹیلیٹیز کا تعاون حاصل ہے۔ اسے عالقائی گرین ہاؤس گیس انیشئیٹو  اضا

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2020-Announcements%2F2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gTor2vbj0MtLoINDGBc%2BXlVaYwrjWnU5o%2F3WRIjvMO4%3D&reserved=0


 

 

کے ذریعے بھی مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے اور یہ پسماندہ کمیونٹیز کی ماحول دوست توانائی کی ضروریات کو  
۔ النگ آئی لینڈ پاور اتھارٹی النگ آئی لینڈ کلین انرجی پورا کرنے کے لیے نیو یارک کے وسیع تر اقدامات کا حصہ ہے

ہب کی حمایت میں ریاست نیو یارک کے محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی کے ساتھ شراکت کر رہی ہے۔ اس 
$ ملین دستیاب کیے گئے تھے، تاہم، 36اقتصادی ترقیاتی عالقوں میں ہبز کے قیام کے لیے  10سے قبل، ریاست میں 

نیو یارک شہر میں دو اضافی مراکز کو بھی ریاست کے اس متنوع اور انتہائی آبادی والے عالقے میں منفرد  
جس سے کل پروگرام فنڈنگ کی رقم   -ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے مالی اعانت فراہم کی گئی 

 ملین ہو گئی۔   52$
  

یہ ریاست نیو یارک کے محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی کی متعلقہ ایکویٹی کوششوں پر استوار ہے، بشمول 
  150ریاست نیو یارک میں تاریخی طور پر پسماندہ کمیونٹیز یا ترجیحی آبادیوں میں رہنے والے افراد کے لیے 

 $ ملین دستیاب کرنا۔  6کی معاونت کے لیے  کالئمیٹ جسٹس فیلوشپ مواقع
  

"ایڈیرونڈیک نارتھ کنٹری ایسوسی  نے کہا،  Elizabeth Cooperتھ کنٹری ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر 
 SUNYایشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن آف جیفرسن اور سینٹ الرنس کاؤنٹیز اور 

Canton CREST (Career Ready Education and Success Training, CREST  کیریئر ریڈی( )
ری کر رہی ہے تاکہ شمالی ملک کے عالقے کے لیے کلین ایجوکیشن اور کامیابی کی تربیت( کے ساتھ شراکت دا

انرجی ہب کے طور پر کام کر سکے۔ یہ اقدام شمالی ملک کے رہائشیوں اور چھوٹے کاروباروں کو توانائی کے بلوں  
پر رقم بچانے اور ماحول دوست توانائی کے مواقع اور مالزمتوں تک رسائی میں مدد کرنے کے لیے اہم ہے۔ ہماری  

ے کمیونٹی میں دیرینہ تعلقات، ماحول دوست توانائی کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کا وسیع تجربہ اور ایکویٹی  ٹیم ک
اور شمولیت پر توجہ ایک مضبوط عالقائی مرکز کی معاونت کرے گی جو پورے شمالی نیو یارک میں ماحول دوست  

 توانائی کے اقدامات میں مصروفیت کو بڑھائے گا۔"  
  

"دارالحکومتی عالقے کا ہب نے کہا،   Susan Cotnerرہائشی شراکت داری کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر  حسب استطاعت
کے منصوبوں کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے پر امید ہے تاکہ ان کے گھروں کے لیے  NYSERDAرہائشیوں کو 

ئے میدان میں مالزمت کے  ماحول دوست توانائی کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ماحول دوست توانائی کے بڑھتے ہو 
کے نقطہ نظر کی تعریف کرتے ہیں   NYSERDAمواقع فراہم کیے جا سکیں۔ ہم عالقائی کلین انرجی ہبز بنانے میں 

جو کہ کمیونٹی پر مبنی تنظیموں پر مشتمل ہیں اور پورے عالقے میں تمام آمدنی والے گھرانوں سے گہرے روابط 
 رکھتے ہیں۔"  

  
Association for Energy Affordability, Inc  کی ڈائریکٹر آف ایڈووکیسی اینڈ آرگنائزنگBetta 

Broad  ،ہمارے، ملک کے سے پہلے آب و ہوا کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، نیو یارک کے تمام  نے کہا"
اور موسمیاتی  باشندوں کو اقدامات کرنے کے لیے بااختیار بنایا جانا چاہیے اور کم آمدنی والی کمیونٹیز اور آلودگی

تبدیلیوں سے غیر متناسب طور پر متاثر ہونے والوں کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ہم برونکس اور بروکلین کے رہائشیوں 
اور کاروباروں کو ماحول دوست توانائی کے حل تک رسائی میں مدد کرنے کے لیے پرجوش ہیں جو توانائی کی الگت  

 صحت مند عمارتیں اور ایک زیادہ پائیدار سیارہ بناتے ہیں۔"  کو کم کرتے ہیں، توانائی کی بچت کرتے، 
  

"سنٹرل نیو  نے کہا،  Chris Carrickسینٹرل نیو یارک ریجنل پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے انرجی پروگرام مینیجر 
 Central New York Regional Planning and Developmentیارک ریجنل پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ )

Board, CNY RPDB  اپنی شراکت دار تنظیموں، االئنس فار اے گرین اکانومی؛ اور، گریٹر سیراکیوز ورکس کے )
ساتھ پورے سینٹرل نیو یارک میں ماحول دوست توانائی کی تعلیم اور خدمات فراہم کرنے کے لیے پرجوش ہے۔ 

NYSERDA یجنل کلین انرجی ہبز منصوبے کی مدد سے، ہماری ٹیم ہمارے عالقے کی ماحول دوست توانائی  کے ر
کی معیشت کو بڑھانے، کنبہ کی کفالت میں معاون مالزمتیں پیدا کرنے اور کمزور آبادیوں کے بوجھ کو کم کرنے کے 

معروف آب و ہوا کی قیادت اور   لیے کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے گی جبکہ ہم ریاست کے قومی
 کمیونٹی تحفظ ایکٹ کے اہداف کو آگے بڑھا رہے ہوں گے۔" 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-09-07-Governor-Hochul-Announces-6-Million-for-Climate-Justice-Fellowships-Benefiting-Disadvantaged-Communities-and-Priority-Populations&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PzLJuWhia3g5bXmU9w8jJWlX%2FT5K9GybS7kpd6ecdAI%3D&reserved=0


 

 

"ہمیں ریاست  نے کہا،  Abigail McHugh-Grifaفنگرز لیکس ریجن کی آب و ہوا کے حل کی ایکسلریٹر - جینسی
یکنالوجیز اور مالزمتوں نیو یارک کے رہائشیوں اور چھوٹے کاروباروں کے لیے ماحول دوست توانائی کی خدمات، ٹ

کو مزید قابل رسائی بنانے کے لیے وقف عالقائی کلین انرجی ہبز کے ایک گروپ کا حصہ بننے پر فخر ہے۔ اس کام 
کا مقامی نقطہ نظر ہمیں اپنے عالقے میں موجودہ اور نئے شراکت داروں کو متحرک کرنے   NYSERDAکے لیے 

 ریات اور اقدار کے قریب ہیں جن کو ہم خدمات فراہم کرتے ہیں۔" کے قابل بناتا ہے جو ان رہائشیوں کی ضرو
  

نے کہا،   Collin Adkinsماحولیات اور توانائی کے وسائل کے معلم، کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن آف ڈچس کاؤنٹی 
"ہم اپنی کمیونٹیز کو توانائی کے بوجھ کو کم کرنے، صاف اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع تک رسائی اور توانائی  

ہڈسن ریجن کی خدمت جاری رکھنے کو باعث فخر و - کے متعلق باخبر فیصلے کرنے میں مدد کرنے کے لیے مڈ
( ایسوسی  Cornell Cooperative Extension, CCEاعزاز محسوس کرتے ہیں۔ کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن )

ایشنز کے اتحاد کی میزبانی میں انرجی ایڈوائزرز کی ایک سرشار ٹیم بشمول، سسٹین ایبل ویسٹ چیسٹر، نیو یارکرز 
کنسلٹنگ سمیت ہماری ذیلی معاہدہ شدہ تنظیموں کے ثابت شدہ ٹریک ریکارڈز اور  Uhopeفار کلین پاور اور 

تنظیموں کے بڑھتے ہوئے نیٹ ورک کے ساتھ، ہم عالقے اور ریاست نیو یارک کی  رضاکاروں اور شراکت دار
 ہمارے توانائی کے اہداف کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"  

  
"نساؤ کاؤنٹی  نے کہا،  Gregory Sandorناساؤ کاؤنٹی کے کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر 

(CCE کے ک )ارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن کے لیے النگ آئی لینڈ ریجن کے لیے نساؤNYSERDA  ریجنل کلین
انرجی ہب کے لیڈ کنٹریکٹر کے طور پر کام کرنا باعث اعزاز ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ثابت شدہ قابل تجدید 

باری رہنماؤں( کا اتحاد ایک  توانائی اور کمیونٹی کی شمولیت کے رہنماؤں )اداروں، یونیورسٹیز، انجمنوں اور کارو
شاندار ٹیم ہے۔ ہمارا النگ آئی لینڈ کلین انرجی ہب ایسے حل فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے جو ہماری کمیونٹیز میں  

 ایک واضح فرق پیدا کریں گے اور قابل پیمائش نتائج فراہم کریں گے۔" 
  

"اونیڈا نے کہا،  Mary Beth McEwenائریکٹر،اونیڈا کاؤنٹی کے کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن کی ایگزیکٹو ڈ
کی طرف سے موہاک ویلی میں عالقائی کلین انرجی ہب کے  NYSERDAکاؤنٹی کے کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینشن کو 

طور پر کام کرنے کے لیے منتخب کیے جانے پر بے حد خوشی ہے۔ ہم ماحول دوست توانائی کے فوائد، توانائی کے  
اخراجات کو کم کرنے کے طریقوں، اور توانائی کے مزید باخبر فیصلے کرنے کے طریقوں کے بارے میں کمیونٹی  

چھوٹے کاروباروں اور کم قیمت رہائش کے مالکان کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے منتظر ہیں۔ تعلیم اور  کے ارکان،
کمیونٹی آؤٹ ریچ کے ذریعے، ہم اپنی کمیونٹیز کے لوگوں اور ریاست نیو یارک کے مستقبل میں سرمایہ کاری کر 

 رہے ہیں۔"  
  

"ہمیں اس نے کہا،  Karím Beersن آف ٹومپکنز کاؤنٹی، سینئر ریسورس ایجوکیٹر، کے کارنیل کوآپریٹو ایکسٹینش
اقدام میں حصہ لینے پر خوشی ہے جو کاربن کے اخراج کو کم کرتا ہے اور نیو یارک کے شہریوں کی، خاص طور 

پر جو محدود مادی وسائل کے حامل ہیں، پیسے بچانے اور ہمارے اجتماعی ماحول دوست توانائی کے مستقبل کی  
 معنی طور پر حصہ لینے میں مدد کرتا ہے۔"  تشکیل میں با

  
"جبکہ ہماری نے کہا،  Yoselin Genao-Estrellaایگزیکٹو ڈائریکٹر، نیبرہُڈ ہاؤسنگ سروسز آف کوینز، 

کمیونٹیز عالمی وباء کے بعد کے معاشرے میں جا رہی ہیں ہم کوینز اور سٹیٹن آئلینڈ کے رہائشیوں کو ترقی دینے کے  
کو کلین انرجی کے مستقبل میں رہائشیوں کی ضروریات کو سب سے پہلے مرکز   NYCر امید ہیں کہ منتظر ہیں۔ ہم پ

 کے اہداف حاصل کرنے میں مدد کریں گے۔"  CLCPAنگاہ رکھتے ہوئے ٹھوس، مساوی اور منصفانہ انداز میں 
  

PUSH  ،بفلو کی کمیونٹی انرجی ڈائریکٹرNatalie Rodriguez  ،نے کہا "PUSH   بفلو کو عالقائی کلین انرجی
( کے قائد کے طور پر، WNY Hubsہبز اقدام کا حصہ بننے پر خوشی ہے۔ مغربی نیو یارک ریجنل کلین انرجی ہب )

ہم لچکدار کمیونٹیز کی تعمیر اور ایری، نیاگرا، چوٹوقوا، کیٹاروگس اور ایلیگینی کاؤنٹیز میں ٹھوس اور جامع ماحول 
رنے کے اپنے عزم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پسماندہ آبادیوں پر ہماری توجہ پورے عالقے میں دوست توانائی فراہم ک

فرنٹ الئن کمیونٹیز کے لیے صحت مند ماحول اور پائیدار افرادی قوت کو مضبوط بنانے، مدد کرنے اور بنانے میں 
 مدد کرے گی۔" 



 

 

  
WE ACT اتی انصاف کی شریک بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر برائے ماحولیPeggy Shepard  ،پسماندہ  نے کہا"

کمیونٹیز موسمیاتی بحران کی صف اول پر ہیں، جہاں وہ سیالب اور گرمی جیسے شدید موسم کے اثرات سے سب سے 
زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے گھروں کو بہتر بنانے اور اعلٰی معیار کی سر سبز مالزمت میں داخل ہونے  

کے ریجنل  NYSERDAاور ہمارے شراکت دار مینہیٹن میں  WE ACTت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ میں بھی بہ
کلین انرجی ہب کی قیادت کرنے کے لیے پرجوش ہیں، خاص طور پر کم آمدنی والی کمیونٹیز اور کثیر خاندانی 

گیسوں کے اخراج کا ایک عمارتوں میں رنگین کمیونٹیز کی خدمت کے لیے جو ہوا کے خراب معیار اور گرین ہاؤس 
 بڑا ذریعہ ہیں۔ ہم اپنے شہر کو زیادہ موثر، صاف ستھرا اور منصفانہ مستقبل کی طرف لے جانے کے منتظر ہیں۔" 

  
"اپنے ڈیزائن اور نفاذ میں نے کہا،  Adam Flintنیو یارک انرجی ڈیموکریسی االئنس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن

پسماندہ کمیونٹیز کی آوازوں اور ضروریات کو مرکوز کرتے ہوئے، ریجنل کلین انرجی ہب پروگرام، توانائی کی  
جمہوریت کی تحریک کے لیے ایک فتح ہے اور نیو یارک کے آب و ہوا اور مساوات کے اہداف کو حاصل کرنے کے 

کو مبارکباد پیش   NYSERDAثقافتی تبدیلی میں ایک بڑا پہال قدم اٹھانے پر  ہم ایجنسی میں لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔
کرتے ہیں جس کے تحت یہ منصوبہ، جس کا تصور سب سے پہلے پیشہ ور پسماندہ کمیونٹی کے وکالء نے کیا تھا، 

 کوڈسائن کے عمل کے ذریعے ایک حقیقت بن گیا ہے۔"  
  

 ولیاتی منصوبہ نیو یارک اسٹیٹ کا قوم میں سب سے پہال ماح
 

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

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

بڑے پیمانے  120توانائی کو بڑھانے کے لیے نیو یارک کی بے مثال سرمایہ کاری پر ہے جس میں ریاست بھر میں 
$  6.8کو کم کرنے کے لیے  $ بلین سے زیادہ، عمارتوں کے اخراج35پر قابِل تجدید اور ترسیل کے منصوبوں میں 

$ بلین سے زائد صاف نقل و حمل کی پہل کاروں کے لیے، اور  1$ بلین،  1.8بلین، شمسی توانائی کو بڑھانے کے لیے 
میں نیو  2021بلین سے زائد نیو یارک گرین بنک وعدوں کے لیے ہے۔ مشترکہ طور پر، یہ سرمایہ کاری  1.6$

کے مقابلے میں شمسی  2011سے زیادہ مالزمتوں،   165,000میں  یارک کے ماحول دوست توانائی کے شعبے
میگاواٹ آف شور ونڈ تیار کرنے کے  9,000تک  2035فیصد اضافے اور  2,100توانائی کی تقسیم کے شعبے میں 

  2050عزم کی معاونت کر رہی ہے۔ کالئمیٹ ایکٹ کے تحت، نیو یارک اس پشرفت کو بروئے کار لے کر آئے گا اور 
فیصد کم کرے گا، اور ساتھ میں اس بات کو یقینی   85کے مقابلے میں  1990ین ہاؤس گیس کے اخراجوں کو تک گر

فیصد کے ہدف کے ساتھ، پسماندہ   40فیصد کا رخ،  35بنائے گا کہ ماحول دوست سرمایہ کاریوں کے فوائد میں سے 
مال کے ہدف، حتمی صارفین کے آن سائٹ کے توانائی کے مستعد استع  2025کمیونٹیز کی طرف ہو، اور پیشرفت کو 

 کی بچت، کی طرف بڑھائے گا   BTUٹریلین  185توانائی کی کھپت میں 
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