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   کی جانب سے نیو یارک کے کاشتکاروں کی مدد کے لیے ورکنگ گروپ کی طلبیHOCHULگورنر 
  

کاشتکار کمیونٹی کے ساتھ موسِم گرما کی گول میز بات چیت کے دوران ہدایات جاری کی جائیں گی اور حاصل کردہ 
  فیڈبیک پر عمل درآمد کیا جائے گا

  
ورکنگ گروپ کے ممبران میں نیو یارک کے تمام تر متنوع زرعی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ریاستی ایجنسیاں 

  اور سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے
  
  

 نے آج اعالن کیا کہ ریاستی ایجنسیوں کا ایک خصوصی ورکنگ گروپ اور زرعی کمیونٹی کے Hochulگورنر 
سٹیک ہولڈرز نیو یارک کے کاشتکاروں کو مدد کی فراہمی اور زرعی انڈسٹری کے فروغ میں مدد دینے کے لیے 

 نے النگ آئیلینڈ، ملک Delgado اور لیفٹیننٹ گورنر Hochulاشتراک کریں گے۔ اس موسِم گرما کے دوران، گورنر 
کے شمالی عالقے، ہڈسن ویلی، اور فنگر لیکس میں کاشتکاروں کے ایک متنوع گروپ اور انڈسٹری سٹیک ہولڈرز کے 

ساتھ گول میز بات چیت کے ایک سلسلے کا اہتمام کیا تاکہ ریاست میں زرعی انڈسٹری سے متعلق ان کے خدشات کو 
سن سکیں۔ کاشتکاروں اور انڈسٹری سٹیک ہولڈرز کے خدشات کے جواب میں گورنر کی ہدایت کے مطابق، زرعی 
ورکنگ گروپ کو درپیش رکاوٹوں میں کمی النے والی اس سٹریٹیجک انٹر ایجنسی ٹاسک فورس کی صدارت اور 

  انجام دیں گے۔ Richard Ballانعقاد کے فرائض محکمہ برائے زراعت و مارکیٹس کے کمشنر، 
  
ہم مالزمین و آجرین دونوں کی ضرورتوں میں معاونت اور ریاست نیو یارک میں کاشتکاری میں خوشحالی کو یقینی "

نیو یارک کی زرعی " نے کہا۔ Hochulگورنر " بنانے کے لیے زرعی کمیونٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں،
انڈسٹری کو درپیش متعدد مسائل کا سدباب کرنے کے لیے یہ ورکنگ گروپ اہم کردار ادا کرے گا، اور میری انتظامیہ 

کاشتکاروں کی ضروریات کو پورا کرنے اور ہماری ریاست کے اندر کاشتکاری کے تصور کی دوبارہ بحالی کی 
 " خاطر ان کے ساتھ کام کا سلسلہ جاری رکھے گی۔

  
ریاست کے شمالی خطے کے باشندے اور کانگرس میں ہزاروں کی تعداد میں فیملی فارمز کے سابقہ نمائندے کی "

لیفٹیننٹ گورنر " حیثیت سے، مجھے معلوم ہے کہ کاشتکاری محض ایک کاروبار نہیں، بلکہ یہ ایک طرِز زندگی ہے،
Antonio Delgadoہمارے فارمز مشکالت سے دوچار ہوں، تو ہم سب مشکالت سے دوچار ہوتے ہیں،  " نے کہا۔

اور اسی لیے نیو یارک کے پیداکاران کی ضروریات کو سمجھنے اور انہیں پورا کرنے کے لیے میں اور گورنر 
پُرعزم ہیں۔ ریاست بھر کے کاشتکاران کے خدشات کو ُسننے کے بعد انہیں دور کرنا اور ان کی جاری و ساری کامیابی 

 " کو یقینی بنانے کے لیے حل فراہم کرنا ہم پر الزم ہے۔
  

یہ گروپ زراعت کے اجناس کے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کے ساتھ کام کرے گا تاکہ مسائل کی 
نشاندہی کی جا سکے اور ریاستی کاشتکاران کے ساتھ مربوط ایجنسیوں کی واضح مواصلت، مستعد تعامل کو یقینی بنا 
سکے، اور مستقبل کی ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بوجھ ڈالنے والے تقاضوں میں کمی ال سکے۔ ان سیشنز سے 

حاصل کردہ فیڈبیک، جس میں بالتحدید دودھ سے بنی اشیاء میں اضافہ، آمدورفت کے مسائل اور مستند ڈرائیورز کی 
تالش، ریاست کی موسمیاتی تبدیلی کی کوششوں کے حوالے سے نئی مارکیٹس تک رسائی کی ضرورت شامل ہیں، اس 
کی اس گروپ کی حتمی تجاویز میں عکاسی ہو گی۔ ان انتظامی اقدامات پر زور دیا جائے گا جو کہ گورنر اور ریاستی 



ایجنسیاں نیو یارک میں غذائی پیداوار سے متعلق اہم مسائل میں اور معاونت اور ان میں توسیع کے سلسلے میں فوری 
 اور بروقت ردعمل کی فراہمی کے لیے لے سکتی ہیں۔ 

  
گفت و شنید، اور چار گول میز سیشنز سے حاصل کردہ فیڈبیک کی بنیاد پر، ٹاسک فورس ابتدائی طور پر درج ذیل 

 : موضوعات پر بالتحدید توجہ مرکوز کرے گی
  

 زرعی اجناس و مصنوعات کی ترسیل سے متعلقہ مسائل کو حل کرنا، ساتھ ہی ساتھ  - آمدورفت
مصنوعات کی مارکیٹس تک رسائی کی خاطر سڑکوں، پُلوں اور دیگر ضروری بنیادی ڈھانچے میں 

 سرمایہ کاری کی ضروریات کو سمجھنا۔ 

 کاشتکاروں اور زرعی کارکنان کی اگلی نسل کی نشاندہی اور تخلیق، تاکہ مہارتوں اور جدید  - مزدور
 فارمز چالنے کے لیے درکار کارکنوں کے ذریعے اس متنوع انڈسٹری کو معاونت مل سکے۔ 

 کھاد کے بندوبست میں رقوم کی سرمایہ کاریوں، فارم کے اندر توانائی کی پیداوار، اور  - ماحول
ایندھن کے ان متبادل ذرائع میں منتقلی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا پتہ لگا کر انہیں ہٹانا جو بعض 
فارمز کی ریاست کے موسمیاتی اہداف اور کاربن کے لیے بےاثر ہونے کی صالحیت محدود کرتے 

 ہیں۔ 

 کارکنان کی ہاؤزنگ میں اضافہ کرنا تاکہ کارکنان کو ایک ایسا محفوظ رہائشی  - کارکنان کی رہائش
ماحول فراہم کیا جا سکے جو فارمز کے قریب ہو اور مستحکم اور روزانہ کی بنیادوں پر پیداوار کو 

 یقینی بنائے۔ 

 پراپرٹی ٹیکس کے نظم کے حوالے سے واضح رہنمائی فراہم کرنا اور موجودہ  - ٹیکسوں کا نظام
 ٹیکس ریلیف پروگراموں تک رسائی کو بہتر بنانا۔ 

  موجودہ پروگراموں کا جائزہ لینا اور قابِل کاشت پیداواری زمین کے - قابِل کاشت زمین کی حفاظت
قابِل رسائی ہونے، پیداواری صالحیت کے حامل ہونے، نیز نیو یارک کے باشندوں کے لیے خوراک 

 کی بالتامل فراہمی کے ایسے طریقوں کی نشاندہی کرنا جنہیں ریاست یقینی بنا سکے۔ 

  مختلف ریاستی ایجنسیوں کی جانب سے مقامی غذائی مصنوعات کی - مال کی خریداری میں اضافہ
خریداری میں اضافہ تاکہ مقامی سپالئی چینز تخلیق کی جا سکیں اور نیو یارک کے فارمز کے ساتھ 

 بہتر انداز میں مربوط ہوا جا سکے۔ 

  
ایک مکمل حتمی رپورٹ گورنر کے دفتر کو فراہم کی جائے گی اور اس میں ان اقدامات کی نشاندہی کی جائے گی، 

جو ورکنگ گروپ کی جانب سے تجویز کردہ ہیں، اور یہ اقدامات وہ ہیں جو ریاستی ایجنسیاں نیو یارک کے 
 کاشتکاروں کے لیے کاروباری عمل کو سہل و ہموار بنانے میں مدد کی فراہمی کے لیے لے سکتی ہیں۔ 

  
ورکنگ گروپ کے ممبران میں متعدد ریاستی ایجنسیوں کے نمائندے شامل ہیں، بشمول ریاست نیو یارک کا محکمہ 

برائے زراعت و مارکیٹس؛ محکمہ برائے مزدور؛ محکمۂ آمدورفت؛ محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ؛ محکمۂ صحت؛ 
عوامی خدمت کا محکمہ؛ محکمہ برائے ٹیکسیشن اور مالیات؛ ریاست نیو یارک کا محکمہ برائے توانائی کی تحقیق و 

 : ترقی؛ امپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ؛ اور سٹیٹ لیکور اتھارٹی سمیت زراعت کی انڈسٹری کے درج ذیل ممبران
  

 Jim Bittner ،بِٹنر سنگر آرچرڈز ایپلیٹن ،NY کے مالک اور نیو یارک کے فِن باغبانی سوسائٹی 
 کے عبوری ڈائریکٹر 

  ،بِگ ڈریمز فارم کے مالکKama Doucoure  

  ،میپلیویو ڈیری کے مالک اور نیو یارک فارم بیورو کے صدرDavid Fisher  

  ،سکوالرو فیٹر گرینزانٹی اینڈ مک گافP.C . ،کے صدرJeffrey M. Fetter  

  ،سنو ڈانس فارم کی مالکہSusan Jaffe  

  ،ٹوری فارمر کی شریک مالکہMaureen Torrey Marshall  

  ڈریسل فارمز کیSarah Dressel Nikles  

  ،ریویز فارمز کے شراکت دار اور نیو یارک ویجیٹیبل ایسوسی ایشن کے صدرBrian Reeves  

 Tonya Van Slyke ایگزیکٹو ڈائریکٹر، نارتھ ایسٹ ڈیری پروڈیوسرز ایسوسی ایشن ، 



 Oscar Vizcarra شراکت دار، بیکر فارمز ، 

  ،سٹاؤٹ ریج وینیئرڈ کی مالکہKim Wagner  

  ،نیو یارک فارم بیورو کے ڈائریکٹر آف پبلک پالیسیJeff Williams  

  
سالہا سال " کا کہنا تھا کہ، Richard A. Ball ریاست نیو یارک کے محکمہ برائے زراعت و مارکیٹس کے کمشنر

سے جب بھی اپنے کاشتکاروں کی معاونت کی بات آئی، تو ہم نے اس سلسلے میں کافی پیش رفت کی ہے، تاہم کرنے 
کو اب بھی بہت کام باقی ہے، بالخصوص افرادی قوت کی بہتری، زرعی تعلیم، اور مستقبل میں ایک مضبوط، متحرک 

انڈسٹری کو یقینی بنانے کی بات اگر بات کی جائے، تو ہمارے سامنے اب بھی بہت کام پڑا ہے۔ آج ہمیں اپنی ساتھی 
ریاستی ایجنسیوں اور اپنے شعبۂ زراعت میں شراکت داران کے ساتھ مل کر کام کرنے کا یہ موقع حاصل ہے کہ 

ہمارے سامنے جو بعض مسائل کھڑے ہیں، ان پر قابو سکیں اور ان کے ٹھوس حل تالش کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ اس 
امر کو یقینی بنا سکیں کہ ریاست نیو یارک کو زرعی پیداوار کے سلسلے میں قومی قیادت کی حیثیت مسلسل حاصل 

 رہے۔ 
  

نیو یارک کے کاشتکاروں کو انضباطی، مزدوروں، اور " بے کہا، David Fisherنیو یارک فارم بیورو کے صدر 
مارکیٹ کے حوالے سے التعداد ایسی مشکالت کا سامنا ہے، جن کے باعث اس ریاست میں ہمارے کاروباری اداروں 

 کے ساتھ گفتگو کی ہے، جب وہ موسِم Hochulکی ترقی کی صالحیت محدود ہے، جن میں سے کئی پر ہم نے گورنر 
 ٹاسک فورس کے ساتھ گفتگو کے اس سلسلے کا خیرمقدم SILOگرما میں میرے ڈیری فارم تشریف الئی تھیں۔ میں 

کرتا ہوں۔ یہ فہِم عامہ کے تصورات کی نشاندہی کرنے کا ایک موقع ہے تاکہ رکاوٹوں کا قلع قمع کر کے ہماری 
 " ریاست کے غذائی نظام میں معاونت فراہم کی جا سکے،

  
میں شعبۂ " نے کہا، Brian Reevesریاست نیو یارک کے سبزی کے کاشتکاروں کی ایسوسی ایشن کے صدر، 

زراعت اور محکمہ برائے زراعت و مارکیٹس میں اپنے ساتھی کارکنوں کے ساتھ کام کرنے کا خیرمقدم کرتا ہوں تاکہ 
نیو یارک کے فارمز پر انضباطی بوجھ میں کمی کی جا سکے اور اس حوالے سے اپنی ریاستی حکومت کی استعداد کو 

بہتر بنا سکیں کہ وہ شعبۂ زراعت کے اندر ہم میں سے موجود افراد کے ساتھ تعامل کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے۔ نیو 
یارک کے اندر کاشتکاری کی ایک مضبوط انڈسٹری اس امر کو یقینی بنانے میں مدد دے گی کہ ہمارے تمام شہریوں 

کو غذائیت سے بھرپور، تازہ، مقامی طور پر پیدا کردہ غذائی اجناس تک ہمہ وقت اور ہر طرح کے حاالت میں رسائی 
 " حاصل ہو گی۔ حالیہ عالمی وبا کی روشنی میں، یہ ہمیشہ کی طرح بہت اہم ہے۔

  
نیو " کا کہنا تھا کہ، Tonya Van Slyke نارتھ ایسٹ ڈیری پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر،

 SILOیارک میں ڈیری فارمز کی آواز بننے والی تنظیم کی حیثیت سے، نارتھ ایسٹ ڈیری پروڈیوسرز ایسوسی ایشن 
ٹاسک فورس کو اکٹھا کرنے کو کاشتکاروں کو درپیش رکاوٹوں، پروسیسرز، اور مزاحمتوں کو ہٹانے اور نیو یارک 

کی زرعی معیشت کو مستحکم کرنے کے مواقع میں سہولت پیدا کرنے کی جانب ایک اہم قدم کا درجہ دیتی ہے۔ 
کاشتکاروں نے ریاستی قیادت سے براہ راست اپنے خدشات کا اظہار کرنے کے لیے گول میز گفتگوؤں اور سماعتی 

سیشنز میں شرکت کی، اور ہم اس بات کو سراہتے ہیں کہ ان کے فیڈبیک کو ُسنا جا رہا ہے۔ لیبر اور ماحولیاتی انتظام 
و انصرام ہمارے فیملی فارمز کی اّولین ترجیح کے حامل شعبے ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ کاشتکاروں کو درپیش 
مسائل کے حل کے لیے ہم باہمی اشتراک سے کام کریں، تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک مستحکم زرعی انڈسٹری کو 

 " برقرار رکھا جا سکے۔ نیو یارک کی غذائی ترسیل کا انحصار اس چیز پر ہے۔
  

 Jim Bittnerبِٹنر سنگر آرچرڈز کے مالک اور ریاست نیو یارک کے فِن باغبانی سوسائٹی کے عبوری ڈائریکٹر، 
 کمیٹی ہم میں سے پیداواری زراعت سے وابستہ افراد کو ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ SILO "نے کہا،

ریاستی حکومت کے اندر متعدد شعبہ جات کے ساتھ تعامل کر سکیں۔ اس کے نتیجے میں، ہم مل کر کام کر سکتے ہیں 
تاکہ نیو یارک میں مقیم تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے جن قوانین و ضوابط کے نفاذ کی ضرورت ہے، ان میں حقائق 
اور شعبۂ زراعت کو درپیش مشکالت کو بھی زیِر غور الیا جائے۔ میں ایسی گفتگو کا خیرمقدم کرتا ہوں جو نیو یارک 

کے اندر شعبۂ زراعت کو اپنی معیشت تیزتر کرنے کے وسیلے کے طور پر اپنے کردار کو جاری رکھنے کے قابل 
 بنائے گی۔ 

  



کے صدر اور بزنس اینڈ ٹیکس پریکٹس اینڈ ایگریکلچرل سروسز . P.Cسکوالرو فیٹر گرینزانٹی اینڈ مک گاف، 
 سال سے زائد عرصے سے 35تمام ریاست نیو یارک میں  " نے کہا،Jeffrey M. Fetterگروپس کے چیئرمین 

فارمز اور فارم فیملیز کے ساتھ کام کرنا نہایت خوش آئند اور اعزاز کی بات ہے۔ شعبۂ زراعت کی انڈسٹری کو درپیش 
بڑھتے ہوئے مسائل کی روشنی میں، ان مسائل کے ادراک اور ان کے حل کے لیے ریاستی ایجنسیوں کے درمیان 

ٹاسک فورس کے بطور عمومی فورم، قیام کا خیرمقدم وہ تمام افراد کریں گے، جو ریاست کی سب سے بڑی انڈسٹری 
 " میں کام کرتے ہیں اور اسے خدمات فراہم کرتے ہیں۔

  
 سے زائد ایسے فارمز 33,000شعبۂ زراعت نیو یارک کی معیشت کا انتہائی اہمیت کا حامل شعبہ ہے۔ ریاست میں 

موجود ہیں جو دنیا کی چند بہترین خوراکیں اور مشروبات تیار کر رہے ہیں۔ ریاست نیو یارک کے زمینی خطے کا 
 ملین ایکڑ کے قریب اراضی، قابِل کاشت زمین ہے۔ دہی اور کریمی پنیر جیسی دودھ سے بنی 7 فیصد، یا 20تقریباً 

مصنوعات کی پیداوار میں نیو یارک ملک میں پہلے نمبر پر، سیبوں اور میپل کی پیداوار میں ملک میں دوسرے نمبر 
 پر جبکہ انگوروں اور بند گوبھی کی پیداوار میں تیسرے نمبر پر ہے۔ 
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