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

 
 

کا مڈ ہڈسن اور مغربی نیو یارک کے خطوں کے درمیان سفری راہداری میں برقی گاڑیوں کی   HOCHULگورنر 
  فاسٹ چارجنگ کے لیے نئے اسٹیشنز قائم کرنے کا اعالن

  
EVolve NY EV  تک گرین ہاؤس  2050بنیادی ڈھانچہ شعبہ آمدورفت کو برقی سہولت سے آراستہ کرنے اور

  دد دیتا ہےفیصد کمی کرنے میں م 85گیسز میں 
  

  ریںمالحظہ ک سفری راستہکی سائٹ اور ہڈسن ویلی تک توسیع شدہ  کاکہین
  
  

نے آج جنوبی سلسلے سے مغربی نیو یارک کے درمیان بنیادی سفری راہداری کے ساتھ  Kathy Hochulگورنر 
برقی گاڑیوں کے لیے ایک درجن نئے فاسٹ چارجرز کی تنصیب کا اعالن کیا ہے۔ نئے چارجرز یہ یقینی بنائیں گے  

ہے اور یہ کہ کے لیے زیادہ قابل رسائی  EVsکہ ریاست نیو یارک کے "فاسٹ چارجنگ ڈیزرٹس" میں سے ایک 
ریاست بھر کے تمام خطے چارجنگ کے زیادہ باسہولت مواقع فراہم کرتے ہیں۔ نیو یارک پاور اتھارٹی کے زیر قیادت،  

نئے فاسٹ چارجنگ مقامات میں فی الوقت جیمز ٹاؤن، سالمانکا، اور بیتھ شامل ہیں، اور جلد ہی ان میں اولیئن،  
اور روٹ   86ں گے، جو ہڈسن ویلی اور لیک ایری کے درمیان انٹر سٹیٹ فرینڈشپ، کیسل کریک اور ہینکاک شامل ہو

سفر کو زیادہ باسہولت اور قابل رسائی بنانے میں مدد دیں گے۔ فاسٹ چارجنگ بنیادی ڈھانچے میں  EVپر بذریعہ  17
ماحول  ریاست نیو یارک کی سرمایہ کاری آلودگی سے پاک آمدورفت کی جانب منتقلی اور آمدورفت کے شعبے سے

میں تبدیلی کی موجب گرین ہاؤس گیسز کے اخراجوں میں کمی النے کے اس کے پُرعزم منصوبے کی مزید معاونت  
 کرتی ہے۔ 

  
"ریاست نیو یارک، برقی گاڑیوں تک ہر ایک کی رسائی میں اضافے کے ذریعے زیادہ سرسبز اور زیادہ صاف مستقبل 

"یہ چارجنگ اسٹیشنز جنوبی خطے میں اس راہداری   نے کہا۔  Hochulگورنر کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے،" 
میں نصب ہیں جس پر سب سے زیادہ سفر کیا جاتا ہے، جو جنوبی سلسلے اور جنوبی نیو یارک کے ڈرائیورز کو  

 ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال کی جانب رغبت دالنے میں انتہائی اہم ہو گا۔" 
  

پروگرام کے ذریعے،    EVolve NY( اپنے New York Power Authority، NYPAنیو یارک پاور اتھارٹی )
ریاست نیو یارک میں عام دستیاب سب سے بڑے تیز رفتار چارجنگ نیٹ ورک کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جس کے 

  EVپورٹس نصب ہیں، تاکہ یہ یقینی بنانے میں مدد مل سکے کہ  100مقامات پر  30تحت بڑی سفری راہداریوں پر 
رز کو نیو یارک میں چارجنگ ختم ہونے کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ پروگرام کا مقصد "فاسٹ چارجنگ ڈرائیو

ڈیزرٹس" کا خاتمہ اور عوام کے لیے ایسے چارجنگ کے بنیادی ڈھانچوں کی تیاری کی حوصلہ افزائی ہے جو نیو 
  یارک کے تمام باشندگان اور سیاحوں کے لیے دستیاب ہوں۔

  
"برقی گاڑیوں کو چالنا    نے کہا کہ، CEO Justin E. Driscollاتھارٹی کے عبوری صدر اور  نیو یارک پاور

زیادہ مستعد اور کم خرچ ہے، اور یہ آمدورفت کے شعبے سے ہونے والی فضائی آلودگی میں کمی النے میں کلیدی 
ہے کہ وہ شہری ہبز اور زیادہ  کا کردار یہ  NYPAحیثیت رکھتی ہیں۔ آلودگی سے پاک آمدورفت کی جانب منتقلی میں 

سفر کی جانے والی راہداریوں کے ساتھ بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرے، تاکہ نیو یارک کے ہر خطے میں طویل فاصلوں  
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پروگرام نے چارجنگ کے مزید ہبز کی تنصیب میں  EVolve NYتک سفر کو زیادہ باسہولت بنایا جا سکے۔ ہمارے 
 میں بھی صنعتی قیادت کے اپنے شاندار کام کو جاری رکھے گا۔"  2023اچھی پیش رفت دکھائی ہے اور یہ 

  
  جیمز ٹاؤن، سالمانکا، اور بیتھ -نئے تیز رفتار چارجر کے مقامات 

  
چوٹوقوا کاؤنٹی میں واقع جیمز ٹاؤن شہر نے نیو یارک کے چارجنگ اسٹیشنز میں اضافے کے لیے حال ہی میں 

( کے واکس Department of Environmental Conservation، DECفظ )ریاستی محکمہ برائے ماحولیاتی تح
فاسٹ چارجرز کے چار چارجنگ  DCویگن تصفیہ جاتی فنڈ کے تعاون سے چارجرز انسٹال کیے۔ میونسپل یوٹیلٹی 

کے مقامات کو چالتی ہے: دو ویسٹ سیکنڈ سٹریٹ اور نارتھ مین سٹریٹ میں جبکہ دو ایسٹ فورتھ سٹریٹ اور  
 رگاسٹ ایوینیو میں پرینڈ

  
"ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کے عالقے میں دستیاب فاسٹ چارجرز نے کہا،  Edward Sundquistجیمز ٹاؤن کے میئر 

جیمز ٹاؤن کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ انہیں ہمارے شہر میں دستیاب پُرکشش 
رکھنے کے لیے پُرجوش ہیں،  BPUنی میونسپل یوٹیلٹی، جیمز ٹاؤن چیزوں کو دیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہم اپ

جو کہ ان جارجرز کے لیے بجلی فراہم کرتی ہے۔ چونکہ ہم برقی سہولیات کی فراہمی کی منصوبہ بندی کیے ہوئے  
  ہیں، لٰہذا جیمز ٹاؤن بجلی کے عوامی فراہم کار کے بطور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔" 

  
 15میں پبلک الٹ میں اور سٹیوبن کاؤنٹی کے بیتھ ٹاؤن )  براڈ سٹریٹ( 768کیٹاروگس کاؤنٹی میں سالمانکا کے شہر )

E ولیم سٹریٹ( میں میونسپل پارکنگ الٹ میں اب دو نئے .EVolve NY   مقامات فعال ہیں۔ چارجرز بروم کاؤنٹی کے
رنج  بنگھیمٹن میں میرابیتو سہولیاتی سٹور میں، سولیوان کاؤنٹی میں لبرٹی میں واقع ایک شاپنگ سینٹر میں، اور او

کاؤنٹی کے مڈل ٹاؤن میں میونسپل الٹ میں پہلے نصب کیے گئے تھے، اور کیٹاروگس کاؤنٹی میں اولیئن میں، 
ایلیگینی کاؤنٹی میں فرینڈشپ میں جبکہ بروم کاؤنٹی میں کیسل کریک میں مزید ایک درجن نئے پورٹس کے منصوبوں  

کی تکمیل پر ڈیالویئر کاؤنٹی کے ہینکاک ٹاؤن میں   پر کام جاری ہے۔ رواں ماہ کے آخر میں آٹھ چارجنگ پورسٹس
کرے گا۔ اضافی مقامات، جن  کی میزبانی  عام دستیاب بڑے فاسٹ چارجنگ کے مرکزجنوبی سلسلے کے خطے میں 

پر واقع دیہی عالقوں سے ہو  17کے انتہائی قریب اور روٹ  I-86کی تعمیر موسِم بہار میں متوقع ہے، بنیادی طور پر 
 ہیں۔  کر گزرتے 

  
  یہاں مالحظہ کریں۔نقشے پر موجود مقامات 

  
"نیو یارک پاور اتھارٹی کے فنڈز کو استعمال میں التے ہوئے نے کہا،  Sandra L. Magiera کا کی میئرسالمان

براڈ   768فاسٹ چارجنگ سٹیشن کا آغاز ہوا۔  Evolve NYاس موسِم گرما میں سالمانکا کے شہر میں ایک نئے 
راہداری پر واقع ہے، جو سالمانکا   219کی راہداریوں کے عالوہ روٹ  17اور   86سٹریٹ میں واقع یہ سٹیشن، روٹ 

کے شہر کو چھوتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ہم اس فنڈنگ موقع کے لیے مشکور و ممنون ہیں اور ہمیں اپنے شہر میں واقع 
چارجنگ سٹیشنز پر فخر ہے۔ ہم ان افراد کے لیے ریاست نیو یارک کو اخراجوں سے پاک  EVرسائی  باآسانی قابلِ 

کے ساتھ کام کرنے کا خیرمقدم کرتے ہیں، جو سالمانکا میں   Hochulماحول بنانے کی تخلیق کے سلسلے میں گورنر 
  مقیم ہیں، مالزمت کرتے ہیں، کھیلتے ہیں یا عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔" 

  
منٹ  20کی کسی بھی مصنوعہ یا ماڈل میں بیٹری کی زیادہ تر گنجائش کو  EVنئے ڈائریکٹ کرنٹ فاسٹ چارجرز 

نیٹ ورکس کے اندر چارجنگ  Electrify Americaیا  Shell Rechargeجتنے کم وقت میں چارج کر سکتے ہیں۔ 
بندی کا حامل ایک مشترکہ چارجنگ   کی درجہ kW 150جو کہ —سٹیشنز فاسٹ چارجنگ کنیکٹرز سے آراستہ ہیں

گاڑیوں سمیت تمام   Teslaیوں اڈاپٹر والی — کنیکٹر موجود ہوتا ہے CHAdeMOکا  100kWسسٹم ہے اور اس میں 
 برقی گاڑیاں اس سے چارجنگ حاصل کر سکتی ہیں۔  

 
  چارجنگ بنیادی ڈھانچوں کے اقدامات EVریاست نیو یارک کے 

حال ہی میں اہم انضباطی اقدام عمل میں الئیں جس کے تحت ریاست نیو یارک میں فروخت ہونے والی  Hochulگورنر 
تک صفر اخراج کا تقاضا کیا جائے گا۔ گورنر   2035سے  SUVsتمام نئی مسافر گاڑیوں، پک اپ ٹرکوں، اور 
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Hochul ر ہو جائے گا۔ ضوابط کا نے یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ اسی سال تک تمام سکول بسوں کا اخراج صف
تک گرین ہاؤس  2050مسودہ تجویز کرنا ایک اہم قدم ہے تاکہ آمدورفت کے شعبے کو مزید برقی بنا دیا جائے اور 

  فیصد کم کرتے ہوئے اپنے ماحولیاتی تقاضے پورے کرنے میں نیو یارک کی مدد کی جائے۔ 85گیسوں کو 
  

بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہا  1والی گاڑیوں اور ٹرکوں میں $نیو یارک اگلے پانچ سالوں میں صفر اخراج 
ہے۔ الئٹ ڈیوٹی گاڑیوں کے فعال اقدامات میں ریاست نیو یارک کے محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی 

(New York State Energy Research and Development Authority کے ڈرائیو کلین ریبیٹ پروگرام )
(Drive Clean Rebate Program  کے ذریعے، صفر اخراج والی گاڑی اور چارجنگ کے بنیادی ڈھانچے کی )

ماحولیاتی سمارٹ کمیونٹیز کے میونسپل گرانٹ پروگرام کی جانب سے دی جائیں گی، اس   DECگرانٹس شامل ہیں جو 
اور محکمۂ آمدورفت پروگرام،  EVolve NYکا  NYPAاقدام،   (" EV Make Readyمیک ریڈی )  EV"  کے عالوہ

(Department of Transportation( کا برقی گاڑی کا قومی بنیادی ڈھانچہ )National Electric Vehicle 
Infrastructure، NEVI پروگرام شامل ہے تاکہ )EV  کے استعمال کو توسیع دینے میں مدد کی جائے۔ 

  
کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے باعث  EVsمیں نیو یارک میں فروخت ہونے والی  2021

سے   10,000ہو گئی ہے اور ریاست میں چارجنگ سٹیشنز کی تعداد  120,000کی کل تعداد تقریباً  EVsسڑک پر 
ت میں اضافے سے ریاست کے صاف کی فروخ EVاور فاسٹ چارجرز شامل ہیں۔   2بڑھ گئی ہے، جن میں لیول 

توانائی کے اہداف میں پیش رفت کرنے میں مدد ملے گی، جیسا کہ آب و ہوا کی قیادت و کمیونٹی تحفظ ایکٹ 
(Climate Leadership and Community Protection Act میں واضح کیا گیا ہے۔ مقصد )تک نیو  2025

 ف پورا کرنا ہے۔  صفر اخراج والی گاڑیوں کا ہد  850,000یارک میں 
  

 U.S. Dept. of Energy Alternative Fuelsامریکی محکمہ برائے توانائی کے متبادل فیولز کے ڈیٹا سینٹر )
Data Center پبلک فاسٹ چارجرز کی فراہمی کرتا ہے، اگرچہ ان   1,087مقامات پر  252( کے مطابق نیو یارک

سے زیادہ صرف   600ے مختلف اوقات کے برابر ہوتی ہے۔  ہے جو کہ چارجنگ ک 350kWتا   25kWکی حِد رفتار 
Tesla   چارجرز ہیں۔ 

  
EV  ًمالکان سمارٹ فون ایپس مثال ،ChargeHub ،PlugShare ،Electrify America ،Shell Recharge

Google Maps ،ChargePoint ،EV Connect ،ChargeWay( یا امریکی محکمۂ توانائی ،U.S. 
Department of Energyکا استعمال کرتے ہوئے پبلک چارجرز تالش کر سکتے   متبادل فیولز کے ڈیٹا سینٹر ( کے

چارجرز   EVolveکلک کریں۔ توجہ فرمائیں کہ  یہاںچارجرز ظاہر کرنے والے نقشے کے لیے،  EVolve NYہیں۔ 
Electrify America   اورShell Recharge ر کام کرتے ہیں۔ چارج کرنے کے لیے کریڈٹ  کے نیٹ ورکس پ

 کارڈز قبول کیے جاتے ہیں؛ اس کے لیے کسی سبسکرپشن یا ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 
  

   ریاست نیو یارک کا قومی قیادتی ماحولیاتی منصوبہ
ب سے جارحانہ اقدام  ریاست نیو یارک کا قومی قیادتی ماحولیاتی ایجنڈا اس ملک میں ماحولیاتی اور صاف توانائی کا س

ہے، جو صاف توانائی کی جانب ایک منظم اور منصفانہ منتقلی کا تقاضا کرتا ہے جو مالزمتیں تخلیق کرتا ہے اور نیو  
کی عالمی وبا سے بحالی کے ساتھ ایک ماحول دوست معیشت کی آبیاری کرنا جاری  COVID-19یارک ریاست کی 

ونٹی پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے قانون میں شامل کر کے، نیو یارک  رکھے ہوئے ہے۔ کالئمیٹ لیڈرشپ اینڈ کمی
  2030تک اپنے اخراج سے پاک بجلی کے شعبے کی تکمیل کے الزمی ہدف کے راستے پر ہے، جس میں  2040

فیصد قابل تجدید توانائی کی پیداوار اور تمام معیشت میں کاربن کی غیر موجودگی حاصل کرنا شامل ہیں۔ اس   70تک 
  120نیاد صاف توانائی کو بڑھانے کے لیے نیو یارک کی بے مثال سرمایہ کاری پر ہے جس میں ریاست بھر میں کی ب

$ بلین سے زیادہ، عمارتوں کے اخراج کو کم کرنے کے  35بڑے پیمانے پر قابِل تجدید اور ترسیل کے منصوبوں میں 
بلین سے زائد صاف نقل و حمل کی پہل کاروں   $ 1$ بلین، 1.8$ بلین، شمسی توانائی کو بڑھانے کے لیے 6.8لیے 

$ بلین سے زائد نیو یارک گرین بنک وعدوں کے لیے ہے۔ مشترکہ طور پر، یہ سرمایہ کاری 1.6کے لیے، اور 
کے مقابلے  2011سے زیادہ مالزمتوں،  165,000میں نیو یارک کے ماحول دوست توانائی کے شعبے میں  2021

میگاواٹ آف شور ونڈ تیار   9,000تک  2035فیصد اضافے اور  2,100کے شعبے میں میں شمسی توانائی کی تقسیم 
کرنے کے عزم کی معاونت کر رہی ہے۔ کالئمیٹ ایکٹ کے تحت، نیو یارک اس پشرفت کو بروئے کار لے کر آئے گا  
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میں اس فیصد کم کرے گا، اور ساتھ  85کے مقابلے میں  1990تک گرین ہاؤس گیس کے اخراجوں کو  2050اور 
فیصد کے ہدف کے  40فیصد کا رخ،  35بات کو یقینی بنائے گا کہ ماحول دوست سرمایہ کاریوں کے فوائد میں سے 

کے توانائی کے مستعد استعمال کے ہدف، حتمی صارفین    2025ساتھ، پسماندہ کمیونٹیز کی طرف ہو، اور پیشرفت کو 
 بچت، کی طرف بڑھائے گا  کی  BTUٹریلین  185کے آن سائٹ توانائی کی کھپت میں 
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