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  کا مقامی حکومتوں کے لیے ملک کے پہلے گرین حصولیابی پروگرام کا اعالن HOCHULگورنر 
  

نیا گرین خریداری والی کمیونٹیز کا پروگرام صحِت عامہ اور ماحول کی حفاظت میں مدد دینے والی مستحکم مصنوعات 
  کے انتخاب میں مقامی قیادت کی نشاندہی کرتا ہے

  
GreenNY  نئے  10کونسل کاGreenNY  ہو گئی 88خریداری کی تخصیصات کا اجراء، جس سے ُکل تعداد  

  
  

نے آج گرین خریداری والی کمیونٹیز کے پروگرام کے اجراء کا اعالن کیا تاکہ ان مقامی   Kathy Hochulگورنر 
حکومتوں کی نشاندہی کی جا سکے جو صحِت عامہ اور ماحول کی حفاظت میں مدد دینے والی مستحکم مصنوعات کی  

و یارک کے ملکی قیادتی گرین  خریداری کرتی ہیں۔ یہ نیا پروگرام مقامی سطح پر قیادت کو ترقی دیتے ہوئے ریاست نی
حصولیابی پروگرام کی بنیاد قائم کرتا ہے، جس سے گرین اشیاء و خدمات کی مارکیٹ کی تجدید کے ذریعے سبز  

  معیشت کی جانب منتقلی کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے۔
  

حکومتوں کا وقار بلند کر رہے "گرین خریداری والی کمیونٹیز کے پروگرام کے ذریعے، ہم نیو یارک بھر میں ان مقامی  
ہیں جو ہمیں اپنے استحکامی ہدف تک رسائی کرنے میں مدد دینے کے لیے گرین حصولیابی کے حوالے سے ریاستی  

"گرین مصنوعات اور خدمات کے لیے مارکیٹ میں وسعت   نے کہا۔ Hochulگورنر قیادت کی پیروی کر رہی ہیں،" 
ایک مزید صحت مند ریاست، ماحولیاتی عوامل سے مزید آگاہ معیشت، اور نیو  کے ذریعے، ملکی قیادت کا یہ پروگرام 

  یارک کے تمام تر باشندگان کے لیے زیادہ سرسبز مستقبل کے قیام کے سلسلے میں ہمارے کام کو جاری رکھے گا۔"
  

پہلے خریداری   گرین خریداری والی کمیونٹیز کا پروگرام مقامی حکومتوں کے لیے ریاست کی زیِر قیادت ملک کے
کے سٹیٹ آف دی سٹیٹ عزم کی تکمیل کرتا ہے۔  2022کے  Hochulپروگرام کی تشکیل کے حوالے سے گورنر  

رواں سال کے آغاز میں، مقامی حکومتوں کو فراہم کرنے کی غرض سے نیو یارک میں گرین حصولیابی کی قابِل تقلید  
پختہ عزائم کی عکاسی کرنے کی خاطر خریداری کی   زبان مرتب کی گئی، جس سے گرین حصولیابی کے حوالے سے

  پالیسیوں کو اپ ڈیٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔
  

ڈیپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل کنزرویشن اور دفتر برائے خدماِت عامہ کی جانب سے نظم کردہ یہ پروگرام، ان مقامی  
خریداری کی تخصیصات کی پیروی کرتی ہیں۔ نیو یارک   GreenNYحکومتوں کو شناخت دیتا ہے جو ریاست کی  

تی ہیں اور وہ درج ذیل دو اقدامات کے ذریعے  کے اندر تمام مقامی حکومتیں اس پروگرام میں حصہ لینے کی اہلیت رکھ
  ایسا کر سکتی ہیں:

  

خریداری کی تخصیصات کی پیروی کرنے کی خاطر خریداروں سے تقاضا کرنے  GreenNYریاست کی   •

  کے لیے خریداری کی پالیسیوں کو اپ ڈیٹ کرنا؛ اور

  ں کی ایک نقل جمع کروانا۔ایک صفحے پر مشتمل درخواست کے ہمراہ خریداری کی اپ ڈیٹ شدہ پالیسیو •

  
  دستیاب ہیں۔ یہاںاہلیت اور درخواست کے حوالے سے مزید معلومات 
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  Basil Seggosٹل کنزرویشن کے کمشنر اور آب و ہوا کی اقدامی کونسل کے شریک صدر ڈیپارٹمنٹ آف انوائرمن

کو نیو یارک کے گرین خریداری کے پروگرام کے ساتھ اشتراک کرنے پر فخر ہے اور ہمارے ساتھی   DEC"نے کہا، 
کارکنان دفتر برائے خدماِت عامہ میں موجود ہیں، اور ہم مستحکم خریداریوں کے سلسلے میں مقامی حکومتوں کو نیو  

وضاحت میں مدد دینے کے لیے  یارک کی ریاستی ایجنسیوں کے ساتھ شامل ہونے کے حوالے سے طریقہ کار کی
پُرجوش ہیں۔ ماحول اور صحِت عامہ کو فوقیت دینے کا انتخاب کرتے ہوئے، مقامی حکومتیں نہ صرف آلودگی کو کم  

  کر سکتی ہیں بلکہ ریاست کی سبز معیشت میں منتقلی کے عمل کو بھی تیز کر سکتی یں۔"
  

کے زیِر قیادت، گرین   Hochul"گورنر کہنا تھا کہ،  کا Jeanette Moyدفتر برائے خدماِت عامہ کی کمشنر 
خریداری والی کمیونٹیز کا یہ نیا پروگرام مقامی حکومتوں کو اپنی خریداری کے فیصلوں میں استحکام کو فوقیت دینے  

کونسل میں ہمارے دیگر شراکت داران مقامی حکومتوں سے  GreenNYمیں ہم اور   OGSکا موقع فراہم کر رہا ہے۔ 
تی قیادت کی پیروی کا مطالبہ کرنے کے لیے ڈیپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل کنزرویشن کے ساتھ اشتراک کر رہے ہیں  ریاس

کہ وہ ایسی مصنوعات میں سرمایہ کاری کریں جو سبز معیشت سمیت موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے 
  ریاست نیو یارک کے ردعمل میں معاونت دیتی ہوں۔"

  
بجے، ڈیپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل کنزرویشن اور دفتر برائے خدماِت عامہ ممکنہ درخواست  2جنوری کو دوپہر  17

دہندگان کی خاطر ایک وضاحتی ویبینار کی میزبانی کر رہے ہیں تاکہ انہیں نئے گرین خریداری والی کمیونٹیز کے  
گرین حصولیابی  GreenNYنار میں ریاست کے پروگرام کے حوالے سے ایک جائزہ فراہم کیا جا سکے۔ اس ویبی

پروگرام کے پس منظر کا، مقامی حکومتیں اس پروگرام میں کیسے حصہ لے سکتی ہیں، اور ایسا کرنے کے کیا فوائد 
ہو سکتے ہیں، اس سب کا احاطہ کیا جائے گا۔ مزید برآں، اس ویبینار میں سواالت اور جوابات کے لیے بھی وقت  

 جانیں۔   یہاںالگ آن کر سکتے ہیں۔ مزید   یہاں Webexمیں دلچسپی رکھنے والے افراد بذریعہ  شرکتمختص ہو گا۔  
  

کے تحت   22کے انتظامی حکم  Hochulگرین خریداری والی کمیونٹیز کا پروگرام تشکیل دینے کے عالوہ، گورنر 
خریداری کی   GreenNYنئی اور اپ ڈیٹ شدہ  15کونسل پہلی مرتبہ طلب کی گئی اور  GreenNYقائم کردہ 

زمرہ جات شامل ہیں، مثالً   تخصیصات کی منظوری دی گئی۔ ان تخصیصات میں صفائی والی مصنوعات کے متعدد 
پونچھے، جھاڑو، کچرے کی ٹوکریاں اور دوبارہ قابل استعمال بنانے والی اشیاء کے کنٹینرز سمیت جراثیم کش ادویات  

کے تحت   22اور سینیٹائزرز، نیز گرمائش اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے صاف آالت اور مسافر گاڑیاں۔ انتظامی حکم 
خریداری کی تخصیصات کی   GreenNYور محکمے خریداری کے فیصلے کرتے وقت  ایجنسیاں ا 75احاطہ کردہ 

خریداری کی تخصیص، پینٹ   GreenNYکونسل نے ایک اپ ڈیٹ شدہ اور ایک نئی   GreenNY پیروی کرتے ہیں۔
  اور کاپی پیپر کی بھی آزمائشی منظوری دی۔

  
اور آب و ہوا کی اقدامی کونسل کی   CEOی صدر، ریاست نیو یارک کے محکمہ برائے توانائی کی تحقیق اور ترقی ک

"گرین خریداری والی کمیونٹیز کا پروگرام ایسی مصنوعات کے حوالے  نے کہا،  Doreen M. Harrisشریک صدر 
سے خریداری کی رہنمائی کے ذریعے مقامی حکومتوں کو گرین اشیاء کی خریداری کے انتخاب میں مدد دیتا ہے، جو  

اور   توانائی کے استعمال اور نقصان دہ اخراجوں میں کمی التی ہیں اور ریاست کی صاف توانائی والی کمیونٹیز
کالئمیٹ سمارٹ کمیونٹی پروگراموں کے ذریعے دیگر گرین سرگرمیوں کو مکمل کرتی ہیں۔ چونکہ ریاست نیو یارک  

فاسل فیولز کے استعمال کو ترک کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، لٰہذا ہیٹ پمپس جیسے گرمائش اور ٹھنڈک 
وں میں اضافہ کرنا ہی حصولیابی کی رہنمائی کے  پہنچانے والے صاف آالت کی تنصیب، اور اخراجوں سے پاک گاڑی

  ذریعے دستیاب دو ایسے طریقے ہیں جو صحت بخش مقامات قائم کر سکتے ہیں۔"
  

"نیو یارک کی گرین  نے کہا،  CEO Justin E. Driscollنیو یارک بجلی کی اتھارٹی کے عبوری صدر اور 
لیے ہماری ریاست کی پھلتی پھولتی گرین اکانومی میں معاون،  خریداری والی کمیونٹیز کا پروگرام مقامی حکومتوں کے 

ماحول دوست مصنوعات اور خدمات کی حصولیابی کا عمل آسان بنائے گا۔ اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، 
  میونسپلٹیز زیادہ صاف، سرسبز و شاداب مستقبل کی راہ پر گامزن ہونے میں مدد دے سکتی ہیں۔"
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نے کہا،   Robert F. Mujicaکونسل کے شریک صدر  GreenNYکے بجٹ کے ڈائریکٹر اور ریاست نیو یارک 
"گرین خریداری والی کمیونٹیز کا پروگرام نیو یارک کو زیادہ سرسبز و شاداب معیشت بننے میں مدد دے گا اور یہ اس  

دگان کی زندگیوں کو بہتر بنانے  بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ استعداد کار میں بہتری اور نیو یارک کے تمام باشن
  میں کس طرح ریاست مقامی حکومتوں کے ساتھ اپنی مہارتوں اور وسائل کا اشتراک کرتی ہے۔"

  
کے تحت جاری کردہ، ریاست نیو یارک کے گرین حصولیابی  22میں تشکیل دیے گئے اور انتظامی حکم  2008

پیش کی گئی ہیں جن پر ایجنسیاں اور محکمے عمل درآمد کرتے ہیں   تخصیصات 88گرین خریداری کی پروگرام میں 
تاکہ ریاستی دولت کو ایسی مصنوعات میں خرچ کرنے کو یقینی بنایا جا سکے جو نسبتاً کم ماحولیاتی اثر رکھتی ہوں۔  

ی زد میں  خریدی گئی مصنوعات کے کم توانائی کے استعمال، فاضل مادوں کے قلیل اخراج، اور نقصان دہ مادوں ک
آنے میں کمی النے کے ذریعے یہ تخصیصات ریاست کو اپنے گرین ہاؤس گیس اور دیگر ماحولیاتی اہداف کی تکمیل  

  میں مدد دیتی ہیں۔
  

  ریاست نیویارک کا ملک میں پہال موسمیاتی منصوبہ
ب سے جارحانہ ہے، جو ماحول نیو یارک اسٹیٹ کا ماحولیاتی ایجنڈا اس ملک ماحولیاتی اور ماحول دوست توانائی کا س 

دوست توانائی کی جانب ایک منظم اور منصفانہ منتقلی درکار کرتا ہے جو مالزمتیں پیدا کرے گا اور نیو یارک کے  
COVID-19   کی عالمگیر وباء سے ابھرنے کے ساتھ ساتھ ایک ماحول دوست معیشت کی آبیاری کرنا جاری رکھے

تک اپنے   2040روٹیکشن ایکٹ کے ذریعے قانون میں شامل کر کے، نیو یارک گا۔ کالئمیٹ لیڈرشپ اینڈ کمیونٹی پ
فیصد قابل   70تک   2030اخراج سے پاک بجلی کے شعبے کی تکمیل کے الزمی ہدف کے راستے پر ہے، جس میں 

اف  تجدید توانائی کی پیداوار اور تمام معیشت میں کاربن کی غیر موجودگی حاصل کرنا شامل ہیں۔ اس کی بنیاد ص
بڑے پیمانے   120توانائی کو بڑھانے کے لیے نیو یارک کی بے مثال سرمایہ کاری پر ہے جس میں ریاست بھر میں 

$ 6.8$ بلین سے زیادہ، عمارتوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے 35پر قابِل تجدید اور ترسیل کے منصوبوں میں 
سے زائد صاف نقل و حمل کی پہل کاروں کے لیے، اور $ بلین 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،  165,000یارک کے ماحول دوست توانائی کے شعبے میں 

میگاواٹ آف شور ونڈ تیار کرنے کے   9,000تک  2035فیصد اضافے اور  2,100ے میں توانائی کی تقسیم کے شعب
 2050عزم کی معاونت کر رہی ہے۔ کالئمیٹ ایکٹ کے تحت، نیو یارک اس پشرفت کو بروئے کار لے کر آئے گا اور 

بات کو یقینی   فیصد کم کرے گا، اور ساتھ میں اس 85کے مقابلے میں  1990تک گرین ہاؤس گیس کے اخراجوں کو 
فیصد کے ہدف کے ساتھ، پسماندہ   40فیصد کا رخ،  35بنائے گا کہ ماحول دوست سرمایہ کاریوں کے فوائد میں سے 

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