
 
 KATHY HOCHULگورنر   12/19/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

ہیورسٹرا $ ملین کے ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو اقدام کے حصے کے طور پر 10نے  HOCHULگورنر 
(HAVERSTRAW)  انقالبی پروجیکٹس کا اعالن کیا ہے 10کے لیے  

  
اور ربط، فنون اور   ساحلی کنارے اور عوامی مقامات تک پیدل راستے پروجیکٹس سے  دس ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کے

   ثقافت کی سہولیات اور کاروباری اور رہائشی مواقع کو فروغ ملے گا
  

  دستیاب ہیں یہاںپروجیکٹس کی تفصیالت 
  
  

 $ ملین الگت کے ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو اقدام کے ایوارڈ کے حصے کے طور پر 10نے آج  Kathy Hochulگورنر 
ماالمال تاریخی،   ان پروجیکٹس کی مدد سے ہیورسٹرا کے انقالبی پروجیکٹس کا اعالن کیا ہے۔ 10ہیورسٹرا گاؤں میں 

ثقافتی اور قدرتی وسائل کو فروغ ملے گا جبکہ اسی اثنا میں یہاں کا پیدل راستہ بہتر بنایا جائے گا۔ پروجیکٹس کی  
  دستیاب ہیں۔ یہاںتفصیالت 

  
"ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو اقدام کے ذریعے، ہم اپنی ریاست بھر کی کمیونٹیز کو رہنے اور دیکھنے آنے کے لیے زیادہ قابِل 

مقامی طور پر زیرقیادت اقدامات کی  "یہ فنڈنگ نے کہا۔  Hochulگورنر رسائی اور پُررونق جگہیں بنا رہے ہیں،" 
دوبارہ متحرک کیا جا سکے، پورے گاؤں میں تفریح، رہائش اور  معاونت کرے گی تاکہ ہیورسٹرا کے ڈاؤن ٹاؤن کو

  ۔" کمیونٹی کی خوشحالی میں مدد ملے  کاروباری مواقع کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ آئندہ نسلوں تک
  

اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو دوبارہ متحرک کیا جائے جس کے لیے آبائی نسلوں اور ثقافتوں کو  ہیورسٹرا گاؤں کی خواہش ہے کہ
ید مربوط کیا جائے، افرادی قوت اور مارکیٹ ریٹ رہائش کو ترقی دی جائے، موجودہ اور نئے کاروباروں کی ترقی  مز

سمیت، ڈاؤن ٹاؤن کو ساحلی کنارے سے مربوط کرنے اور نجی شعبے، حکومت اور مقامی غیر منافع بخش تنظیموں  
ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو اقدام کے ایوارڈ کی مدد سے   ہیورسٹرا کے درمیان باہمی تعاون کی کوششوں کو فروغ دیا جائے۔

گاؤں اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو متوازن طریقے سے زندگی کی طرف لے کر آئے جو موجودہ  
رہائشیوں کی مدد کرے، ان کے معیار زندگی کو بڑھائے اور سیاحوں اور نئے رہائشیوں کے لیے گاؤں کو مزید  

کے  ہڈسن کے عالقے-مڈاور  کرنےورنر کی یہ جاری و ساری سرمایہ کاریاں، معیشت کی احیائے نو پُرکشش بنائے۔ گ
۔ ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کے اقدام کی قیادت  اندر مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے گورنر کی جاری کوششوں کا حصہ ہیں

( کرتا ہے، جو اس وقت تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے جب بھی حصہ Department of Stateریاستی محکمہ )
لینے والی ہر کمیونٹی کی جانب سے کوئی حکمِت عملی سے کی گئی سرمایہ کاری واال کوئی منصوبہ تیار ہوتا ہے  
کی جس میں ڈأون ٹأون عالقے کے احیاء و تعمیر کے لیے منفرد نظریے والے کسی مخصوص پروجیکٹس کی نشاندہی 

  گئی ہو۔
  

ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو اقدام کے ذریعے فنڈ شدہ مخصوص پروجیکٹس، کمیونٹی کی حکمِت عملی سے کی گئی سرمایہ  
کاری کے منصوبے میں شامل متعدد اہداف اور حکمت عملیوں کی معاونت کرتے ہیں، جیسے کہ ساحلی کناروں اور  

ا؛ فنون اور ثقافتی سہولتوں کا فروغ؛ اور کاروباری اور  عوامی جگہوں تک پیدل رسائی اور رابطے کو فروغ دین
رہائشی مواقع کو وسعت دینا۔ جیسے احیائے نو کا عمل آگے بڑھے گا اور رفتار اختیار کرے گا، تو ڈاؤن ٹاؤن احیائے 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Haverstraw_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iLZkcC5LIcS9ZnBoZGIe5fP2dh6EV9r2%2BAqU9dT5jds%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Haverstraw_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iLZkcC5LIcS9ZnBoZGIe5fP2dh6EV9r2%2BAqU9dT5jds%3D&reserved=0


  $ ملین کی ریاستی سرمایہ کاری، عوامی اور نجی شعبے کی اضافی9.7نو کے اقدام کے ذریعے ان پروجیکٹس میں 
  سرمایہ کاریوں میں مدد فراہم کرے گی۔ 

  
DRI :کے ذریعے سرمایہ فراہم کردہ مخصوص پروجیکٹس میں درج ذیل شامل ہیں  

  
  ساحلی کنارے اور عوامی مقامات تک پیدل رسائی اور رابطے کو فروغ دینا

  
چیئر فیکٹری کے مقام کو دوبارہ استعمال میں النے کی معاونت کے لئے عوامی ٹریل کی توسیع کرنا اور ساحی پٹی  

  $ 4,000,000ایوارڈ:  DRI -کو مستحکم کرنا 
سابقہ چیئر فیکٹری کے مقام کے اطراف میں پتھریلی روش بنانے اور مقامی پودے لگانے کے ساتھ ساحلی پٹی کو  

سیدھا پیدل راستہ تعمیر کرنا تاکہ مستقبل میں مخلوط استعمال اور مخلوط آمدنی کی  3,000مستحکم کرنا اور ایک 
  ترقی کی معاونت کی جائے۔

  
  $200,000ایوارڈ:  DRI -یر کے ساتھ رابطے میں بہتری النا ملٹی موڈل فیری سٹیشن کی تعم

  ساحلی راستے کی فیری ڈوک کی بنیاد پر ایک پناہ گاہ تعمیر کرنا۔ NYملٹی موڈل ٹرانزٹ طریقوں کے ساتھ 
  

  400,000$ ایوارڈ: DRI -گاؤں کے بیرونی تفریحی عالقے کو فروغ دینا 
اطراف کے پارک اور بیرونی تفریحی عالقے میں ضم کرنے کے لیے ہیورسٹرا مرکز کے قریب دو نئے عوامی فل  

  کورٹ والے باسکٹ بال کورٹس بنانا۔
  

  فنون اور ثقافتی سہولتیں بڑھانا 
  

   $ 1,500,000ایوارڈ:  DRI - ہیورسٹرا برک عجائب گھر کو بحال کرنا اور توسیع دینا
کی دہائی کے زیِر زمین حصے کی بحالی، اور   1880ہیورسٹرا برک عجائب گھر کی تجدید اور توسیع کرنا، جس میں 

تعلیم، اختراع اور تحقیق پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے، چھت پر ایک نئے باغ کے ساتھ دو نئی منزلوں کا اضافہ کرنا 
  شامل ہے۔

  
Harriet Tubman عے تعلیمی مواقع پیدا کرناکے مجسمے کی تنصیب کے ذری - DRI  :201,000ایوارڈ $  

مجسمہ نصب کرنا، ہیورسٹرا افریقن امریکن میوریئل پارک تک رسائی کو بہتر بنانا  Harriet Tubmanایک مستقل 
  اور منظرنامے میں بہتری النا۔

  
  $180,000ایوارڈ:   DRI -دیواری مصوری کی تنصیب کے ذریعے مرکزی سڑک کو رونق افروز کرنا 

  راک لینڈ سڑک پر ڈاؤن ٹاؤں ہیورسٹرا میں چار دیواری مصوریاں تخلیق کرنا۔  10مرکزی سڑک اور  45اور  21، 2
  

  کاروباری اور رہائشی مواقع میں توسیع کرنا
  

  $ 1,677,000ایوارڈ:  DRI -مغربی براڈ سٹریٹ کا احیائے نو   49نئے مخلوط استعمال والے ترقیاتی کام کے ساتھ 
منزلہ مخلوط استعمال والی عمارت کے ساتھ خستہ  5رہائشی یونٹس، کیفے، اور کمیونٹی کی جگہ کے ساتھ  55تقریباً 

  مقام کو دوبارہ تیار کرنا۔
  

  $665,000ایوارڈ:  DRI - میں ایک بریو پب قائم کرناتاریخی پتھریلی عمارت 
( کے لیے ایک بریوری اور ریسٹورنٹ کے طور Stoneyard Brewing Companyسٹون یارڈ بریونگ کمپنی )

  پر پتھریلی عمارت کی ارضی منزل کو دوبارہ استعمال میں النا۔
  

  $577,000ایوارڈ:  DRI - ڈاؤن ٹاؤن کے سامنے کے منظر نامے کے لیے بحالی فنڈ قائم کرنا



ڈاؤن ٹاؤن میں تجارتی اور مخلوط استعمال کی عمارتوں کو محفوظ رکھنے اور بحال کرنے کے لیے ایک ڈاؤن ٹاون 
  کے سامنے کے منظر نامے کے لیے بحالی فنڈ قائم کرنا۔

  
  $300,000ایوارڈ:  DRI -  ایک برانڈنگ، مارکیٹنگ، اور راستے تالش کرنے کا طریقہ قائم کرنا اور الگو کرنا

راستے معلوم کرنے والے اشاروں کے ساتھ ایک برانڈنگ اور مارکیٹنگ اقدام قائم کرنا اور الگو کرنا تاکہ مقامی 
ملکیتی کاروباروں کی مدد کی جائے، سیاحت کو فروغ دیا جائے، جگہ سازی کو فروغ دیا جائے اور پیدل رسائی کی 

  حوصلہ افزائی کی جائے۔
  

"ہیورسٹرا گاؤں میں احیائے نو جنم لے چکی ہے،  نے کہا، Robert J. Rodriguezنیویارک ریاستی سیکرٹری 
اور ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو اقدام کے ذریعے ہدف شدہ سرمایہ کاری کے ساتھ اس تاریخی کمیونٹی کی احیائے نو میں  

میونٹی کی اشد مطلوبہ اجتماعی جگہوں کے ساتھ  معاونت جاری رہے گی۔ کم زیِر استعمال اور خستہ حال جگہوں کو ک
آبی راستے کے فیری ڈوک کی   NYمخلوط استعمال کی عمارتوں کے طور پر دوبارہ استعمال میں النے سے لے کر، 

بنیاد پر ایک پناہ گاہ کی تعمیر اور موجودہ عوامی ٹریل کی توسیع کرنے والے ایک نئے پیدل راستے کے ساتھ ڈاؤن 
رسائی اور رابطے کو بہتر بنانے تک، ان اصالحات سے موجودہ رہائشیوں، نئے رہائشیوں اور اسی  ٹاؤن تک پیدل

طرح سیاحوں کے لیے گاؤں کے ڈاؤن ٹاؤن کے احساس میں کافی حد تک اضافہ ہو گا۔ پوری ہیورسٹرا کمیونٹی کو  
  مبارکباد، اور میں ان پروجیکٹس کی کامیابی کو دیکھنے کا منتظر ہوں۔" 

  
"ہیورسٹرا کا گاؤں ایک خوبصورت نے کہا، Hope Knightاور کمشنر  CEOامپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، 

ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کا اقدام ایک اہم پروگرام ہے جو  ساحلی کنارے کے مقام پر واقع ہے جو امکانات سے معمور ہے۔
ہم مقام سے فائدہ اٹھانے میں مدد دے گا تاکہ وہ رہنے،  اس کمیونٹی کو اپنی ماالمال تاریخ اور دریائے ہڈسن پر اپنے ا

کام کرنے اور دیکھنے کے لیے مزید پیدل رسائی کا حامل ہو، ثقافتی طور پر متحرک رہے اور پُرکشش مقام کی طرف 
  اپنا سفر جاری رکھ سکے۔" 

  
، "ڈاؤن ٹاون  نے کہا RuthAnne Visnauskasریاست نیویارک گھروں اور کمیونٹی کی تجدید نو کی کمشنر 

احیائے نو کے اقدام کے ذریعے، نیویارک سرمایہ کاریوں کے ساتھ بڑی اور چھوٹی کمیونٹیز کی مدد کر رہا ہے جو  
رہائشیوں اور سیاحوں کی زندگیوں پر یکساں مثبت اثر ڈالیں گی۔ اعالن کردہ دس ایوارڈز سے گاؤں کی پیدل رسائی 

ع اور قدرتی سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا، اور اس متحرک اور تیزی سے بڑھتی بہتر بنائی جائے گی، ثقافتی مواق
   نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد حاصل ہو گی۔"  55ہوئی کمیونٹی میں رہائش کے  

  
اور ہیورسٹرا گاؤں کو اس انقالبی ایوارڈ پر مبارکباد   Kohut"میں میئر نے کہا،  James Skoufisریاستی سینیٹر 

پیش کرتا ہوں جس کا مقصد رابطہ کاری اور تجارت کو بہتر بنانا ہے۔ ملک کی بنیادوں اور ہڈسن دریا کے ساتھ ابتدائی 
صنعت کے ساتھ گہرے روابط سمیت، ہیورسٹرا نے ہمارے عالقے کے گیٹ وے کے طور پر بہت عرصے سے  

 -یہ ایک اعزاز کی بات ہے   -دی ہے۔ جیسا کہ ہیورسٹرا کی نمائندگی کرنے کا میرا وقت ختم ہو رہا ہے  خدمت انجام
کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس غیر معمولی پروجیکٹ کی حمایت کی ہے جو ثقافتی  Hochulمیں گورنر 

  خشے گا۔" طور پر ماالمال گاؤں اور اس کی ترقی پذیر معیشت کو دوبارہ تقویت ب
  

"ہیورسٹرا میں اس قدر مواقع موجود ہیں، اور مجھے یہ دیکھ کر  نے کہا،  Kenneth Zebrowskiرکن اسمبلی 
خوشی ہے کہ احیائے نو کے لیے اس فنڈنگ کے ساتھ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ اقدام گاؤں کے لیے ممکن بنائے  

کے لیے   گا کہ اس محنت کو جاری رکھا جائے جو ساحلی کنارے اور ڈاؤن ٹاؤن کے عالقوں تک رسائی کو بہتر بنانے
کا شکرگزار ہوں اور اپنی کمیونٹی پر اس ایوارڈ سے پڑنے والے اثر کو   Hochulوہ کر چکے ہیں۔ میں گورنر 

  دیکھنے کا منتظرہوں۔ " 
  

"ہیورسٹرا سیاحت کے لیے پہلے ہی ایک خوبصورت اور تاریخی نے کہا،  Ed Dayراک لینڈ کاؤنٹی کے ایگزیکٹیو 
وش ہوں کہ احیائے نو کے اس پروجیکٹ میں یہ ریاستی ڈالرز گاؤں کی دلکشی میں  جگہ ہے، اور میں یہ دیکھ کر خ

  اضافہ کریں گے۔ یہ عظیم تبدیلی ہیورسٹرا اور پوری راک لینڈ کاؤنٹی کے لیے بہت بڑی چیزوں کا باعث بنے گی۔" 
  



  DRI"اس گاؤں کو یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ  نے کہا، Michael Kohutہیورسٹرا گاؤں کے میئر 
گرانٹ کے تحت ریاست سے کون سے پروجیکٹس کو ایوارڈ ملے ہیں۔ یہ ایک طویل اور مصروفیت واال عمل رہ چکا 

ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم جلد ہی اگال مرحلہ، یعنی عمل درآمد شروع کرنے والے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جن 
و فنڈز مل چکے ہیں وہ گاؤں کے لیے تبدیلی کا باعث بنیں گے اور ہمیں انتہائی کامیاب دریائی گاؤں کے  پروجیکٹس ک

کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اگلے چند  NYSگروپ میں شامل کر دیں گے جو وادی ہڈسن کے ساحلوں پر ابھی آباد ہیں۔ 
  سالوں میں، ہر کوئی ہیورسٹرا کے کامیاب نئے جنم کو سراہے گا۔" 

  
 Dr. Kristineاور  Dr. Marsha Gordonمڈ ہڈسن عالقائی اقتصادی ترقیاتی کونسل کی شریک صدور  

Young ،نیویارک کی ڈاؤن ٹاؤن کمیونٹیز، ہمارے عالقے اور ریاست میں اقتصادی کامیابی کے لیے اہمیت  نے کہا"
کے حامل ہیں، اور ریاست کے ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو اقدام کے ذریعے ہیورسٹرا گاؤں میں یہ اہم سرمایہ کاریاں، گاؤں 

نے کے لیے بہت بڑا کام کریں گی۔ ہیورسٹرا کے ڈاؤن ٹاؤن کو سرگرمی اور ترقی کے ایک توانا مرکز میں تبدیل کر
  کے شکرگزار ہیں۔"  Hochulہڈسن ویلی کے عالقے میں اس اہم سرمایہ کاری پر ہم گورنر -گاؤں اور پورے مڈ

  

  ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کا اقدام
ریاست نیو یارک کا ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کا اقدام، جو کہ اس کے اقتصادی ترقی کے پروگرام کا سنگ بنیاد ہے، ڈاؤن  
ٹاؤن کے گردونواح کے عالقوں کو پُررونق مراکز میں تبدیل کرتا ہے جو اعلٰی معیار کی زندگی پیش کرتے ہیں اور 

ادی اور رہائشی تنوع کے لیے کشش کے حامل ہیں۔ امپائر سٹیٹ  دوبارہ ترقی، کاروبار، مالزمت کی تخلیق، اور اقتص
( اور ریاست نیویارک کی تحقیق  Homes and Community Renewalڈویلپمنٹ، گھروں اور کمیونٹی کی تجدید )

( کی مدد سے محکمہ  New York State Research and Development Authorityاور ترقی کی اتھارٹی )
یں، ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کا اقدام، ایک بے مثال اور اختراعی "منصوبہ پھر عمل" حکمت عملی خارجہ کی سربراہی م

کی نمائندگی کرتا ہے جو فوری نفاذ کے ساتھ حکمِت عملی سے کی گئی منصوبہ بندی کو مربوط کرتی ہے۔ اور اس 
زو ہے جو ریاست نیویارک کو  کے نتیجے میں جامع، پیدل رسائی والے ڈاؤن ٹاؤن تشکیل پاتے ہیں جو ایک اہم ج

COVID-19  کی عالمی وبا کے اثرات سے اپنی معیشت کی تعمیر نو میں مدد دینے کے ساتھ، عوامی ٹرانزٹ کے
استعمال کو فروغ دے کر اور نجی گاڑیوں پر انحصار کو کم کر کے ریاست کے جرات مندانہ آب و ہوا کے اہداف کو 

  ہیں۔ دستیاب یہاںکے اقدام کے بارے میں مزید معلومات  پورا کرتا ہے۔  ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو
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