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 102نے اعالن کیا ہے کہ نیویارک کی کمیونٹیز کی بحالی کے اقدام کے پہلے راؤنڈ کے ذریعے $ HOCHULگورنر 
 ملین سے زائد ایوارڈ کیے گئے ہیں 

 
$ ملین سے نوازا گیا ہے تاکہ ڈاؤن ٹاؤنز کو دوبارہ متحرک کیا جائے اور اقتصادی موقع  81.7پروجیکٹس کو  64

  پیدا کیا جائے
  

ملین ایوارڈ کیے گئے ہیں  19.7کو خصوصی پروجیکٹس کے لئے $ —البانی، اینڈیکوٹ اور یوٹیکا  —کمیونٹیز تین 
جن کی مدد سے ظاہری طور پر انتہائی خستہ حال عمارتوں کو تبدیل کیا جائے گا تاکہ کمیونٹی اور اقتصادی ترقی کو  

  تیز تر کیا جائے
  
  

ہے کہ نیویارک کی کمیونٹیز کی بحالی کے اقدام کے پہلے راؤنڈ کے  نے آج اعالن کیا Kathy Hochulگورنر 
ملین سے زائد ایوارڈ کیے گئے ہیں۔ نیویارک بحالی، ریاست بھر میں نئی جان ڈالنے  102پروجیکٹس کو $ 64ذریعے 

ون  خستہ حالی کو دور کرنے میں مدد کی جاتی ہے، ڈاکے لیے میونسپل کوششوں کی معاونت کرتی ہے، جس میں  
ٹاؤنز کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اور ریاست بھر میں کمیونٹیز میں معاشی مواقع پیدا کیے جاتے ہیں۔ امپائر سٹیٹ  

حکومتوں کی مدد کی غرض سے تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی  ڈویلپمنٹ کے زیِر انتظام، اس پروگرام کو مقامی
کمیونٹیز کے احیائے نو کے ساتھ تجارتی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں، مقامی رہائشی سٹاک کو بہتر بنائیں،  

  امالک کو واپس ٹیکس رولز میں ڈالیں، اور مقامی ٹیکس کی بنیاد میں اضافہ کریں۔
  

"نیویارک بحالی کی یہ گرانٹس، ہماری پوری ریاست میں ڈاؤن ٹاؤنز کا ایک نیا تصور وضع کرنے میں اور خالی،  
خستہ حال، اور استعمال میں نہ آنے والی عمارتوں کو کمیونٹی کے پُررونق مراکز میں تبدیل کرنے میں مدد دیں گی،"  

لین کی بدولت، ہم ہڈسن سے شمالی ہیمپسٹڈ تک کمیونٹیز م 102"ریاستی سرمایہ کاری کے $نے کہا۔  Hochulگورنر 
میں نئی زندگی کی روح پھونک رہے ہیں، زور و شور سے نئی اقتصادی سرگرمی شروع کر رہے ہیں، اور اس بات 

کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ریاست نیویارک ایک ایسی جگہ بنی رہے جہاں لوگ رہنے، کام کرنے اور اپنے خاندانوں کی 
  کے لیے آیا کرتے ہیں۔" پرورش

  
$ ملین سے زائد رقم سے نوازا گیا ہے۔ البانی  19خصوصی پروجیکٹس کے لیے اس مرحلے میں تین میونسپلٹیز کو 

عمارت   IBMملین، بروم کاؤنٹی کے اینڈی کوٹ گاؤں کو سابقہ   9.75شہر کو سنٹرل ویئر ہاؤس پروجیکٹ کے لیے $
ملین  4ملین اور اونیڈا کاؤنٹی میں یوٹیکا شہر کو مائیرو عمارت کی بحالی کے لیے $ 6کی تزئین و تجدید کے لیے $

دیئے جائیں گے۔ خصوصی پروجیکٹس وہ ہوتے ہیں جہاں کوئی انتہائی نمایاں اور خستہ حال عمارت شدید معاشی  
 اشی ترقی کے امکان پر مایوس کن اثر پڑتا ہو۔ نقصان کا سبب بنے اور جس سے کمیونٹی کے مجموعی مع 

  
بحالی ہمارے شہری مراکز کو   NY"نے کہا،  Hope Knightاور کمشنر  CEOامپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، 

متحرک کرتا ہے اور اقتصادی ترقی کے وسائل میں ایک اہم وسیلہ ہے تاکہ ان کمیونٹیز کی تعمیر نو کی جائے جنہیں  
یادہ ضرورت ہے۔ اس فنڈنگ سے مقامی حکومتوں کو خستہ حال عمارتوں کا حل تالش کرنے میں  اس کی سب سے ز

 مدد ملے گی تاکہ وہ مزید روشن مستقبل کی جانب آگے بڑھ سکیں۔" 
 



ہر عالقے کے نشاندہی کردہ پروجیکٹس کی تفصیالت ذیل میں دی گئی ہیں اور فنڈنگ وصول کرنے والے پروجیکٹس  
 دستیاب ہے۔  یہانت کی ایک مکمل فہرس

 
جھلکیوں میں شامل   ملین ایوارڈ کیے گئے۔ 19.75آٹھ پروجیکٹس کی معاونت کے لیے صدر مقام کے عالقے کو $

 ہیں:  
  

: سینٹرل ویئر  ملین برائے سینٹرل ویئر ہاؤس 9.75)خصوصی پروجیکٹ کی تفویض کاری( $ - البانی شہر  •
مربع فٹ کا ایک گودام ہے جو شدید خستہ حال، انتہائی نمایاں ہے۔ اس  495,000ہاؤس ڈاون ٹاؤن البانی میں 

مزید نچلی سطح پر تجارتی  پروجیکٹ سے عمارت کو مخلوط استعمال کی جگہ میں تبدیل کیا جائے گا جہاں 
 سے زیادہ رہائشی اپارٹمنٹس شامل ہوں گے۔  100دستیابی اور 

اس پروجیکٹ   کی تزئین و تجدید کا پروجیکٹ: Wedgeway Kresgeبرائے  2.3$ - سکینیکٹیڈی شہر  •
میں ایک مشہور چوراہے پر واقع دو تاریخی، طویل عرصے سے خالی اور ویران عمارتوں کی تزئین و تجدید 

مربع فٹ کے اضافے کی تعمیر شامل ہے، تاکہ ریٹیل والی پہلی   10,000شامل ہے، اور ایک پانچ منزلہ، 
  جائے۔نئے اپارٹمنٹس سمیت مخلوط استعمال کی جگہ پیدا کی  80منزل اور 

: اس پروجیکٹ میں  ملین برائے کریسنٹ عمارت کے نو ترقیاتی کام کا پروجیکٹ 1.3$  - ہڈسن شہر  •
مربع فٹ خالی عمارت کو مخلوط استعمال کی ایک جگہ کے طور پر دوبارہ تیار کرنا شامل ہے۔  18,000

 30ائے گی جو  مربع فٹ کمرشل جگہ پیش کی ج 6,500اس عمارت میں ایک فلم پروڈکشن کمپنی کے لیے 
مربع فٹ آرٹ گیلری کی جگہ ہو گی جو دو منزلوں پر محیط ہو گی، تین  2500نئی مالزمتیں پیدا کرے گی، 

مربع فٹ جگہ ہو گی جہاں سے شہر بھر   3,000نئے اپارٹمنٹس، اور چھت پر ہونے والی تقریبات کے لیے 
  لوگوں کو جگہ فراہم ہو گی۔ 250کا نظارہ کیا جائے گا اور 

  
 جھلکیوں میں شامل ہیں:   ملین ایوارڈ کیے گئے ہیں۔  11آٹھ پروجیکٹس کی معاونت کے لیے مرکزی نیویارک کو $

  

البانی سڑکوں  103اور  99ملین:  2البانی سڑک کے نو ترقیاتی کام کے لیے $ 99/103 -کازینوویا گاؤں  •
کے نو ترقیاتی کام سے دو عمارتوں کی تزئین و تجدید کی جائے گی جو دو دہائیوں سے خالی اور نظر انداز  

اپارٹمنٹس اور ریٹیل والی تین منزلیں موجود ہیں۔ اس کے نتیجے میں مرکزی سڑک  30کی گئی تھیں جن میں 
گی، جو کہ گاؤں کے مرکز میں ایک تجارتی پیدل راستہ  کے ڈسٹرکٹ میں موجود خالی جگہ ختم ہو جائے 

  ہے جو سابقہ گیس اسٹیشن اور آٹو پارٹس اسٹور کی جانب سے بنایا گیا تھا۔

شہر کے شمالی حصے میں چار عمارتوں ملین برائے واشنگٹن سکوائر پروجیکٹ:  1.5$ -سیراکیوز شہر   •
سے زیادہ  224فائدہ پہنچے گا۔ اس پروجیکٹ میں ملین سے زیادہ کا  100کی تشکیِل نو کے لیے شہر کو $

نئے رہائشی یونٹس بنائے جائیں گے جو اس انتہائی پسماندہ نواحی عالقے میں مارکیٹ ریٹ اور کرائے، 
  دونوں کے سستے طریقے ہوں گے۔

ے سیراکیوز کے جنوبی نواحی عالقے میں پتھر کے بن ملین برائے کیسل پروجیکٹ:  1$ -اونونڈاگا کاؤنٹی  •
ایک خالی چرچ کو کانفرنس اور تقریبات کے مقام کے طور پر تیار کیا جائے گا جس میں ایک مکمل تجارتی  

 Simplyجز وقتی مالزمتیں پیدا کرے گا۔ سمپلی انگرام ) 29کل وقتی اور  13باورچی خانہ ہو گا، جو 
Ingram) LLC ایک ،MWBE  سال سے  20فرم، کی جانب سے خریدے جانے سے پہلے، یہ پراپرٹی

  زیادہ عرصے تک خالی رہنے کے بعد عظیم تر سیراکیوز لینڈ بینک کی ملکیت تھی۔

  
 جھلکیوں میں شامل ہیں:   ملین ڈالر سے زیادہ سے نوازا گیا۔ 10فنگر لیکس کو پانچ پروجیکٹس کی معاونت کے لیے 

  

یہ اقدام ڈاؤن ٹاؤن کے مشرق ملین برائے راچسٹر دریا کنارے مشرقی ڈاؤن ٹاؤن اقدام:  5$  -راچسٹر شہر  •
عمارت کی تزئین و تجدید اور  کی طرف واقع پانچ خالی نجی ملکیتی ڈھانچوں کی بحالی پر مشتمل ہے۔

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRESTORE-NY-2022-Project-Details-by-Region.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5ecca41d93b9488ee56608dae2a8a2da%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071511416587819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BDd%2BTduDKZ5xE%2F03pDtkpA8HmbNdFzQSKb0P1nlyCQo%3D&reserved=0


نو میں معاونت  بھرپور سکونت کی طرف اس کی واپسی سے ڈاؤن ٹاؤن کے عالقے کے مسلسل احیائے 
  حاصل ہو گی۔

: اس پروجیکٹ کی فنڈنگ سے نیووارک ملین برائے نیووارک صحت اور تندرستی مرکز  2$  -وائین کاؤنٹی  •
گاؤں کی کمیونٹی کے لیے وسیع سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو اقدام کے 

یے جائیں۔ حالیہ طور پر ایک ویران عمارت کو منہدم  ایوارڈ میں نئے ترقیاتی کام کے منصوبے پورے ک
کرنے سے مرکز کی تعمیر کے ذریعے خستہ حالی سے نمٹنے اور کمیونٹی کا ایک نیا اثاثہ بنانے کا موقع 

  فراہم ہو گا۔

  
  ملین ایوارڈ کیے گئے تھے۔ 1.265ایک پروجیکٹ کی معاونت کے لیے النگ آئی لینڈ کو $

  

ٹاؤن نیو کیسل میں تین  :  IIIملین برائے نیو کیسل ورک فورس ہاؤسنگ فیز   1.265$ -نارتھ ہیمپسٹیڈ ٹاؤن  •
متروکہ عمارتوں کی نو آبادکاری اور بحالی انجام دی جائے گی، جو بنیادی طور پر کم تا معتدل آمدنی واال 

عالقہ ہے۔ مکمل ہونے کے بعد پہلی بار گھر ایسے خریداروں کے لیے دستیاب بنائے جائیں گے جن کی  
AMI  یا اس سے کم ہے۔  80کی شرح % 

  
 جھلکیوں میں شامل ہیں:   ملین ایوارڈ کیے گئے۔ 9.24کی معاونت کے لیے مڈ ہڈسن کے عالقے کو $آٹھ پروجیکٹس 

  

یہ پروجیکٹ، جسے واشنگٹن اسٹریٹ کی کاسموز فریش مارکیٹ:  630ملین برائے  2$ -پیک سکل شہر  •
واشنگٹن اسٹریٹ کو ایک نئی   630پیک سکل منصوبہ سازی بورڈ نے پہلے ہی منظور کیا ہوا ہے، ترک شدہ 

مربع فٹ کاسموز فریش مارکیٹ میں تبدیل کرے گا اور توسیع دے گا۔ اس کے نتیجے میں ہونے  12,000
گی کے آثار پیدا ہوں گے، نواحی  والی تجارتی سرگرمی سے عالقے میں خالی عمارت کے حاالت میں زند 

  نئی مالزمتیں پیدا ہوں گی۔ 30عالقوں کی ضروری خدمات فراہم ہوں گی اور 

ووڈسٹاک میں مرکز برائے  ملین:  1.5ووڈسٹاک میں مرکز برائے فوٹوگرافی کے لیے $ - کنگسٹن شہر  •
ھ دوبارہ استعمال میں مربع فٹ کی سابقہ سگار فیکٹری کو ہم آہنگ طریقے کے سات 40,000فوٹوگرافی، 

الئے گا اور اس کو بحال کرے گا تاکہ یہ تنظیم ایک بہت چھوٹی جگہ سے نقل مکانی کر سکے جس کے 
نتیجے میں ایک فروغ پذیر تخلیقی فنون کے عالقے، مڈ ٹاؤن کنگسٹن میں، اپنے بڑھتے ہوئے فنون اور ثقافتی  

  پروگرامز کو وسعت دے سکے۔

: یہ تین عمارتوں کی نو بحالی کا ایک پروجیکٹ  ملین برائے لینڈر اسٹریٹ کی عمارات 1.45$  -نیوبرگ شہر  •
اشد ضروری سستے رہائشی یونٹ بنائے  12ہے جو تقریباً ایک دہائی سے خالی پڑی ہیں۔ ان عمارتوں میں 

  جائیں گے۔

  
 جھلکیوں میں شامل ہیں:   تھے۔ ملین ایوارڈ کیے گئے 14سات پروجیکٹس کی معاونت کے لیے موہاک ویلی کو $

  

یہ ڈاؤن ٹاؤن یوٹیکا میں  ملین )خصوصی پروجیکٹ کی تفویض کاری( برائے مایرو عمارت:  4$  -یوٹیکا شہر   •
اس عمارت کو ایک ایسی مخلوط استعمال کی عمارت میں نمایاں طور پر ایک انتہائی بوسیدہ عمارت ہے۔ 

نئے مارکیٹ ریٹ والے اپارٹمنٹس موجود ہوں گے،  47تبدیل کر دیا جائے گا جہاں ریٹیل، دفتری جگہ اور 
اور یہ پروجیکٹ اپنے سائز اور مقام کی وجہ سے مکمل ہونے کے بعد ڈاؤن ٹاؤن کو تبدیل کرنے میں مددگار 

  ثابت ہو گا۔

یہ پروجیکٹ شہر کے سب سے زیادہ ٹریفک والے کارنرز کا انہدام:  5ملین برائے  2$ -رڈیم شہر  ایمسٹ •
راستوں میں سے ایک پر واقع ہے اور انتہائی نمایاں طور پر بدنما نظر آتا ہے۔ اس کے انہدام اور اس جگہ  

میں سستی رہائش اور کی ترقی سے یہ جگہ نئے ترقیاتی کاموں کی مارکیٹ کے لیے تیار ہو جائے گی، جس  
  یہ پروجیکٹ شہر اور کاؤنٹی دونوں کے لیے اّولین ترجیح ہے۔ تجارتی استعمال پر توجہ دی جائے گی۔



اس پروجیکٹ میں ایک  ملین:  2کمپلیکس کی نو بحالی کے لیے $ UNIVACسابقہ سپیری  -الیون گاؤں  •
ہائش گاہوں والی مخلوط استعمال کی  ر 81خالی خستہ حال عمارت لی جائے گی اور اسے مارکیٹ ریٹ کی 

جگہ میں تبدیل کر دیا جائے گا جن کی گاؤں میں بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے ایک پُرعزم  
  ڈویلپر موجود ہے جس کے پاس موہاک ویلی میں کامیابی کا ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ پایا جاتا ہے۔

  
 جھلکیوں میں شامل ہیں:   ملین ایوارڈ کیے گئے تھے۔ 10کو $ نو پروجیکٹس کی معاونت کے لیے نارتھ کاؤنٹی

  

اوول لوفٹس کے نو ترقیاتی کام سے ملین برائے اوول لوفٹس کا نو ترقیاتی کام:  1.35$ -ٹوپر لیک گاؤں  •
مارکیٹ ریٹ یونٹس اور ڈاؤن ٹاؤن ٹوپر لیک میں    71سابقہ لکڑی کے آرے والی عمارتوں اور کباڑخانے کو 

  مربع فٹ کمرشل جگہ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ 2,500

تہ حال عمارت  جس میں خس عوامی سکوائر کا نو ترقیاتی کام: 79-75ملین برائے  1.35$ -واٹرٹاؤن شہر   •
مربع فٹ کمرشل جگہ، ایک ریسٹورنٹ، اور ڈاؤن ٹاؤن واٹر ٹاؤن میں مارکیٹ ریٹ   19,000کا انہدام اور 

  والے اپارٹمنٹس کے ساتھ ایک نئی چار منزلہ مخلوط استعمال کی عمارت کی تعمیر شامل ہے۔

یہ پروجیکٹ ایک خالی متروکہ جگہ  ملین برائے سکس ڈپو اسٹریٹ کا نو ترقیاتی کام:  1.3$ -پوٹسڈیم گاؤں  •
کو کمرشل جگہ، تقریبات کی جگہ، اور ڈاؤن ٹاؤن پوٹسڈیم میں چار اپارٹمنٹس کی شکل میں دوبارہ آباد کرنے 

  پر مشتمل ہے۔

  
 جھلکیوں میں شامل ہیں:   ملین ایوارڈ کیے گئے تھے۔ 15.7$ جنوبی سلسلے کو آٹھ پروجیکٹس کی معاونت میں

  

شمالی اسٹریٹ کے انہدام کا   IBM ملین برائے 6)خصوصی پروجیکٹ کی تفویض کاری( $ -اینڈیکاٹ گاؤں  •
مربع فٹ خالی صنعتی/تجارتی جگہ کو منہدم کرنا شامل ہے جو اب جدید  550,000جس میں : پروجیکٹ

 10صنعتی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ یہ پروجیکٹ صنعتی پارک میں متوقع نئی ترقی کے لیے ایک 
  ایکڑ پر محیط تعمیراتی کام کے لیے تیار ایک جگہ فراہم کرے گا۔

اس میں شہر کے فرسٹ وارڈ میں موجود خالی   :کلنٹن اسٹریٹ 187 رائےملین ب 2.95$ -بنگھیمٹن شہر   •
سستے کرائے کے یونٹس  102جگہ کو ایک کثیر منزلہ عمارت کے طور پر تیار کرنا شامل ہے جس میں  

 موجود ہوں، جو کرایہ دار کی سہولیات اور اعزازی تجارتی کرایہ داروں سے بھرپور ہوں۔ 

یہ پروجیکٹ تاریخی کرک سائیڈ جائیداد کو ایک   کرک سائیڈ کی سرائے: برائے 1.8$ -روکس بری ٹاؤن  •
مربوط تعلیمی پروگرام کے ساتھ ایک ہوٹل/ریسٹورنٹ میں تبدیل کر دے گا جہاں مہمان نوازی اور سیاحت کی  

  صنعتوں کے خواہشمند پیشہ ور افراد کو تجرباتی تعلیم فراہم کی جائے گی۔

  
 جھلکیوں میں شامل ہیں:   ملین ایوارڈ کیے گئے تھے۔ 10.5لیے مغربی نیویارک کو $ پروجیکٹس کی معاونت کے  10

  

اس پروجیکٹ میں تین منزلہ کنکریٹ اور اینٹوں والی ملین برائے ویلچ عمارت:  1.5$ -ویسٹ فیلڈ گاؤں  •
ویلچ عمارت کی تاریخی نو بحالی اور دوبارہ ہم آہنگ استعمال فراہم کیا جائے گا۔ ویلچ انگور رس کمپنی نے 

میں اپنے دفتر کے ہیڈ کوارٹرز کے لیے یہ عمارت تعمیر کی تھی، جو تاریخی طور پر منفرد اور  1909
نئے رہائشی یونٹس بناتے ہوئے،  46ہے۔ مارکیٹ کے اس عالقے میں انتہائی ضروری،  عالقائی طور پر اہم

 یہ پروجیکٹ تجارتی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرے گا اور مقامی رہائشی اسٹاک کو بہتر بنائے گا۔ 

پیئن  621اس پروجیکٹ میں  ملین برائے لووری اسکول کا نو ترقیاتی کام:  1.5$ -شمالی ٹوناوانڈا شہر  •
سے خالی اور متروکہ ہے  2006ایونیو پر واقع، سابق لووری مڈل اسکول کی بحالی شامل ہے۔ یہ عمارت 

اور پیئن ایونیو کی کاروباری راہداری کے اندر ایک خستہ عمارت بن چکی ہے۔ راچسٹر کورنرسٹون گروپ  
سستے معمر افراد کے  87( کا فی الحال اس جگہ کو Rochester's Cornerstone Group LTDلمیٹڈ )

اپارٹمنٹس کی صورت میں دوبارہ تیار کرنے کے لیے جائیداد کے مالک کے ساتھ خریداری کا معاہدہ ہو چکا  
  ہے۔



: جگہ کی تزئین و تجدید میں  ملین برائے لینڈر اولین سٹی سینٹر کا نو ترقیاتی کام 1.25$  -اولین شہر  •
وبارہ اپ ڈیٹ کرنا، مشترکہ عالقے کی چھتوں اور  عمارت کے سامنے کے ُرخ اور بیرونی حصے کو د 

روشندانوں کا انہدام اور تزئین و تجدید، چھت کی تبدیلی اور کرایہ داروں کی سابقہ اندرونی جگہوں اور سابقہ  
بون ٹن جگہ کا انہدام شامل ہو گا جو سڑک کے سامنے کی ریٹیل اور باالئی منزل کے سستے رہائشی یونٹس 

 نائے گا۔ یہ پروجیکٹ کمیونٹی کی بحالی کی جاری شدہ کوششوں کو مزید آگے بڑھائے گا۔ کی تعمیر ممکن ب

  
تک نیویارک بحالی کے دوسرے مرحلے  2023جنوری   27کہ اب  اعالن کیا ہےنے حال ہی میں  Hochulگورنر 

تک جمع کروائے جانے تھے۔  2022نومبر  30کے لیے درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں۔ خواہشمندوں کے خطوط 
جن میں خالی، متروکہ،  تمام شہر، ٹاؤنز اور گاؤں ایسے پروجیکٹس کے لیے معاونت کی درخواست دینے کے اہل ہیں 

  ناپسندیدہ اور زائد جائیدادوں کے انہدام، تعمیر نو، نو بحالی، یا تعمیر نو شامل ہے۔
  

  امپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے بارے میں
کا مشن ایک مضبوط اور بڑھتی ہوئی   ESDایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ نیویارک کی اقتصادی ترقی کی اہم ایجنسی ہے۔ 

معیشت کو فروغ دینا، نئی مالزمتوں اور اقتصادی مواقع کی تخلیق کی حوصلہ افزائی کرنا، ریاست اور اس کی  
معیشتیں قائم کرنا ہے۔ قرضہ جات، عطیات، ٹیکس  میونسپلٹیز کی آمدنی میں اضافہ اور مستحکم اور متنوع مقامی 
نجی کاروباری سرمایہ کاری اور ترقی کو بڑھانے   ESDکریڈٹس اور دیگر اقسام کی مالی امداد کو بروئے کار ال کر،  

کی کوشش کرتی ہے تاکہ مالزمتی تشکیل کی حوصلہ افزائی کر سکے اور ریاست نیو یارک میں ہر جگہ ترقی کرتی  
 Regional Economicمقامی خطہ جاتی ترقیاتی کاؤنسلز )  ESDی معاونت کر سکے۔ کمیونٹیز ک

Development Councils" اور ریاستی آئیکونک سیاحتی برانڈ )I LOVE NY  کی نگرانی کرنے والی بنیادی "
یے، مالحظہ  انتظامی ایجنسی بھی ہے۔ عالقائی کونسلز اور امپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے بارے میں مزید معلومات کے ل

  ۔http://www.esd.ny.govاور  www.regionalcouncils.ny.govکریں 
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