
 
 KATHY HOCHULگورنر   12/29/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

$  11.6کی جانب سے موسمی لحاظ سے مستعد کمیونٹیز کے پروجیکٹس کے لیے میونسپلٹیز کو  HOCHULگورنر 
  ملین سے زائد رقم کی تفویض کا اعالن

  
یہ گرانٹس گرین ہاؤس گیس میں کمی، موسمی تبدیلی کے ساتھ مطابقت، اور کمیونٹی کی لچک پذیری کے ذریعے  

  ریاست نیو یارک کے موسمی اہداف کے حصول میں معاونت دیتی ہیں
  
  

 State Department ofنے آج اعالن کیا کہ ریاستی محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ ) Kathy Hochulگورنر 
Environmental Conservation( کے موسمی لحاظ سے مستعد کمیونٹیز کے گرانٹ )Climate Smart 

Communities Grant)  ملین سے زائد رقم تفویض  $11.6میونسپلٹیز کو  25پروگرام کے تحت ریاست بھر میں
د دیتی ہے، جن سے میونسپلٹیز کو ایسے پروجیکٹس کے اخراجات پورے کرنے میں مدمذکورہ فنڈنگ  کی جا رہی ہے.

طویل مدت کے اندر اکثر ٹیکس دہندہ ڈالرز کی بچت ہو گی، جبکہ ان سے گرین ہاؤس گیس کے اخراجوں میں کمی 
آئے گی، نیز ان سے کمیونٹیز کو موسمی تبدیلی کے جاری اثرات کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے میں مدد ملے گی، 

نچے کی منتقلی یا اس میں نئی تبدیلیاں پیدا کرنا، اور شدید موسمی جن میں سیالبی خطرے میں کمی، اہم بنیادی ڈھا
  صورِت حال میں کمیونٹی کی لچک پذیری میں اضافہ شامل ہے۔

  
"نیو یارک کے موسمی لحاظ سے مستعد کمیونٹیز کے پروگرام کے تحت یہ نمایاں فنڈنگ موسمی تبدیلی کے اثرات سے  

کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر مقامی کوششوں میں معاونت دینے کے لیے ناگزیر ہے،"   رہائشیوں اور بنیادی ڈھانچے
صورِت حال میں اضافے کا مسلسل مشاہدہ کر رہے ہیں   "ہم ہر سال بڑھتی ہوئی شدید موسمی نے کہا۔ Hochulگورنر 

ٹھوس اقدام کو تقویت ملے گی تاکہ نیو یارک کے بامقصد موسمی اہداف مقامی طور پر زیِر عمل اور ان گرانٹس سے 
  کو پورا کرنے میں مدد مل سکے جبکہ دیگر میونسپلٹیز کے سامنے پیروی کے لیے ایک مثام قائم کی جا سکے۔" 

  
  50/50یں قائم کردہ، موسمی لحاظ سے مستعد کمیونٹیز گرانٹ پروگرام میونسپلٹیز کے لیے ایک مسابقتی م 2016

مماثلتی گرانٹ پروگرام ہے تاکہ موسمی تبدیلی سے مطابقت پذیری اور گرین ہاؤس گیس میں کمی پر مرتکز  
ائزاتی پروجیکٹس بھی شامل ہیں جو  پروجیکٹس کا نفاذ کیا جا سکے۔ پروجیکٹ کی اقسام میں بعض منصوبہ بندی و ج

کہ موسمی لحاظ سے مستعد کمیونٹیز کی تصدیق کے حصول کی حکمِت عملی کا حصہ ہیں۔ نفاذ و تصدیق کے زمرہ  
میں واقع   حصہ پسماندہ کمیونٹیز فیصد 36جات کے تحت اس مرحلے میں تفویض کردہ ُکل گرانٹ فنڈز میں بالترتیب 

 66کے غیرمتناسب بوجھ کا سامنا ہے، جبکہ  تفویض کیا گیا، جنہیں ماحولیاتی آلودگی نفاذ کے ان پروجیکٹس کے لیے
کمیونٹی حصہ ان میونسپلٹیز کی جانب سے تصدیقی پروجیکٹس کے لیے تفویض کیا گیا جن کے اندر پسماندہ  فیصہ

 میں نشاندہی کی گئی ہے۔  یارمسوداتی معموجود ہو، جیسا کہ کالئمیٹ جسٹس ورکنگ گروپ کے 
  

  2050یہ پروگرام موسمی قیادت اور کمیونٹی تحفظ ایکٹ کی بھی حمایت کرتا ہے، جس کے تحت نیو یارک سے سنہ 
لحاظ فیصد کم کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ موسمی  85کی سطحوں سے  1990تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 

کی جانب سے مقامی موسمیاتی کمی اور مطابقت  DECسے مستعد کمیونٹیز گرانٹ پروگرام کے آغاز کے بعد سے، 
$ ملین سے زائد رقم تفویض کی گئی ہے۔ اس گرانٹ پروگرام 50پذیری کے پروجیکٹس کی معاونت میں میونسپلٹیز کو 

  پر دستیاب ہیں۔ کی ویب سائٹ DECسے متعلق مزید معلومات 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate.ny.gov%2Fdisadvantaged-communities-criteria%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C30a8e11ff2d044e5ca8c08dae9cf9007%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079374930792671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BNodcx1r0EmxdEoLk8jjLfoPlYBaox4UlVWDW7UM52U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23CSC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C30a8e11ff2d044e5ca8c08dae9cf9007%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079374930792671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KNA3uozMZeakGmaoV52og1hB%2Faw1XU5iyIDLbmCT%2FYE%3D&reserved=0


( کے کمشنر Department of Environmental Conservation، DEC)کمہ برائے ماحولیاتی تحفظ  مح
Seggos  ،آج کے دن شناخت کردہ یہ موسمی لحاظ سے مستعد کمیونٹیز اس بات کی ٹھوس مثالیں پیش کرتی  نے کہا"

ہیں کہ میونسپلٹیز اور مقامی رہنما آلودگی میں کمی اور شدید موسمی حاالت اور ہمارے بدلتے ہوئے موسم کے نتائج 
ہمیں درپیش موسمی مسائل کی شدت  Hochulسے رہائشیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ گورنر 

سے بخوبی آگاہ ہیں اور یہ معقول گرانٹس گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی النے اور تمام شہروں، قصبوں، اور  
دیہات، بالخصوص ماحولیاتی انصاف کی کمیونٹیز کو مزید مستحکم اور لچک پذیر بننے میں مدد دینے کے سلسلے میں 

  م کی معاونت کرتی ہیں۔" ریاست نیو یارک کے عز
  

  کی موسمی لحاظ سے مستعد کمیونٹیز کی گرانٹ کی تفویضات درج ذیل ہیں: 2022
  

  دارالحکومتی عالقہ
  $35,000 - البانی کاؤنٹی

البانی کاؤنٹی اپنا پہال کالئمیٹ ایکشن پالن مرتب کرے گی، جو حکومتی کارروائیوں سمیت تمام کالئمیٹ ایکشن پالن: 
کمیونٹی کا احاطہ کرے گا۔ یہ پالن گرین ہاؤس گیسوں کی انوینٹریز سے لیے گئے ڈیٹا پر منحصر ہو گا جس پر اہداف  

  رفت جاری ہے۔ اور اخراجوں میں کمی کی کارروائیوں کی نشاندہی کے لیے فی الوقت پیش
  

  $30,000 - ویلیج آف کیمبریج
کمپلیٹ سٹریٹس پالیسی کے نفاذ کا منصوبہ: ویلیج آف کیمبریج کمپلیٹ سٹریٹس کی پالیسی تشکیل دے گا اور منصوبے  
کا نفاذ کرے گا۔ پالیسی اور منصوبے کے نفاذ میں موجودہ بائیک اور پیدلی راستے کا بنیادی ڈھانچہ، مجوزہ تعمیرات  

  راہداری کے ساتھ نئی پیدلی تعمیرات کے ابتدائی تعمیری علم کی عمل پذیری شامل ہو گی۔ 313کی ترجیح، اور روٹ 
  

  $575,000 - (Glenville)ٹاؤن آف گلین ِول 
ٹاؤن آف گلین ِول فری مینز بریج روڈ کو 'کمپلیٹ سٹریٹ' میں تبدیل کرنے کا کام فری مینز بریج روڈ کمپلیٹ سٹریٹس: 

کے درمیان ایک میل نیا پیدلی راستہ، مخالف رنگ اور    50ختم کرے گا۔ اس پروجیکٹ میں ڈچ میڈوز لین اور روٹ 
بس   CDTAاضافی  ساختہ کراس واکس، نیز راہگیروں کے لیے ٹریفک سگنلز شامل ہوں گے۔ راہداری کے ساتھ تین

  سٹاپس بھی شامل کیے جائیں گے، جس سے ٹرانزٹ تک رسائی میں اضافہ ہو گا۔
  

  $232,000 - (Halfmoon)ٹاؤن آف ہاف مون 
فٹ طویل بائیک ٹریل   4,175ایری کینال ٹوپاتھ ٹریل لنک: ٹاؤن آف ہاف مون موہاک ٹوپاتھ سینیک بائی وے کے ساتھ 

کینیکٹیڈی شہر کو واٹر فورڈ ویلیج اور کوہوس شہر سے باہم مربوط کرتا ہے۔  کے حصے کو مکمل کرے گا، جو س
فٹ مشترکہ سڑک کے حصے  2,250فٹ طویل کثیر االستعمال راستے اور   1,925تعمیراتی کام آٹھ فٹ چوڑے اور 

راستے کی تالش پر مشتمل ہو گا، جبکہ بیچ روڈ اور کلیم سٹیم روڈ کے درمیان ٹوپاتھ روٹ پر عالمتیں، ٹریفک، اور 
میں مددگار عالمتیں، کراس واکس، اور پتھر کے کھمبے نصب ہوں گے۔ ٹاؤن تک ٹریل کی تکمیل تمام تر راہداری کو 

  بغیر موٹر آمدورفت کے لیے مزید مستحکم روٹ بنا دے گا۔
  

  $37,500 - سراٹوگا سپرنگز کا شہر
 ،Climate Action Planنگز کا کالئمیٹ ایکشن پالن )حکومتی کارروائیوں کا کالئمیٹ ایکشن پالن: سراٹوگا سپر

CAP شہر کو موسمی تبدیلی میں اپنے حصے میں کمی النے کے لیے اہم اقدامات عمل میں النے کے قابل بنائے گا۔ )
گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کی خاطر اہداف  CAPپانچ میونسپل محکموں کے ساتھ اشتراک کے ذریعے، 

  ا اور ان اہداف کے حصول کے لیے فریم ورک تشکیل دے گا۔متعین کرے گ
  

  وسطی نیو یارک
  $900,000 -ویلیج آف پوالسکی 

ویلیج آف پوالسکی نئے پیدلی راستے کی تعمیر کرے گا جو کہ کم آمدنی والے بزرگ ڈیالنو سٹریٹ کا پیدلی راستہ:  
اپارٹمنٹس، امریکن لیجن، مصنوعہ    52شہریوں کے اپارٹمنٹ کمپلیکس، طبی سہولت گاہ، کم آمدنی کے حامل افراد کے 

  م مربوط کرے گا۔سازی کی سہولت گاہ، ایک منی مارٹ، ایک متبادل سکول، اور ہالڈین تفریحی مرکز کو باہ



  
  موہاک ویلی

  $500,000 - ویلیج آف شیرن سپرنگز
 Department of Publicمنتقلی اور گرین سپیس پروجیکٹ: ویلیج آف شیرن سپرنگز بپلک ورکس کے محکمے ) 

Works، DPW سالہ سیالب زدہ میدان میں واقع ہے، آبی صفائی کی   100( کے گیراج کو، جو کہ موجودہ طور پر
کی عمارت   DPWدہ سہولت گاہ کے قریب مقام پر منتقل کرے گا۔ بڑے پیمانے پر سیالبی تباہ کاریوں کے باعث موجو

الئٹنگ   LEDکو شدید نقصان پہنچا اور اس میں اب بھی باعِث تکلیف سیالبی صورِت حالوں کا رجحان پایا جاتا ہے۔ 
کے حامل ایک نئے، توانائی کی بچت کے حامل گیراج اور زمین کے اندرونی حرارتی نظام کی تعمیر کی جائے گی۔ 

موجودہ عمارت کو منہدم کر دیا جائے گا، اور سائٹ کو ملحقہ پارک کی توسیع کے طور پر گرین سپیس میں تبدیل کر  
  دیا جائے گا۔

  
  $55,350 - ویلیج آف ِون فیلڈ

سالوں کے لیے ایک جامع منصوبہ تخلیق کرے گا۔ ویلیج کے زمینی   20امع منصوبہ: ویلیج آف ویسٹ ِون فیلڈ آئندہ ج
استعمال کے تصور کو واضح کرنے اور استحکام اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے خدشات کا ازالہ کرنے کے 

  ذریعے اس منصوبے سے کمیونٹی کی ترقی میں پیش رفت ہو گی۔
  

  ھ کنٹرینارت
  $400,000 - پلیٹس برگ شہر

سکول جانے کے محفوظ راستے: پلیٹس برگ شہر اوک سٹریٹ   -بائیک چالنے کو سہل بنانے کے منصوبے کا نفاذ 
میل پیدلی راستوں کی چوڑائی میں مزید پانچ فٹ کا اضافہ کرے گا؛ پیدلی راستوں پر دھاریوں کو تبدیل   0.37کے ساتھ 

، راہگیروں کے اشاروں کے آالت، اور بائیک لینز کو بھی شامل کرے گا۔ یہ تعمیراتی کام اوک  کرے گا؛ اور عالمتیں
سٹریٹ ایلیمینٹری سکول کے طلباء کو پیدل سفر اور بائیک چالنے کا محفوظ راستہ فراہم کریں گے، جس کے نتیجے 

  کے اخراج میں کمی آئے گی۔میں موٹر گاڑیوں کی آمدورفت پر انحصار کم ہو گا اور یوں گرین ہاؤس گیسوں 
  

  فنگر لیکس
  $150,000 - مونرو کاؤنٹی

موسمی مطابقت پذیری کا منصوبہ تشکیل دینے کے پہلے مرحلے کے طور پر، مونرو موسمی زدپذیری کا جائزہ: 
کاؤنٹی زدپذیری کا ایک جائزہ مکمل کرے گی۔ موسمی زدپذیری کے جائزے کے ذریعے مخصوص آبادیاتی حصوں،  

ان کا تجزیہ اثاثوں، اور تمام تر کمیونٹی پر موسمی خطرات سے رونما ہونے والے اثرات کی نشاندہی کی جائے گی، 
 کیا جائے گا اور انہیں فوقیت دی جائے گی۔ 

  
  $200,000 - مونرو کاؤنٹی

موسمی مطابقت پذیری کا منصوبہ: زدپذیری کے جائزے کی تکمیل کے بعد، مونرو کاؤنٹی موسمی مطابقت پذیری کا 
، شراکت داروں کے ایک متنوع  منصوبہ تشکیل دے گی۔ منصوبے میں کمیونٹی کی آبادیاتی بناوٹ کا تجزیہ کیا جائے گا

  نمائندہ گروہ کو طلب کیا جائے گا، اور عوامی وابستگی کی حکمِت عملی کا نفاذ کیا جائے گا۔ 
  

  $100,000 - مونرو کاؤنٹی
نامیاتی اجزاء کے نظم کا منصوبہ: مونرو کاؤنٹی مقامی ٹھوس فاضل امواد کے نظم کے منصوبے کے جزو کے طور  

کے نظم کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے ایک مشاورت کار کی خدمات حاصل کرے گی۔ مقامی ٹھوس  پر نامیاتی اجزاء 
میں ختم ہو جائے گی، اور اس کا موجودہ ورژن ریاست نیو یارک   2025فاضل امواد کے نظم کے منصوبے کی مدت 

  ۔کے بچی ہوئی خوراک کے دوبارہ استعمال کے قانون کے نفاذ سے قبل تحریر کیا گیا تھا
  

  $ 1,000,000 -راچسٹر شہر 
بس سٹاپ کی بہتری کا پروجیکٹ: راچسٹر شہر کے مصروف ترین بس سٹاپس میں سے متعدد، سہولیات اور/یا 

تک رسائی کے فقدان کا شکار ہیں، نتیجتاً متعدد افراد، بالخصوص معذوریوں  معذرویوں کے شکار امریکیوں کے ایکٹ 
کی تعمیل کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کے   ADAف دہ تجربے سے گزرتے ہیں۔ کے حامل افراد ایک مشکل اور تکلی



بس  125تحت شیلٹرز، بینچز، بس کیوبز، الئٹنگ، عالمتوں، مزاحمتوں، اور/یا اضافی اجزاء کے امتزاج کے ساتھ 
 سٹاپس کو بہتر بنایا جائے گا۔  

  
  $52,500 -راچسٹر شہر 

کالئمیٹ ایکشن پالنز اور میونسپل کی گاڑیوں کا نظم: راچسٹر شہر اپنے کمیونٹی پر محیط اور حکومتی کالئمیٹ  
ایکشن پالنز کو اپ ڈیٹ کرے گا، میونسپل کی گاڑیوں کی انوینٹری کو مکمل کرے گا، اور گاڑیوں کی استعداد کی 

یں کمی کے نئے اہداف طے کیے جائیں گے، شہری پالیسی تشکیل دے گا۔ اس پروجیکٹس کے تحت گرین ہاؤس گیس م
گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت کا معیار متعین کیا جائے گا، اور اخراجوں اور الگتوں میں کمی کی خاطر دیگر  

  حکمِت عملیوں کے لیے رہنما ہدایات فراہم کی جائیں گی۔
  

  النگ آئیلینڈ
  $910,000 - (Brookhaven)ٹاؤن آف بروک ہیون 

بیل ہیون کا سیالب میں کمی کا پروجیکٹ: ٹاؤن آف بروک ہیون بیل ہیون روڈ کے اختتامی حصے کی لچک پذیری میں 
اضافہ کرے گا۔ یہ سڑک باقاعدگی سے سلسلہ وار مدوجزر اور طوفانی لہروں میں اضافے سے متاثر ہوتی ہے۔  

و ذخیرہ کرنے کے لیے اضافی جگہ کی فراہمی، اور قدرتی  پروجیکٹ کے کام میں سڑک کی اونچائی، طوفانی پانی ک
انجذاب کی جگہوں میں اضافہ شامل ہے۔ بہترین انتظامی عمل، جن میں سرسبز بنیادی ڈھانچہ، پانی کا معیار، زیادہ  

 برقراری، اور براہ راست نکاس کے انقطاع کا عمل شامل ہے، انہیں بروئے کار الیا جائے گا۔ 
  

 مڈ ہڈسن 
نگٹن ویلیج اِروِ  ِِ- 1,136,000$  

کے ساتھ نکاسئ آب کے نظام   9. روٹ U.Sکا سیالب میں کمی کا پروجیکٹ: اِرِونگٹن ویلیج ہیری مین روڈ/ 9روٹ 
میں اصالحات کا خاکہ تشکیل دے گا اور ان کی تعمیر کی جائے گی، جہاں پر معتدل اور شدید بارش کی صورِت 

حالوں کے دوران بہنے والے پانی کی مقدار کی نکاس کے لیے موجودہ زمین دوز نالی غیر موزوں ہے۔ آبی چڑھاؤ 
و اکثر باقاعدگی سے گھنٹوں بند رکھنا پڑتا ہے، جس کے باعث ہنگامی رسائی میں  کے باعث ان مصروف شاہراہوں ک

خلل واقع ہوتا ہے۔ مذکورہ پروجیکٹ روٹ کے ساتھ رہائشی تعمیرات اور کثیر خاندانی مکانات میں بھی آبی چڑھاؤ 
  کے خطرے کو کم کرے گا۔

  
  $ 45,000 - ٹاؤن آف کینٹ

تعمیر کا منصوبہ: ٹاؤن آف کینٹ تمام کمیونٹی کے اندر کثیر الشکل آمدورفتی بائیک اور راہگیروں کے راستوں کی 
اصالحات کی نشاندہی کرنے کی خاطر سائیکل سواروں اور راہگیروں کے لیے منصوبہ تشکیل دے گا، اور یوں 

ؤن ایک اضافی ذرائع آمدورفت تخلیق کیے جائیں گے جبکہ سفر کے لیے گاڑی پر انحصار کو کم کیا جائے گا۔ ٹا
مشاورتی کمیٹی کو اکٹھا کرے گا، ٹریفک آڈٹ مکمل کرے گا، اور موجودہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری کی خاطر مقاصد 

  وضع کرنے کے لیے ایک منصوبہ تشکیل دے گا۔
  

  $50,000 - کنگسٹن شہر
منصوبہ مرتب کرے گا،  شہر بھر میں ٹھنڈک کے انتظام کا پروگرام: کنگسٹن شہر ٹھنڈک کے انتظام کا ایک میونسپل 

جس میں شہر کی جانب سے ٹھنڈک کے امواد کی خریداری، ان کے نظم، اور ٹھنڈک کے امواد کے اتالف کا عمل  
انجام دینے کے لیے نفاذ کا پروگرام شامل ہو گا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد عملے کو ٹھنڈک کے امواد سے موسم کو 

چانا، نیز شہر کے ٹھنڈک کے امواد کے ماخذوں سے گرین ہاؤس پہنچنے والے خطرات سے متعلق معلومات بہم پہن
  گیسوں کے اخراج میں کمی النا ہے۔

  
  $100,000 - روشیل شہر

موسمی لچک پذیری کے لیے پالیسیوں کا جائزہ: روشیل کا موسمی لچک پذیری کی نئی پالیسی کا جائزہ لچک پذیر 
( ماحولیاتی، 1ہوئے پالیسی سازی میں رہنمائی فراہم کرے گا: )طریقہ کاروں اور تین اجزاء پر توجہ مرکوز کرتے  

( گرمائش اور ہنگامی منصوبہ بندی کی  2معاشرتی اور انتظامی مسائل کے پیمانے اور ساالنہ رپورٹنگ فریم ورک؛ )
  ( ساحلی لچک پذیری کی پالیسی کا جائزہ۔3پالیسی کا جائزہ؛ )



  
  $40,000 - ٹاؤن آف پٹنیم ویلی

کارروائیوں کے لیے گرین ہاؤس گیس انوینٹری: ٹاؤن آف پٹنیم ویلی حکومتی کارروائیوں کے لیے گرین ہاؤس   حکومتی
گیس انوینٹری مکمل کرے گا، جس کے ذریعے ٹاؤن کو موسمی لحاظ سے مستعد برانز سرٹیفائیڈ کمیونٹی بنانے کے  

یح دینے اور کالئمیٹ ایکشن پالن کے لیے مقامی عمل میں پیش رفت ہو گی۔ یہ انوینٹری ٹاؤن کو کارروائیوں کو ترج
معاونت کے حصول میں مدد دے گی، جس میں قلیل مدتی اور طویل مدتی سرمایہ کاریاں اور توانائی کی بچت سمیت  

  اخراجوں میں کمی کی پالیسیاں شامل ہوں گی۔
  

  $100,000 - سولیوان کاؤنٹی
سائیکل سواروں اور راہگیروں کے لیے جامع منصوبہ: سولیوان کاؤنٹی سائیکل سواروں اور راہگیروں کے لیے  

منصوبہ تشکیل دے گی جو تحفظ، آرام، اور ان متبادل ذرائع مواصالت کو باسہولت بنانے کے عمل میں بہتری پر توجہ 
ی حوصلہ افزائی کرے گا جبکہ ایسے احتراقی انجنوں مرکوز کیے ہو گا۔ یہ منصوبہ صحت مندانہ اور فعال آمدورفت ک

سے منسلکہ اخراجوں کو ترک کیا جائے گا جو بالعموم ریاست نیو یارک کے شمالی دیہی خطے میں آمدورفت کے لیے  
  استعمال کیے جاتے ہیں۔

  
  $ 1,684,980 -  السٹر کاؤنٹی

کنگسٹن شہر میں گولڈن ہِل کی سستی رہائش کے پروجیکٹ   گولڈن ہِل کی قابِل تجدید توانائی کا پروجیکٹ: السٹر کاؤنٹی
کی تعمیر کے لیے فیملی آف ووڈ سٹاک، السٹر کاؤنٹی ہاؤسنگ ڈویلپمنٹ کارپوریشن، اور تکمیل کار کے ساتھ شراکت  

  600داری کرے گی۔ یہ ایک مکمل برقی، مخلوط آمدنی والے افراد، اور کئی نسلوں کے لیے رہائشی تعمیر ہو گی جو 
سستے یونٹس کی حامل ہو گی، نیز یہ   84رہائشی یونٹس،  80کلو واٹ سولر فوٹووولٹیک سسٹم، بزرگ افراد کے لیے 

  30مربع فٹ کمیونٹی عمارتی تعمیر ہو گی جو کہ ان افراد کے لیے ہو گی جو عالقائی اوسط آمدنی کا  5,000ایک 
  گت کی ادائیگی کی جائے گی۔فیصد کماتے ہیں۔ اس گرانٹ سے سولر سسٹم کی ال 130فیصد سے 

  
  جنوبی سلسلہ

 $  851,450 -اتھاکا شہر 
+: اتھاکا شہر 'گو اتھاکا' کے ٹرانسپورٹیشن ڈیمانڈ مینجمنٹ  2023ڈاؤن ٹاؤن اتھاکا ٹرانسپورٹیشن ڈیمانڈ مینجمنٹ 

(transportation demand management، TDM  ،پروگرام کو ڈاؤن ٹاؤن سے آگے سروس ایسٹ اتھاکا )
ساؤتھ ہِل، نارتھ ایسٹ اتھاکا، ویسٹ ہِل، دی فلیٹس، النسنگ، کایوگا ہائیٹس، اور نارتھ ایسٹ اتھاکا تک توسیع دے گا۔ 

TDM   سفری رویے کو واحد تصرف کی گاڑیوں سے عوامی اور فعال ذرائع آمدورفت میں منتقل کرنے کی حکمِت
وں، پالیسیوں، اور صارفی مراعات کا اطالق ہے، تاکہ آمدورفت کے شعبے سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج عملی

  میں کمی واقع ہو۔
  

  $125,000 - ویلیج آف اوویگو
 Communityکمیونٹی ریٹنگ سسٹم کے ذریعے سیالبی خطرے میں کمی: اوویگو ویلیج کو کمیونٹی ریٹنگ سسٹم )

Rating System، CRS )  میں شامل ہو کر سیالبی خطرے میں کمی النے میں مدد دینے کے لیے تکنیکی معاونت
ایک رضاکار ترغیبی پروگرام ہے جو سیالب زدہ میدان کا نظم  CRSکار کانٹریکٹر کی خدمات حاصل کرے گا۔ 

مہ کاری پروگرام کرنے کی خاطر ان سرگرمیوں کے لیے رقوم فراہم کرتا ہے جو سیالبی تباہ کاریوں کے لیے قومی بی
  کے کم سے کم تقاضوں سے متجاوز ہوں۔

  
  $55,404 - ٹاؤن آف الیسز

کے اپنے جامع منصوبے کو اپ  2009موسسمی لحاظ سے مستعد جامع منصوبہ اپ ڈیٹ پروجیکٹ: ٹاؤن آف الیسز 
امات کی خاطر  ڈیٹ کرے گا۔ منصوبہ بندی کا عمل اقتصادی ترقی، تفریح، زراعت، اور رہائش جیسے ترجیحی اقد

کمیونٹی اہداف کی نشاندہی کرے گا، جبکہ استحکام، موسمی تبدیلی اور مستعد بڑھوتری جیسے جدید ترین تصورات 
  مکمل طور پر اس کے اندر شامل ہوں گے۔

  
  مغربی نیو یارک



  $2,000,000 - ٹاؤن آف امہیرسٹ
نارتھ ٹاؤن سینٹر آئس ِرنک ریفریجریشن اپ گریڈز: ٹاؤن آف امہیرسٹ نارتھ ٹاؤن سینٹر میں موجودہ ٹھنڈک کے نظام 

کو تبدیل کرے گا۔ شمالی حصے کے آئس پالنٹ میں موجودہ ِچلر کی جگہ ماحول دوست کاربن ڈائی آکسائیڈ ِچلر لگا دیا  
ی کی صالحیت کا حامل ہو گا۔ توانائی کی اعلٰی بچت کی صالحیت جائے گا، جو کہ دو آئس ِرنکس کو خدمات کی فراہم

ٹن کمی جبکہ توانائی کی مد میں  1,082کے باعث، اس پروجیکٹ سے ساالنہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 
  رقم کی بچت متوقع ہے۔ 193,714$

  
  $140,000 -بفلو شہر 

بفلو شہر کمیونٹی کالئمیٹ ایکشن اور مطابقت پذیری کا  کمیونٹی کالئمیٹ ایکشن اور مطابقت پذیری کا منصوبہ:
منصوبہ تشکیل دے گا جس میں کمیونٹی گرین ہاؤس گیس کی انوینٹری شامل ہو گی۔ یہ پروجیکٹ موسمی لحاظ سے  

  ِسلور سرٹیفائیڈ کمیونٹی کے طور پر نامزدگی کے لیے شہر کی درخواست میں کردار ادا کرے گا۔
  

  $100,000 -ویلیج آف لینکیسٹر 
گرین ہاؤس گیسوں میں کمی کے ٹاؤن/ویلیج کے مشترکہ اقدامات: یہ پروجیکٹ کمیونٹی گرین گیس انوینٹری تخلیق  

کرے گا جو لینکیسٹر ویلیج اور ٹاؤن دونوں سے ہونے والے اخراجوں کا احاطہ کرے گی۔ مزید برآں، ٹاؤن اور ویلیج  
الن وضع کریں گے جو میونسپل کارروائیوں کے نتیجے میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج مشترکہ کالئمیٹ ایکشن پ

  میں کمی پر توجہ مرتکز کیے ہوئے ہو۔
  

  موسمی لحاظ سے مستعد کمیونٹیز کا پروگرام
سمی  یہ گرانٹس مقامی کالئمیٹ ایکشن میں کمیونٹی کی وابستگی میں معاونت دینے والے نیو یارک کے بین االیجنسی مو

رجسٹر شدہ مستعد کمیونٹیز ہیں، جو  369لحاظ سے مستعد کمیونٹیز پروگرام کا حصہ ہیں۔ فی الوقت موسمی لحاظ سے 
سے زائد باشندوں کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ بطور رجسٹر شدہ کمیونٹی نامزدگی کے لیے،  9.4نیو یارک کے 

ر کرتے ہوئے یہ عہد کرتی ہیں کہ وہ موسمی تبدیلی کے  نکاتی عہد پر مشتمل رسمی قرارداد منظو 10میونسپلٹیز ایک 
میونسپلٹیز نے سخت گیر جائزاتی طریقہ کار   100سے لے کر اب تک،  2014حوالے سے مطابقت اختیار کریں گی۔ 

کی تکمیل کی ہے تاکہ وہ موسمی لحاظ سے تصدیق یافتہ مستعد کمیونٹیز کے طور پر نامزد ہوں۔ یہ تصدیق یافتہ 
مقامی سطح پر موسمی تبدیلی میں کمی اور اس کی مطابقت پذیری کی کارروائیوں کا ایک سلسلہ مکمل کرنے  کمیونٹیز 

اور انہیں دستاویز بند کرنے میں مذکورہ عہد سے بھی تجاوز کر چکی ہیں۔ تصدیقی پروگرام کے حوالے سے مزید 
  /https://climatesmart.ny.govمعلومات درج ذیل پر دستیاب ہیں: 

  
  نیویارک ریاست کا قومی رہنما ماحولیاتی منصوبہ

نیو یارک اسٹیٹ کا ماحولیاتی ایجنڈا اس ملک ماحولیاتی اور ماحول دوست توانائی کا سب سے جارحانہ ہے، جو ماحول 
مالزمتیں پیدا کرے گا اور نیو یارک کے  دوست توانائی کی جانب ایک منظم اور منصفانہ منتقلی درکار کرتا ہے جو 

COVID-19   کی عالمگیر وباء سے ابھرنے کے ساتھ ساتھ ایک ماحول دوست معیشت کی آبیاری کرنا جاری رکھے
تک اپنے  2040گا۔ کالئمیٹ لیڈرشپ اینڈ کمیونٹی پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے قانون میں شامل کر کے، نیو یارک 

فیصد قابل   70تک  2030کی تکمیل کے الزمی ہدف کے راستے پر ہے، جس میں اخراج سے پاک بجلی کے شعبے 
تجدید توانائی کی پیداوار اور تمام معیشت میں کاربن کی غیر موجودگی حاصل کرنا شامل ہیں۔ اس کی بنیاد صاف  

ڑے پیمانے ب 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 

$ بلین سے زائد صاف نقل و حمل کی پہل کاروں کے لیے، اور  1$ بلین،  1.8بلین، شمسی توانائی کو بڑھانے کے لیے 
میں نیو  2021لیے ہے۔ مشترکہ طور پر، یہ سرمایہ کاری بلین سے زائد نیو یارک گرین بنک وعدوں کے  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  2,100توانائی کی تقسیم کے شعبے میں 

  2050ی ہے۔ کالئمیٹ ایکٹ کے تحت، نیو یارک اس پشرفت کو بروئے کار لے کر آئے گا اور عزم کی معاونت کر رہ
فیصد کم کرے گا، اور ساتھ میں اس بات کو یقینی   85کے مقابلے میں  1990تک گرین ہاؤس گیس کے اخراجوں کو 

ہدف کے ساتھ، پسماندہ   فیصد کے 40فیصد کا رخ،  35بنائے گا کہ ماحول دوست سرمایہ کاریوں کے فوائد میں سے 
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کے توانائی کے مستعد استعمال کے ہدف، حتمی صارفین کے آن سائٹ  2025کمیونٹیز کی طرف ہو، اور پیشرفت کو 
  کی بچت، کی طرف بڑھائے گا BTUٹریلین  185توانائی کی کھپت میں 

  
 فنڈنگ کی منظم درخواست کے بارے میں 

کا  CFAفنڈنگ کی یکجا درخواست کو گرانٹ کی درخواست کے عمل کو ہموار اور تیز کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 
عمل، افسر شاہی کے عمل دخل میں کمی اور استعداد کار میں اضافے کو یقینی بناتے ہوئے ریاستی وسائل کے تعین  

 CFAتصادی ترقی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ میں نمایاں بنیادی منتقلی سرانجام دیتا ہے، تاکہ مقامی اق
اقتصادی ترقی کی فنڈنگ تک رسائی کے لیے واحد داخلہ جاتی مقام کی حیثیت کا حامل ہے، اور درخواست دہندگان  

کے لیے اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ انہیں بنا کسی اشتراکی طریقہ کار کے متعدد ایجنسیوں اور وسائل کی تالش کے 
کو ایک درخواست کے ذریعے   CFAمیں مزید سست روی کا سامنا نہ ہو۔ اب، اقتصادی ترقیاتی پروجیکٹس عمل 

ریاستی فنڈنگ کے متعدد ذرائع تک رسائی کے لیے معاون طریقٔہ کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس سے اس  
   جانیں۔ یہاںمتعلق مزید  سے CFAعمل کو تیز تر، نسبتاً آسان اور زیادہ نتیجہ خیز بنایا جاتا ہے۔  
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