
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26نمبر۔ 
 

 ایگزیکٹیو آرڈر 
 

 ریاست نیویارک میں آفت شدہ ہنگامی حالت کا اعالن 

 

کو اور اس کے بعد جاری رہنے والے، موسم سرما کے ایک شدید طوفان سے ریاست نیویارک میں خطرناک    2022دسمبر    22  جبکہ،

ے حاالت پیدا ہونے کی توقع کی جا رہی ہے جو ریاست بھر مینعوامی نقل و حمل، یوٹیلیٹی خدمات، صحِت عامہ، اور عوامی سالمتی کے نظاموں ک

 لیے ایک ناگزیر خطرہ ہے؛ 

 

اس طوفان سے برفانی طوفان جیسی صورتحال پیدا ہونے، تیز ہواؤں، درجہ حرارت کے انتہائی گر جانے اور یکدم انجماد ہو   چونکہ،

ی جانے، اور ساحلی اور جھیل کے کنارے سیالب آنے کا امکان پایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں سڑکیں بند ہو جائیں گی، سفری رکاوٹیں، بجلی ک

ں گی، اور ریاست بھر میں سرکاری اور نجی امالک کو نقصان پہنچے گا، جو کہ صحت عامہ اور سالمتی کو خطرے سے دوچار  بندش درپیش ہو

 کر سکتا ہے؛

 

کے    B-2ریاست نیویارک کی گورنر، نیویارک کی ریاست کے آئین اور انتظامی قانون کے آرٹیکل  ،  Kathy Hochulلٰہذا اب، میں،  

تفویض کردہ اختیارات کی رو سے، یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی آفت نازل ہونے والی ہے، جس سے متاثرہ مقامی کے تحت خود کو  28سیکشن 

سے نافذ ریاستی آفات    2022دسمبر    23حکومتیں مناسب طور پر نمٹنے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ، میں بذریعۂ ٰہذا پوری ریاست نیویارک کے لیے  

 تک نافذ العمل رہے گا؛ اور 2023جنوری  22ہوں۔ یہ انتظامی حکم کی ہنگامی صورِت حال کا اعالن کرتی 

 

کے تحت، میں ریاست کے جامع ہنگامی انتظامی منصوبے پر عمل درآمد  29کے سیکشن B-2 آرٹیکل  ایگزیکٹیو قانون کےمزید برآں، 

ور امریکی ریڈ کراس کو، یہ اختیار دیتی ہوں،  سے مؤثر، ریاستی ایجنسیز کو حسِب ضرورت، ا  2022دسمبر  23کی ہدایت جاری کرتی ہوں اور 

کہ ریاستی امالک کی حفاظت کے لیے مناسب کارروائی کریں اور اس آفت سے نمٹنے اور اس سے بحال ہونے میں متاثرہ مقامی حکومتوں اور 

 مداد فراہم کریں؛افراد کی معاونت کریں، اور صحت عامہ اور سالمتی کے تحفظ کے لیے ضرورت کے مطابق اس طرح کی دیگر ا

 

 Federal( کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جو وفاقی موٹر کیریئر حفاظتی ضوابط )C.F.R  .390.23(a)(l)(A  49یہ اعالمیہ    مزید برآں،

Motor Carrier Safety Regulations، FMCSR  تک امداد فراہم کرتا ہے۔    399سے    390( کے حصہFMCSR    کی جانب سے اس طرح کی

امداد اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عملہ اہم سڑکوں کو صاف کر سکے اور ریاست نیویارک میں یوٹیلیٹی پاور کی بحالی کے  

 عملے کی نقل و حرکت کو تیز کیا جا سکے؛ 

 

کے تحت مجھے تفویض شدہ اختیار کے تحت، کہ میں کسی آئین، مقامی قانون،   a- 29کے سیکشن  B-2 آرٹیکل    کےایگزیکٹیو قانون  مزید،  

آرڈیننس، حکم نامے، اصول، یا ضابطے، یا ان کے کسی حصوں کو اس صورت عارضی طور پر معطل یا تبدیل کر سکوں، کہ اگر اس دستور،  

ے کی تعمیل آفت کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایسی الزمی کارروائی کو روکے،  مقامی قانون، آرڈیننس، حکم نامے، اصول یا ضابط

اس کی راہ میں رکاوٹ بنے یا اس میں تاخیر کا باعث بنے کہ جو اس ہنگامی آفت سے نمٹنے کے لیے الزمی ہو، میں اس انتظامی حکم نامے پر 

 ی طور پر معطل یا ان میں تبدیلی کرتی ہوں:تک درج ذیل قوانین کو عارض 2023جنوری،   22درج تاریخ سے 

 

، اس حد تک کہ جو خوراک، سپالئیز، خدمات، اور سازوسامان خریدنے یا متاثرہ مقامی حکومتوں، G- 97ریاستی مالیاتی قانون کا سیکشن   •

طر مختلف مرکزی خدمات  افراد، اور دیگر غیر ریاستی اداروں کو آفت زدہ ہنگامی صورت سے نمٹنے اور بحالی میں مدد دینے کی خا

 بہم پہنچانے یا فراہم کرنے کے لیے ضروری ہو؛ 

 

کے ساتھ مطابقت کی حد تک، اور ریاستی معاہدوں میں   I، سیکشن  V، ریاستی آئین کے آرٹیکل  112ریاستی مالیاتی قانون کا سیکشن   •

 اضافی کام، جگہوں اور وقت شامل کرنے کے لیے ضروری حد تک؛

 

، معیاری نوٹس اور خریداری کے عمل کی پیروی  C- 4اور معاشی ترقی کے قانون کے آرٹیکل    163مالیاتی قانون کا سیکشن  ریاستی   •

 کیے بغیر اشیاء، خدمات، ٹیکنالوجی اور مواد کی خریداری کے لیے ضروری حد تک؛ 

 

تعمیراتی خدمات کو یکجا کرنے کے لیے اور/یا آفت زدہ ہنگامی ، ایک معاہدے میں ڈیزائن اور  a- 136ریاستی مالیاتی قانون کا سیکشن   •

 صورِت حال سے نمٹنے اور اس سے بحالی کے لیے ڈیزائن اور تعمیراتی معائنے کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ضروری حد تک؛ 

 

 حد تک؛   ( ہنگامی معاہدوں کے ایوارڈ کی منظوری کے لیے ضروری3( اور )2(، )1)  38ہائی وے قانون کا سیکشن  •

 

اس حد تک کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن، آالت اور طول و عرض کے تقاضوں   401اور    385،  375گاڑی اور ٹریفک قانون کے سیکشنز   •

سے دیگر دائرہ اختیار میں درست طور پر رجسٹرڈ گاڑیوں کے لیے استثنٰی ضروری ہے تاکہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں اور  

 جائے؛ تیاری کرنے میں معاونت کی 

 

 

 

 

، جس حد تک گورنر کو ٹریفک اور سڑکوں، شاہراہوں اور گلیوں 107.1کا سیکشن    21نیویارک کے کوڈز، قواعد و ضوابط کے عنوان   •

 پر گاڑیوں کی نقل و حرکت کو منظم کرنے کا اختیار فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے؛ اور 

 



سیکشن   • کا  قانون  اتھارٹیز  سیکشن    a- 359پبلک  ) نی   2879اور  اتھارٹی  وے  تھرو  اسٹیٹ   New York State Thruwayویارک 

Authority کو معیاری خریداری کی کارروائیوں کی تعمیل کیے بغیر ضروری سامان اور خدمات خریدنے کی اجازت دینے کی حد )

 تک۔

 

 

 

سال دو ہزار بائیس میں دسمبر کے اس بائیسویں دن البانی شہر میں 

مہر شاہی کے تحت  میرے دستخط اور ریاست کی 

 جاری کیا گیا ہے۔ 
 

 

 

 

 

  منجانب گورنر 

 

 سیکرٹری از گورنر 


