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  $ ملین کے پری سیڈ اور سیڈ میچنگ فنڈ پروگرام کے آغاز کا اعالن30کی جانب سے  HOCHULگورنر 
  

$ تک کی  250,000پروگرام نجی شعبے سے برابر کے فنڈز کے ساتھ ابتدائی مرحلے کی سٹارٹ اپ کمپنیوں میں 
   سرمایہ کاری کرے گا

  
$ ملین وفاقی فنڈنگ کا حصہ، خاص  500چھوٹے کاروباروں کی معاونت کرنے کے لیے نیو یارک کی مختص کردہ 

  طور پر روایتی طور پر کم خدمات یافتہ عالقوں میں
  

  دستیاب ہیں یہاںدرخواستیں اور پروگرام کی معلومات 
  
  

$ ملین کے پری سیڈ اور سیڈ میچنگ فنڈ پروگرام کے آغاز کا اعالن کیا ہے، جو  30نے آج  Kathy Hochulگورنر 
$ تک ترقیاتی امداد کی پیشکش کرے گا جس  250,000$ سے 50,000ابتدائی مرحلے کی سٹارٹ اپ کمپنیوں کو 

ل کریں گی۔ یہ پروگرام بلند نمو والی کے برابر وہ نجی شعبے کے شریک سرمایہ کاروں کی جانب سے فنڈز وصو
ویں صدی کی مالزمتوں کی تخلیق میں ہاتھ بٹائے گا۔ پروگرام کے لیے فنڈنگ  21صنعتوں میں کاروبار کی ترقی اور 

وٹے کاروباروں کی معاونت کرنے کے  سے آتی ہے، جو کہ، چھ کاری  پہل جات  قرضہ کاروباری  چھوٹے کی ریاست
لیے وفاقی امریکن ریسکیو پالن کا حصہ ہے، خاص طور پر جو سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ افراد کی ملکیت  

  ہیں اور بہت چھوٹے کاروبار جنہیں روایتی طور پر سرمائے یا مدد تک کافی رسائی حاصل نہیں ہے۔
  

"ابتدائی مرحلے کی سٹارٹ اپ کمپنیوں کے لیے، سرمائے تک رسائی ان کاروباری اداروں  نے کہا، Hochulگورنر 
پری سیڈ اور سیڈ میچنگ فنڈ   کی زندگی کو یقینی بنانے اور انہیں طویل مدت میں برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔

ا کرنے میں مدد دے گا جبکہ  پروگرام ان کاروباری اداروں کو اپنی منزل حاصل کرنے اور مستقبل کی مالزمتیں پید 
روایتی طور پر کم خدمات یافتہ عالقوں میں فنڈنگ تک رسائی کو بڑھائے گا۔ میں اپنے وفاقی شراکت داروں کی  

شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اس فنڈنگ کو محفوظ بنانے میں مدد کی اور نیویارک کے چھوٹے کاروباری ماحولیاتی  
   نظام کو خِط حیات فراہم کیا"۔

  
"حتی کہ وہ کمپنیاں جو اب گھریلو   نے کہا، Hope Knightایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، سی ای او اور کمشنر 

پری سیڈ اور سیڈ میچنگ فنڈ پروگرام کے ذریعے، ہم امید افزا  نام ہیں، صرف ایک خیال کے طور پر شروع ہوئیں۔ 
سٹارٹ اپس اور بہت چھوٹے کاروباری اداروں کو ہدف بنائیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ اچھے خیاالت  

  اروں میں"۔ریاست نیو یارک میں ایک حقیقت بن جائیں، خاص طور پر روایتی طور پر کم خدمات یافتہ آبادیوں اور باز
  

کرتی ہے، جو ریاست کی وینچر کیپیٹل شاخ ہے، اور   NY Venturesپروگرام کی دیکھ بھال ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ 
اس کی توجہ ٹیکنالوجی کی منڈیوں پر ہو گی جس میں جدید اشیاء سازی، زرعی ٹیکنالوجی، ماحولیاتی ٹیکنالوجی، 

مصنوعی ذہانت، فن ٹیک، ہیلتھ کیئر، حیاتی سائنسی علوم اور بائیو ٹیکنالوجی، اور  /SaaSصارفین کی ٹیکنالوجی، ڈیٹا/ 
پری سیڈ فنڈز عام طور پر سب سے مشکل وینچر کیپیٹل فنڈز ہوتے ہیں جو نئے زیادہ ترقی کرنے   طبی آالت شامل ہیں۔

پروگرام کے ذریعے پیش انہیں اس  NY Venturesوالے کاروباروں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ 
کر رہا ہے۔ اہل ہونے کے لیے، درخواست دہندگان کے لیے اب تک کمپنی کی ملکیت اور کنٹرول میں سے کچھ حصہ  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fpre-seed-and-seed-matching-fund-program&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DwU18gvJCBRunR8LYyzc6ChWr3FgzUJbIn1n0L6rN%2F0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-500-million-awarded-new-york-state-biden-administration-support&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nsfzeJQ8eqJJjMA%2FT42RnpsttSIWp9M12FjOaK8%2F%2Bpg%3D&reserved=0


$ ملین سے کم رقم الزماً جمع کی ہو۔ تمام درخواست دہندگان کا ریاست نیو یارک میں کاروبار کرنے کے  2دینے کی 
کوارٹر اور کم از کم ایک اعلٰی سطحی انتظامی مالزم رکھ کر نیو یارک میں  لیے رجسٹرڈ ہونا اور ریاست میں ہیڈ 

  اقتصادی اثر پیدا کرنے سے اتفاق کرنا الزمی ہے۔
  

ریاست نیو یارک بھر میں وینچر کیپیٹل تک رسائی کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی، خاص طور پر تاریخی  
  کیپٹل VCطور پر پسماندہ افراد کے لیے، بشمول غیر سفیدفام کاروباری افراد، اور کم خدمات یافتہ عالقوں کے لیے۔ 

میں،  2020کے ذریعے کیا گیا تھا، کے مطابق سنہ   Deloitte، اور Venture Forward ،NVCAجو  سروے
فیصد ہسپانوی یا الطینی تھے،    4فیصد شراکت دار سیاہ فام یا افریقی امریکی تھے، صرف  3سرمایہ کاری کے صرف 

مزید   فیصد شراکت دار خواتین تھیں۔ 16یرے اور صرف سرمایہ کاری کے  فیصد ایشیائی یا بحر الکاہل کے جز 15
فیصد سے بھی   10ڈالر کا  VCسے پتا چال ہے کہ  مطالعہکے ایک   DiversityVCاور  RateMyInvestorبرآں، 

  فیصد سے بھی کم سیاہ فام بانیوں کو جاتا ہے۔ 1کم حصہ خواتین کے بانیوں کو جاتا ہے اور  
  

پروگرام کے بارے میں مزید معلومات اور درخواست دینے کے طریقے سے متعلق ہدایات کے لیے،  
program-fund-matching-seed-and-seed-https://esd.ny.gov/pre ۔مالحظہ کریں  

  
"یہ نیا پروگرام، جو کہ میری رکھوائی گئی نیو یارک کے    نے کہا، Charles Schumerسینیٹ کے اکثریتی رہنما 

$ ملین ڈالر کی وفاقی سرمایہ کاری کا حصہ ہے، جو ریاست کے چھوٹے کاروباروں کو عالمی وباء کے  500لیے 
اثرات سے باہر نکالنے کرنے اور ہماری مقامی معیشتوں کی تعمیِر نو کرنے کے لیے درکار ہے۔ مجھے کم خدمات  

روباروی اداروں کو سہارا دینے، مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی جیسی اہم صنعتوں میں کاروباری افراد اور یافتہ کا
چھوٹے کاروباروں میں سرمایہ کاری کرنے اور ان عالقوں میں اچھی تنخواہ والی مالزمتیں پیدا کرنے میں مدد کرنے  

ہنماء کے طور پر، میں نے امریکی ریسکیو  پر فخر ہے جنہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایک اکثریتی ر
منصوبے کے حصے کے طور پر ریاستی چھوٹے کاروباری کریڈٹ اقدام کی وفاقی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے  

لئے جدوجہد کی ہے تاکہ عالمی وبا کے دوران قوم کے چھوٹے کاروباروں کو درپیش ناگہانی مشکالت پر قابو پایا  
ب نیویارک کو یہ وفاقی فنڈنگ ادا کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بحالی کی رفتار بڑھانے  جائے اور مجھے فخر ہے کہ ا

کے لیے، اور مستقبل میں ہماری معیشت کو رواں دواں رکھنے کے لیے، ریاست کے چھوٹے کاروباروں اور 
   صنعتکاری کی بنیاد کی تعمیر کر سکیں۔"

  
" میں آج اعالن کردہ پری سیڈ اینڈ سیڈ میچنگ فنڈ پروگرام، جو  نے کہا،  Gregory W. Meeksنمائندہ گریگوری 

ہماری ریاست کے کاروباری اداروں کے لیے سرمایہ کاری کے کافی مواقع کی نشاندہی کرتا ہے، کے ذریعے ہماری  
مریکی ریسکیو پالن جس پر  کی وابستگی کو سراہتا ہوں۔ ا Hochulریاست کے کاروباری اداروں کے ساتھ گورنر 

پچھلی کانگریس میں قانون میں دستخط کیے گئے تھے، کی بدولت فراہم کردہ فنڈنگ نے اس سرکاری و نجی شراکت  
داری کو بنانے میں مدد کی جو سٹارٹ اپس کو ترقی کرنے اور وسیع ہونے کے لیے بااختیار بنائے گی، خاص طور پر  

نچر کیپیٹل سے گزر چکے ہیں۔ نیو یارک اور میرے ضلع کے لوگوں کا کاروباری ان کو جو تاریخی طور پر روایتی وی
 جذبہ زندہ اور تندرست ہے، اور اس نئے پروگرام کی بدولت مزید نوجوان کمپنیوں کو کامیاب ہونے کا موقع ملے گا"۔

  
$ 219$ ملین سے زیادہ سے نوازا گیا ہے، جس میں ُکل 500فنڈنگ میں  SSBCIریاست نیو یارک کو وفاقی 

$ ملین، 35کے اختراعی وینچر کیپیٹل فنڈ کے لیے  NY Venturesایکویٹی فنڈنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا: 
ے لیے $ ملین اور سیڈ میچنگ فنڈ پروگرام، متنوع اور ابھرتے ہوئے فنڈ مینیجرز ک30ایک نئے پری سیڈ کے لیے 

$ ملین، اور ایکسلریٹرز، وینچر سٹوڈیوز اور 102ایک نئے ایمرجنگ اینڈ ریجنل پارٹنر پروگرام فنڈ کے لیے 
$ ملین ڈالر کے فنڈز  282$ ملین۔ بقیہ 52انکیوبیٹرز کے لیے نئے کمیونٹی اینڈ ریجنل پارٹنر پروگرام فنڈ کے لیے 

کو تین قسطوں میں فنڈز   ESDامریکی خزانے سے  رہے ہیں۔  مختلف قسم کے کیپیٹل ایکسس پروگراموں کی کفالت کر
پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات   SSBCIکے  ESDتقسیم کیے جائیں گے کیونکہ فنڈز کا وعدہ کیا گیا ہے۔ 

https://esd.ny.gov/ssbci ۔پر حاصل کریں   

  
نیو یارک وینچرز میں کئی ایسے پروگرام شامل ہیں جو صاف توانائی، جدید مینوفیکچرنگ، صحت کی دیکھ بھال،  

الئف سائنسز، اور زرعی ٹیکنالوجی جیسے اعلی نمو والے جدید شعبوں میں سٹارٹ اپس کی فنڈنگ کی ضروریات کو  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fus%2Fen%2Fpages%2Faudit%2Farticles%2Fdiversity-venture-capital-human-capital-survey-dashboard.html&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TmcINk8O0ICm6SifU63EW3NBoyOo6DW0WsWGqjFzi%2FA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fus%2Fen%2Fpages%2Faudit%2Farticles%2Fdiversity-venture-capital-human-capital-survey-dashboard.html&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TmcINk8O0ICm6SifU63EW3NBoyOo6DW0WsWGqjFzi%2FA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fratemyinvestor.com%2Fdiversity_report&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U7McxLGK%2FDQBbW5kb%2FEYh9KFST4dNnqSK22THpt9kwA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fpre-seed-and-seed-matching-fund-program&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DwU18gvJCBRunR8LYyzc6ChWr3FgzUJbIn1n0L6rN%2F0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fssbci&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Tlp6xtjybrfb2bCvDPHIWgchTGupn%2FGCCx4r8DezV4k%3D&reserved=0


سے  60فنڈ شامل ہے جس نے ریاست بھر میں   اس میں ایک ڈائریکٹ سہارا دینے اور حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ 
اور/یا خواتین کی سربراہی میں   -فیصد اقلیتی 70جن میں سے  -زائد سیڈ ٹو سیریز بی سٹارٹ اپس کی معاونت کی ہے

کمپنیوں کی ترقی اور   81ریاست نیو یارک نے بھی  $ ملین سے زیادہ کے مماثل فنڈز حاصل کیے ہیں۔70اور  -ہیں
سرمایہ   MWBEکے ذریعے تعاون کیا اور ایک  Innovate New York Fundکی تخلیق میں  مالزمتوں 2,000

کاری فنڈ کا آغاز کیا تاکہ تصدیق شدہ اقلیتی اور خواتین کی ملکیت والے کاروباروں کو سیڈ ایکویٹی کیپٹل فراہم کیا جا  
مالحظہ   capital-https://esd.ny.gov/ventureوینچرز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے،   NYسکے۔ 
 کریں۔ 
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