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ملین کی رعایت کا   672نے نیویارک کے باسیوں کے لئے بجلی اور گیس کے یوٹیلٹی بلوں پر $ HOCHULگورنر 
   اعالن کر دیا

  
سے زیادہ شہریوں کو اپنے یوٹیلٹی  534,000ایک مرتبہ دیا جانے واال یہ کریڈٹ اب دستیاب ہے تاکہ نیویارک کے 

  بلوں کی ادائیگی میں مدد مل سکے
  

 یہ ریاست کی تاریخ میں یوٹیلٹی صارفین کو ملنے واال سب سے بڑا مالی معاونت پروگرام ہے 
  
  

چھوٹے  56,000رہائشی صارفین اور  478,000نے آج اعالن کیا کہ ریاست نیویارک میں  Kathy Hochulگورنر 
ملین کی امداد ملے   672کاروباروں کو ماضی کے واجب االدا یوٹیلٹی بلوں کی ادائیگی کے لئے مجموعی طور پر $

یوٹیلٹی صارفین کو ملنے   گی جن کی ادائیگی کرنا ان کی استطاعت سے باہر تھا۔ آج کا اعالن ریاست کی تاریخ میں
کے اسٹیٹ آف دی اسٹیٹ خطاب کے جزو کے طور   Hochulواال سب سے بڑا مالی معاونت پروگرام ہے اور گورنر 

پر بجلی کی استطاعت اور اخراج میں کمی سے نمٹنے کے لئے گزشتہ ہفتے اعالن کردہ پالیسیوں کے سلسلے کی ایک  
  کڑی ہے۔

  
ر شہری کا حق ہے، تاہم پھر بھی نیویارک کے بہت سے باسی وبا کی وجہ سے پیدا  "سستی توانائی نیویارک کے ہ 

"اس  نے کہا۔ Hochulگورنر ہونے والے مالی مسائل کی بنا پر اپنی الئٹس بند ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں، "
کے لئے وسیع تر  ماہ کے اوائل میں، میں نے اپنے اسٹیٹ آف دی اسٹیٹ خطاب میں توانائی کو زیادہ سستا بنانے 

تجاویز پیش کیں، اور بجلی اور گیس یوٹیلیٹی میں اس تاریخی رعایت کے ذریعے ہم موسم سرما کے مہینوں میں 
   نیویارک کے باسیوں کو گرم رہنے میں مدد دینے کے لئے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر رہے ہیں۔"

  
( کی طرف سے آج منظور کردہ قرض معافی پروگرام صارفین کو مالی  PSCنیویارک اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن )

رعایتیں بھی فراہم کرے گا اور پوری ریاست میں بڑے پیمانے سروسز بند ہونے کے مسئلے سے بچنے میں بھی مدد 
مزید سستے ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ   ملے گی، جس سے یوٹیلٹی بل سبھی گھرانوں اور چھوٹے کاروباروں کے لئے

تک   2022مئی،   1آمدن والے صارفین اور چھوٹے تجارتی صارفین کو -کم- دیا جانے واال یہ کریڈٹ سبھی رہائشی غیر
کی مدت کے لئے رعایت فراہم کرے گا، جیسا کہ کم آمدنی والے صارفین کے لئے گزشتہ موسم گرما میں منظور کردہ  

   پروگرام میں ہوا تھا۔
  

کے اسٹیٹ آف دی اسٹیٹ کے جزو کے طور پر توانائی کی   2023نے  Hochulاس ماہ کے اوائل میں گورنر  
استطاعت کی کمی کو دور کرنے اور معیشت کے ہر شعبے سے ماحول کو تبدیل کرنے والے اخراج کو کم کرنے کے  

تی تحفظ کے محکمے اور ریاست نیویارک  نے ماحولیا Hochulلئے پرعزم اور جامع پالیسیوں کا اعالن کیا۔ گورنر 
انویسٹ پروگرام کو آگے -اینڈ -کے محکمٔہ تحقیق و تیاری توانائی کو ہدایت کی کہ وہ پوری معیشت پر محیط کیپ

بڑھائیں جو گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم کرنے والی پابندیاں لگائے، ایسے پروگراموں میں سرمایہ کاری کرے جو  
کو ترجیح دیتے ہیں، اور نیو یارک کی صنعتوں کے مابین مسابقت کو برقرار رکھے۔ اہم بات یہ   اخراج میں کمی النے

انویسٹ پروگرام ماحولیاتی ایکشن ریبیٹ کی شکل میں نیویارک باسیوں کے لئے اہم فوائد لے کر -اینڈ - ہے کہ یہ کیپ
  آئے گا۔



  
سے زیادہ ایسے شہریوں کے لئے بجلی  800,000سے کم آمدنی والے نیویارک کے  75,000نے $ Hochulگورنر 

ملین ڈالر کی رعایت کا بھی اعالن کیا جو ریاست کے موجودہ یوٹیلٹی ڈسکاؤنٹ   200کے اونچے بلوں کی مد میں $ 
م جو ہے۔ اس کے عالوہ، گورنر ملین کے اعالن سے علیحدہ ایک نیا اقدا 672پروگرام کے اہل نہیں ہیں، جو آج کے $

Hochul   نے انرجی استطاعت گارنٹی کے قیام کا اعالن کیا، جو ملک کا پہال پائلٹ پروگرام ہے اور یہ امر یقینی بناتا
میں حصہ لیا ہے کبھی بھی اپنی آمدنی کے  EmPower Plusہے کہ کم آمدنی والے نیویارک شہریوں کو جنہوں نے 

لی کے بلوں پر ادا نہ کرنی پڑے، جس سے انہیں حوصلہ ملے گا کہ وہ اپنے گھروں کو فیصد سے زیادہ رقم بج 6
  مکمل طور پر بجلی سے روشن رکھ سکیں۔

  
نے انرجی سستی پالیسی ورکنگ گروپ کی سفارشات کی منظوری دی، جو   PSCآج کے اس بنیاد ساز فیصلے میں 

حمایت و وکالت کرنے والے ریاست کے سب سے نمایاں  اسٹیک ہولڈرز کا ایک گروپ ہے اور جس میں صارفین کی  
آمدنی والے رہائشیوں اور -کم-فیصد غیر  75تک تقریبا  2022مئی،  1گروپس بھی شامل ہیں۔ ورکنگ گروپ نے  

چھوٹے کاروباری صارفین کے تمام بقایا جات کا معاملہ حل کرنے کے لئے ایک ریاست گیر پروگرام کی تجویز پیش  
فیصد صارفین کے بقایا جات کو جزوی طور پر ایک مرتبہ دیے جانے والے کریڈٹ کے    25قریباً کی، اور بقایا ت

ارب   1ذریعے حل کیا۔ بقایا جات ریلیف پروگرام کو اپنانے کی نیویارک کے شہریوں کی مالی الگت غیر فعالیت کے $
فین کے کریڈٹ میں آنے والی ارب ڈالر کی غیر اقدامی الگت سے بھی کم ہے، اور اس سے صار 1.3تخمینے سے $

اس آٹومیٹک کریڈٹ پر ہر یوٹیلٹی کے لئے 'اس حد تک' کی مانیٹری کیپ کی   ممکنہ تنزلی سے بھی بچا جا سکے گا۔
آمدنی والے رہائشی صارفین کو بھی شرکت کی اجازت دے گا جن کی  -کم -حد عاءد کی گئی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ غیر 

ائیگی کی وجہ سے ختم کر دی گئی تھی تاکہ ان پر جو بقایا جات رہ گئے ہیں  میں عدم اد  2022سروس اس سے قبل 
  انہیں حل کیا جا سکے۔

  
کی وبا کی وجہ سے رہ   COVID-19یہ صارفین کو فراہم کی جانے والی اس بڑی فنڈنگ کا دوسرا دور ہے جو 

نے جون  Hochulگا، جبکہ گورنر جانے والے یوٹیلٹی بلوں کے بقایا جات کی ادائیگی کے لئے فراہم کیا جائے  
میں کم آمدنی والے بجلی اور گیس یوٹیلیٹی صارفین کو پچھلے یوٹیلٹی بلوں کی ادائیگی میں مدد کے لئے  2022
ملین کا اعالن کیا تھا۔ اس میں ریاستی دفتر برائے عارضی اور معذوری معاونت کے ایمرجنسی رینٹل اسسٹنس   $567

صارفین کو دستیاب قرضوں میں رعایت دینا بھی شامل ہے تاکہ غیر ادا شدہ یوٹیلٹی بلوں پروگرام سے کم آمدنی والے 
کو کم کیا جا سکے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کم آمدنی والے گھرانوں کے لئے وبا سے متعلقہ واجب االدا یوٹیلٹی بلوں 

  مختص کیے گئے ہیں۔ملین ڈالر بھی  250کو ختم کرنے کے لئے نیویارک اسٹیٹ کے بجٹ وقف فنڈ سے $
  

ملین  36بلوں میں رعایت کے ماہ جون کے دور میں یوٹیلیٹی شیئر ہولڈرز نے صارفین کو فائدہ پہنچانے کے لئے $
ڈالر سے زیادہ کی امداد رقوم فراہم کی تھیں۔ بلوں میں رعایت دینے کے آج کے دور میں یوٹیلٹی شیئر ہولڈرز نے  

یہ رقم پورے امریکہ میں وبا کے اثرات سے نکلنے   —ملین ڈالر فراہم کیے  101$صارفین کو فائدہ پہنچانے کے لیے 
   کے لیے دی جانے والی کسی بھی یوٹیلٹی امداد سے بڑی حد تک زیادہ ہے۔

  
19-COVID  کی عالمگیر وباء نے کم آمدنی والے صارفین کے لیے بہت زیادہ مالی مشکالت پیدا کیں اور اس سے

کے بعد سے  2020کاروباروں کی بندش اور بڑے پیمانے پر مالزمتیں ختم ہو جانے جیسے مسائل نے جنم لیا۔ مارچ 
ہوا ہے اور یہ رقوم سب سے زیادہ متاثر    صارفین اور چھوٹے کاروباروں کے یوٹیلیٹی بقایاجات میں بہت زیادہ اضافہ 

  ہونے والے نیویارک کے شہریوں کی استطاعت سے باہر ہیں۔
  

 ,Con Edison, Central Hudson Gas & Electric —کمیشن کے عملے اور اہم یوٹیلیٹیز کے عالوہ  
National Grid, New York State Electric & Gas, Orange & Rockland اور ,er Gas Rochest

& Electric —   ورکنگ گروپ کے اسٹیک ہولڈرز میں نیویارک شہر، گرین اکانومی کے لئے اتحاد، نیو یارک کے
پبلک یوٹیلٹی الء پروجیکٹ انکارپوریٹڈ، سٹیزنز فار لوکل پاور، النگ آئی لینڈ پروگریسو کوئیلیشن، محکمہ خارجہ کا  

ن ریجنل سسٹین ایبلٹی کوئیلیشن، اور عارضی اور معذوری کی  نیویارک، بنگھمٹ AARPیوٹیلیٹی انٹروینشن یونٹ، 
   معاونت کا ریاستی دفتر وغیرہ شامل ہیں۔

  



 Hochul"ان مشکل ترین حاالت کے دوران، گورنر  نے کہا، Rory M. Christianپبلک سروس کمیشن کے چیئر 
نے یوٹیلٹی کی   PSCصارفین کی مدد کے لیے اپنی مہم میں ڈٹی رہی ہیں۔ اس بڑھتے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، 

توانائی کو کم خرچ بنانے والے پروگراموں کو وسعت دینے اور ان میں بہتری النے کے لیے اقدامات کی منظوری دی  
اور کم آمدنی والے صارفین کی ضروریات کو پورا کیا  ہے تاکہ صارفین پر سے توانائی کے بوجھ کو کم کیا جا سکے 

  جا سکے۔"
  

"یہ جدت پسندانہ اور مشترکہ   نے کہا، Daniel W. Tietzعارضی اور معذوری کی معاونت کے اسسٹنٹ کمشنر 
سوچ واال نقطہ نظر نیویارک کے ان الکھوں اضافی شہریوں کی مدد کرنے کے لئے انتہائی اہم ہے جو وبا کے دوران  

اپنے یوٹیلٹی بلوں کی ادئیگی نہیں کر سکے تھے، تاکہ ان کے بقایا جات کو کم یا بالکل ختم کیا جا سکے۔ گورنر  
Hochul  اور پبلک سروس ڈپارٹمنٹ نے ایک ایسے نقطہ نظر پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس واضح ضرورت اور

غیر فعالیت کی ممکنہ الگت کو تسلیم کیا جس سے پوری ریاست میں متعدد متاثرہ گھرانوں کو کافی حد تک مدد مل  
  جائے گی۔"

  
نے کہا،  UIUبرائے   Robert Rodriguez ریاست نیویارک کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے سیکڑیٹری آف اسٹیٹ

جیسی وبا اور غیر متوقع حاالت نے ان کے   COVID-19"نیویارک کے باشندے بہت محنتی لوگ ہیں اور اب جبکہ 
بجٹوں کو کچل کر رکھ دیا ہے، تو وہ یقیناً مدد کے مستحق ہیں۔ میں ان الکھوں ضرورت مند رہائشیوں اور کاروباری  

کے غیر متزلزل عزم کا دل سے معترف ہوں۔ آج کا اعالن، جو   Hochulکے لئے گورنر اداروں کی مدد کرنے 
کی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے  Covid-19ریاست کی تاریخ کا سب سے بڑا یوٹیلیٹی کسٹمر مالی امداد پروگرام ہے، 

یہ امداد نیویارک  والی مالی مشکالت کو پورا کرنے کے لئے پہلے سے فراہم کردہ فنڈنگ میں ایک قابِل قدر اضافہ ہے۔
ریاست کی مسلسل بحالی میں ایک قیمتی اور الزمی امداد کی حیثیت رکھتی ہے اور متاثرہ گھرانوں، کاروباروں اور 

   کی شمع روشن کرنے اور انہیں دوبارہ متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔"برادریوں میں امید 
  

AARP  نیویارک اسٹیٹ کی ڈائریکٹرBeth Finkel  ،ہم یہ حکم جاری کرنے پر گورنر نے کہا"Hochul   کی
قیادت اور پبلک سروس کمیشن کے کام کے دل سے معترف ہیں جس سے بہت سے یوٹیلیٹی صارفین کو ریلیف مل رہا  

ہے اور جن میں ایسے پرانے نیویارک باشندے بھی شامل ہیں جو وبا کے آغاز کے بعد سے اپنے بڑھتے ہوئے یوٹیلیٹی  
اور مقننہ کے ساتھ مل کر کام کرتی رہے   PSCر، گورن AARPقرضوں کی ادائیگی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ 

 گی تاکہ یہ امر یقینی بنایا جا سکے کہ نیویارک کے ریٹ ادائیگی کنندگان کو سستی توانائی کی خدمات میسر ہوں۔" 
  

"یوٹیلیٹی بقایاجات میں  نے کہا،  Laurie Wheelockپبلک یوٹیلٹی الء پروجیکٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور کونسل 
کم آمدنی والے نشاندہی شدہ رہائشی صارفین کے لئے ایک   EAPرعایت دینے کا پہال مرحلہ نیویارک اسٹیٹ کے 

والے ریٹ ادا کنندگان کو بھی اپنے بجلی اور گیس کے  زبردست کامیابی تو تھی، تاہم الکھوں فکسڈ اور معتدل آمدنی 
غیر فعالیت رہنا کوئی اچھی بات نہیں تھی، اور آج کا تاریخی کمیشن آرڈر   بلوں کی مد میں مدد کی ضرورت تھی۔

انتہائی ضروری مالی ریلیف فراہم کرنے کے لئے ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ موسم سرما کے سرد ترین  
گورنر    PULPرہائشی گھرانوں کو یوٹیلٹی شٹ ڈاؤن سے بھی بچائے گا۔  500,000نوں کے دوران تقریبا مہی

Hochul  پبلک سروس کمیشن اور انرجی استطاعت ورکنگ گروپ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کا شکر گزار ہے کہ ،
  ظہار کیا۔"انہوں نے وبا کے دوران سے توانائی کے غیر اداد بقایاجات سے نمٹنے کے عزم کا ا

  
فیصد کا اضافہ    0.5ابھی حال ہی میں منظور شدہ ریلیف کے نتیجے میں اوسط گاہک کے مجموعی بل میں صرف 

ہوگا، ایک ایسا اضافہ جو زیادہ تر ریاست میں ایک سے چار سال کے اندر ختم ہوجائے گا، جس کا انحصار یوٹیلیٹی  
سے زیادہ  56,000رہائشی اور  478,000پروگرام  اور موجودہ بقایا جات کی رقوم پر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امدادی

چھوٹے تجارتی صارفین کے لئے سروسز کی ممکنہ بندش کو کامیابی سے روک دے گا اور ممکنہ طور پر بہت سے  
  چھوٹے کاروباروں کو دیوالیہ ہونے سے بچنے میں مدد فراہم کرے گا۔

  
النگ آئی لینڈ نے انرجی   PSEGے سروس فراہم کنندہ ( اور اس کLIPAاس دوران، النگ آئی لینڈ پاور اتھارٹی )

سستی پالیسی ورکنگ گروپ میں فعال طور پر حصہ لیا اور اس سے قبل بقایا جات ریلیف پروگرام کے پہلے مرحلے 
میں ورکنگ گروپ کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے کم آمدنی والے گھرانوں کو بقایا جات میں ریلیف فراہم کیا۔  



LIPA  اورEGPS   النگ آئی لینڈ دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کی بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس کا آج
اعالن کیا گیا ہے اور جس میں ورکنگ گروپ کی سفارشات کے مطابق دیگر رہائشی اور چھوٹے تجارتی صارفین کو  

کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے  اپنے فروری   LIPA ایک بار دیے جانے والے بقایا ریلیف کریڈٹ فراہم کیے جائیں گے۔
  اجالس میں اس پروگرام پر گفت و شنید کرنے ارادہ رکھتا ہے۔

  
###  
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