
 
 KATHY HOCHULگورنر   2023/1/23 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

کی جانب سے ڈنکرک کو ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کے اقدام کے مغربی نیویارک کے چھٹے  HOCHULگورنر 
  ملین کے فاتح قرار دیے جانے کا اعالن 10مرحلے کے $ 

  
ڈاؤن ٹاؤن ری ویٹالئزیشن سرمایہ کاریاں ریاست کی جامع اقتصادی ترقی اور کمیونٹی ترقی کی حکمت عملی کا ایک  

  اہم حصہ ہیں
  

   وں، کمیونٹی رہنماؤں اور عوامی افسران کے ساتھ مل کر ڈنکرک ڈاؤن ٹاؤں کے احیاء کا کام کرے گی ریاست رہائشی
  
  

 Downtownنے آج اعالن کیا کہ ڈنکرک شہر کو ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کے اقدام ) HOCHULگورنر 
Revitalization Initiative, DRI$ ملین  10( کے چھٹے مرحلے کے مغربی نیویارک کے فاتح کی حیثیت سے

اقتصادی ترقیاتی عالقوں میں سے ہر ایک کو   10کے لیے، ریاست کے  6کے مرحلہ  DRIکی فنڈنگ ملے گی۔ 
ملین کی   100ملین کی رقم عطا کی جا رہی ہے، جو فنڈنگ اور سرمایہ کاریوں کی مد میں مجموعی طور پر $ $10
تی ذمہ داری ہو گی تاکہ ڈأون ٹأونز کو متحرک مضافاتی عالقوں میں تبدیل کر کے کمیونٹیز کو اپنی معیشتوں کو ریاس

 فروغ دینے میں مدد ملے۔ 
  

جس کے تحت ایسی سرمایہ   - "ہم مغربی نیویارک کے لیے مواقع و خوشحالی کا ایک نیا باب تحریر کر رہے ہیں 
نے   Hochulگورنر  اس خطے کو رہائش و سیاحت کا ایک بہتر مقام بنائیں گی،"  کاریوں کو ترجیح دی جائے گی جو

"مذکورہ فنڈنگ شہر کے ساحلی کنارے کو متحرک بنا کر، افرادی قوت کے لیے جامع رہائشی سہولیات کی تخلیق  کہا۔ 
بی نیویارک کے  کر کے اور اقتصادی ترقی کے مواقع میں توسیع کے ذریعے ڈنکرک کو بدل کر رکھ دے گی۔ ہم مغر

احیائے نو کی کوششوں میں ایسی سرمایہ کاری کو جاری رکھیں گے، جس سے اس کی کمیونٹیز کے احساِس امید 
 میں تجدید پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔" 

  
DRI   ڈاؤن ٹاؤن کے مضافات کو سرگرمی کے ایسے متحرک مراکز میں تبدیل کر کے ریاست کی اقتصادی ترقی کی

ک جزو کے طور پر کام کرتا ہے جو اعلٰی معیار کی زندگی کا پیش خیمہ ہیں اور کاروباروں، مالزمتوں  پالیسی کے ای 
کے سابقہ راؤنڈز کی طرح، ہر منتخب کردہ کمیونٹی   DRIاور معاشی و رہائشی تنوع کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔  

اسٹریٹجک منصوبہ تیار کرے گی جو اس  بنیادی سطح سے اوپر جانے والی کمیونٹی منصوبہ بندی کے ذریعے ایک 
شہر کی بحالی کے لئے ان کے وژن کو واضح کرے گا اور کلیدی نوعیت والے ایسے منصوبوں کی نشاندہی کرے گا 
جو تبدیلی کی صالحیت رکھتے ہوں اور مزید نجی اور عوامی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ  

فنڈز فراہم کرے گا جن میں بحالی اور کمیونٹی کے وژن کو عملی جامہ   DRIبوں کو آف سٹیٹ ایسے منتخب منصو
 پہنانے کی سب سے زیادہ صالحیت دکھائی دے گی۔ 

  
  ڈنکرک

ڈنکرک ایری جھیل کے ساتھ اپنے رابطے کو بروئے کار التے ہوئے نئی سرمایہ کاریوں کو راغب کرنے، اپنے  
ساحلی کنارے کو متحرک کرنے اور اپنے تاریخی کاروباری ضلع کی ترقئ نو کے لیے بطور اہم وسیلہ خدمات پیش  

ھ مل کر ڈاؤن ٹاؤن کی تاریخی عمارات کی  کرنے کا خواہاں ہے۔ نئی سرمایہ کاری ماضی کی سرمایہ کاریوں کے سات
بحالی اور مطابقت پذیر دوبارہ استعمال سمیت نئی تعمیرات کی خاطر ایک ایسا مستحکم ماحول تشکیل دے گی، جس  



سے مخلوط آمدنی کے حامل افراد کے لیے رہائشی مواقع حاصل ہوں گے۔ ڈنکرک کا ویژن ایک حقیقی اور درست  
یک ایسے مقام کے منفرد احساس کو فروغ دینا ہے، جو کہ مستقبل کی قدرتی ترقی میں  تجربے کے ذریعے شہر کے ا 

ایک عمل انگیز کا کردار انجام دینے کے ساتھ ایسی ترقی کی بنیاد ڈالے گا جو اپنے بااثر ورثے اور قومیتی تنوع کو  
نوع اور مستحکم مصنوعہ اپنے اندر سموئے ہوئے ایک جامع ترقی ہو گی۔ اس ویژن کے ذریعے، ڈنکرک اپنی مت 

 سازی کی اساس، نیز اپنی مستقبل کی ڈیجیٹل اور نئے بائیوفارما آجرین کی ضروریات پوری کرے گا۔  
  

مغربی نیویارک کی عالقائی اقتصادی ترقیاتی کونسل نے پورے خطے کی کمیونٹیز کی جانب سے پیش کردہ تجاویز 
 امزد کرنے سے قبل درج ذیل تمام معیارات پر غور کیا: کا مکمل اور مسابقتی جائزہ لیا اور ڈنکرک کو ن

 ڈاؤن ٹاؤن پختہ جگہ ہے جس کی سرحدیں بخوبی متعین ہیں؛  •

   ڈاؤن ٹاؤن پہلے والی یا آئندہ آنے والی نجی اور عوامی سرمایہ کاری کو فروغ دے سکتا ہے؛ •

کارکنوں کو راغب کر    شہر کے اندر یا اس کے اردگرد روزگار کے مواقع کا حالیہ یا متوقع فروغ  •
 سکتی ہے، تعمیر نو کی حمایت کر سکتی ہے، اور ترقی کو پائیدار بنا سکتی ہے؛  

 ڈاؤن ٹاؤن متنوع برادریوں کے لئے ایک پرکشش اور قابل رہائش عالقہ ہے؛  •

اس میونسپلٹی میں ایسی پالیسیاں پہلے ہی موجود ہیں، یا اس میں ایسی پالیسیاں بنانے اور ان پر   •
رآمد کرنے کی صالحیت موجود ہے جو قابل رہائش بننے کی استعداد اور معیار زندگی عمل د 

 بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں؛  

اس میونسپلٹی نے کھلے ذہن والی اور مضبوط کمیونٹی شمولیت کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں   •
 ائی فہرست تیار ہوئی؛  شہر کی بحالی کے لئے ایک وژن اور منصوبوں اور اقدامات کی ابتد 

 پراسیس کا نظم و نسق کرنے کی مقامی استعداد موجود ہے؛ اور  DRIاس میونسپلٹی میں  •

فنڈز کی   DRIاس میونسپلٹی میں تبدیلی النے والے ایسے منصوبوں کی نشاندہی ہو چکی ہے جو •
  وں گے۔سرمایہ کاریاں کے ذریعے قریب مدت والے منصوبوں کے نفاذ کے لئے پہلے سے تیار ہ

  
ملین کی رقم عطا کی گئی ہے تاکہ مقامی منصوبہ   10ڈنکرک کو ریاستی فنڈنگ اور سرمایہ کاریوں کی مد میں $ 

بندی کے عمل کے بعد اس کے ڈأون ٹأون کے مضافات کی بحالی کی جا سکے اور طویل مدتی ترقی کے لیے نئے 
گرا فالز بریج ڈسٹرکٹ، شمالی ٹوناوانڈا اور بفلو مواقع تخلیق کیے جا سکیں۔ ڈنکرک جیمزٹاؤن، اولیئن، الک پورٹ، نیا

کے بقیہ پانچ مراحل میں   DRIکے براڈوے فِل مور کے مضافاتی عالقے کی کمیونٹیز کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، جو 
 مغربی نیو یارک کی فاتح کمیونٹیز تھیں۔  

  
کے ذریعے اپنے ڈاؤن ٹاؤن    تک کے منصوبہ بندی فنڈز 300,000گرانٹ سے $ DRIملین ڈالر کی  10ڈنکرک $

کی بحالی کے لیے سٹریٹیجک سرمایہ کاری منصوبہ تیار کرنے کے عمل کا آغاز کرے گا۔ بلدیاتی نمائندوں، کمیونٹی  
رہنماؤں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک مقامی منصوبہ بندی کمیٹی اس مہم کی قیادت کرے گی، جسے نجی  

وبہ سازوں کی ایک ٹیم کی مدد و معاونت بھی حاصل ہوگی۔ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ  شعبے کے ماہرین اور ریاستی منص
پالن مقامی اثاثوں اور مواقع کا جائزہ لے گا تاکہ معاشی ترقی، ٹرانسپورٹیشن، ہاؤسنگ اور کمیونٹی کے ایسے 

ے ہوں اور منصوبوں کی نشاندہی کی جا سکے جو شہر کی بحالی کے لئے ہر کمیونٹی کے وژن سے مطابقت رکھت
گرانٹ فنڈز کی سرمایہ کاری   DRIعملدرآمد کے لئے تیار ہوں۔ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ پالن بحالی کے منصوبوں میں 

ملین کی   10کی رہنمائی کرے گا جس سے اس شہر کے لئے کمیونٹی کا وژن آگے بڑھے گا اور جو ریاست کی $
کے چھٹے رأونڈ کے  DRIں میں مزید وسعت الئے گا۔ سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا کر عالقے کے ترقیاتی منصوبو

 میں مکمل ہو جائیں گے۔   2023منصوبے 
  

"نیویارک کے ڈاؤن ٹاؤن کے احیائے نو کے اقدام کے  نے کہا،  Robert J. Rodriguez ریاستی سیکرٹری
ذریعے ڈاؤن ٹاؤن کی حیاِت نو میں نشاۃِ ثانیہ کی تخلیق کی گئی ہے، جس سے سست رفتاری کی کوئی عالمات عیاں  

نہیں ہوتیں، اور ڈنکرک اگال شہر ہے جو اس اختراعی پروگرام سے مستفید ہو گا۔ اس فنڈنگ کے ذریعے، ڈنکرک  
کٹس تشکیل دینے کے لیے سرگرِم عمل ہو گا جو ایری جھیل کے ساحلی کنارے کو فعال کر کے اسے ایسے پروجی

ڈاؤن ٹاؤن سے مربوط کریں گے، جس کے باعث اس مضافاتی عالقے کو رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے یکساں طور 
تصادی ترقی تخلیق کی جائے  پر ایک متحرک مرکز میں تبدیل کیا جائے گا اور آئندہ کئی نسلوں کے لیے مستقل اق 

 گی۔"  



  
"ڈنکرک کا مستقبل اتنا ہی وسیع  کا کہنا تھا کہ،  Hope Knightاور کمشنر  CEOامپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، 

و شاندار ہے جتنے کے ایری جھیل کے نظارے، جس کی توثیق ایسی حالیہ نجی اور حکومتی سرمایہ کاریوں کے 
پر واقع شہر کی تاریخی کاروباری ضلع کے ساتھ مستحکم صالحیت کی تصدیق ذریعے ہوتی ہے جو ساحلی پٹی 

فنڈنگ سے اس ویژن کو فروغ ملے گا، اور یہ عمل ایسے پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ کی فراہمی   DRIکرتے ہیں۔ 
کے ذریعے انجام دیا جائے گا جو اقتصادی ترقی کو مزید تیزتر بنائیں گے اور ساحلی کنارے پر واقع اس کمیونٹی کے  

  متحرک ہونے کے لیے وسائل فراہم کریں گے۔"
  

"ریاست نیویارک کے نے کہا،  Eric Reichقتصادی ترقی کی کونسل کے شریک صدر مغربی نیویارک کی عالقائی ا
پروگرام کے ذریعے ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کے مضافات کو متحرک مراکز میں ڈھاال جا رہا ہے، اور   DRIکمیونٹی کے 

یت خوشی وصول کنندہ کے طور پر اعالن یافتہ ڈنکرک شہر کو دیکھ کر نہا  DRIہمیں نیویارک کے حالیہ ترین  
محسوس ہو رہی ہے۔ یہ شہر اب ایک ایسے سٹریٹیجک منصوبے کے مطابق کام کرے گا جس کا مقصد سرمایہ کاری  

النا، ساحلی کنارے کو تقویت بخشنا اور تاریخی کاروباری ضلع کی ترقئ نو ہے۔ ڈنکرک ایک شاندار مستقبل رکھتا  
  ھنے کے لیے بےتاب ہیں۔"ہے، اور ہم شہر کو اپنے درجۂ کمال تک پہنچتے ہوئے دیک

  
"یہ نہ صرف ڈنکرک بلکہ تمام چوٹوقوا کاؤنٹی کے لیے ایک شاندار  نے کہا،  George Borrello  ریاستی سینیٹر

ملین کی یہ گرانٹ ڈنکرک کو اس قابل بنائے گی کہ وہ چوٹوقوا   10ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کے اقدام کی $ خبر ہے۔ 
کاؤنٹی کے لیے داخلی راستے اور کاروبار، صنعت اور سیاحت کی منزل کے طور پر اس کے ویژن کی تکمیل کر  

میِرنو کے قابل بنائے گی تاکہ شہر  سکے۔ یہ سرمایہ کاری ڈنکرک کو اپنے ساحلی کنارے اور کاروباری ضلع کی تع 
کے ایری جھیل کے ساتھ تاریخی رابطوں میں سرمایہ کاری کی جا سکے۔ اس سے نجی سرمایہ کاری کے لیے راہیں 
ہموار ہوں گی، نیز ڈنکرک اور نواحی کمیونٹیز میں طویل مدتی ترقی کے نئے مواقع تخلیق ہوں گے۔ ڈنکرک پورے 

رقم موصول ہوئی ہے۔ اس سے ڈنکرک شہر   DRIملین  10نٹیز میں سے ہے جسے $کمیو 10نیویارک کی ان واحد 
سمیت ریاست   Hochul کو مبارکباد دیتا اور گورنر  Rosasاور اس کے باسیوں کا ویژن عیاں ہوتا ہے۔ میں میئر 

اپنی تجدیِد نو اور نیویارک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مغربی نیویارک میں موجود کمیونٹیز کی جانب سے 
ہمارے رہائشیوں کے لیے ایک روشن و تاباں مستقبل کے قیام میں انہیں معاونت فراہم کرنے کی ضرورت کو  

  محسوس کیا۔"
  

نے ڈنکرک شہر کے لیے ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو   Hochul"گورنر کا کہنا تھا کہ،  Andy Goodell  رکن اسمبلی
ملین رقم تفویض کرنے کی اس شاندار خبر کا اعالن کیا ہے۔ اس گرانٹ   10کے اقدام کی گرانٹ کے سلسلے میں $

سے ڈنکرک کو اپنے ڈاؤن ٹاؤن کے احیائے نو اور ایسی طویل مدتی ترقی اور مواقع تخلیق کرنے میں مدد کے 
  ا۔"حصول کے لیے شاندار فوائد فراہم ہوں گے، جن کا مقصد اس کے ڈاؤن ٹاؤن کو مستحکم اور متحرک بنانا ہو گ

  
کا انتہائی مشکور ہے جن کی   Kathy Hochul"ڈنکرک شہر گورنر نے کہا،  Wilfred Rosa ڈنکرک کے میئر

کوششوں کی بدولت ریاست نیویارک نے ڈنکرک کے ڈاؤن ٹاؤن کی بحالی کے عمل میں سرمایہ کاری کی۔ ہماری  
ور عالقائی مرکز ڈنکرک کے قیام کے  ایری جھیل کے ساحلی کنارے کے اندر ابتدائی سرمائے کی فراہمی اور بط

کی جانب سے فنڈنگ فراہم کی جائے گی۔ ہم سینٹرل ایوینیو تک ایسی سرمایہ کاری کو جاری رکھیں گے   DRIلیے 
جس کی صدا ڈنکرک بھر میں گونجے گی۔ ہمارے انقالب پذیر ویژن کے حوالے سے ڈنکرک کی معاونت پر گورنر  

Hochul  وژن سے نمایاں تبدیلی آئے گی۔"آپ کا بہت شکریہ، اور اس  
  

  ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کے اقدام کے بارے میں
ریاست کے تمام دس عالقوں کے ڈاؤن ٹاؤنز اور مضافات میں احیائے نو کے عمل کو تیزتر کرنے اور اس میں توسیع  

میں ترتیب دیا گیا تھا تاکہ وہ سرگرمی کے مراکز اور   2016کرنے کی غرض سے ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کا اقدام 
ر ادا کر سکیں۔ ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ، ہومز اینڈ  سرمایہ کاری کو تیز کرنے والے عوامل کی صورت میں اپنا کردا

ایک بے مثال اور جدید  DRIکی مدد سے محکمٔہ خارجہ کی سربراہی میں،  NYSERDAکمیونٹی رینیوول اور 
عمل" حکمِت عملی کی نمائندگی کرتی ہے جو فوری طور پر عمل درآمد کے ساتھ تزویراتی  -پھر-"منصوبہ سازی 

ہے اور اس کے نتیجے میں ٹھوس، چلنے کے قابل اندروِن شہر بنتے ہیں جو ریاست نیو   منصوبہ بندی کو جوڑتی



عالمی وباء کے اثرات سے اپنی معیشت کی تعمیر نو میں مدد کرنے نیز عوامی سواریوں کے  COVID-19یارک کو 
اتی اہداف کو حاصل  استعمال کو فروغ دے کر اور نجی گاڑیوں پر انحصار کم کر کے ریاست کے جرات مندانہ موسمی

  کرنے میں ایک اہم جزو ہیں۔
  

ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اجراء کیا   600ڈأون ٹأونز میں $ 59پروگرام کے پہلے پانچ برسوں میں ریاست نے 
  جو بحالی کے لئے تیار ہیں اور جو تعمیر نو، کاروبار، روزگار کی تخلیق، زیادہ سے زیادہ اقتصادی اور رہائشی تنوع

عالقائی   10اور مواقع کے لئے مقناطیس بننے کی صالحیت رکھتے ہیں۔ شرکت کرنے والی کمیونٹیز کو ریاست کی 
ترقیاتی کاؤنسلز کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے جس کی بنیاد اندرون شہر کے تبدیلی کے امکان پر ہے۔ ہر کمیونٹی  

ور کلیدی محرک منصوبوں کو نافذ کرنے کے لئے کو شہر میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کا منصوبہ تیار کرنے ا
ملین دیے جاتے ہیں جو کمیونٹی کی بحالی کے وژن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اضافی نجی اور عوامی سرمایہ   $10

  کاری سے استفادہ کرتے ہیں۔
  

DRI دستیاب ہیں۔ یہاں کے حوالے سے مزید معلومات  
  

###  
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