
 
 KATHY HOCHULگورنر   1/24/2023 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

کی جانب سے دارالحکومت کے عالقے میں جرائم کے تجزیہ مرکز کی توسیع کا اعالن اور  HOCHULگورنر 
  قانون نافذ کرنے والی مقامی ایجنسیوں کے لیے فنڈنگ بڑھانے کے لیے ریاست کی تجاویز کو اجاگر کیا

  
  $ کی اپ گریڈ ہے، سابقہ مقام کے حجم سے چار گنا زیادہ، اور عملے کی تعداد دوگنا زیادہ 500,000نیا مرکز 

  
$ ملین کی ریکارڈ  15کی جانب سے حاصل کردہ  Hochulمیں سے ایک جس کو گورنر  10ریاست بھر میں 

 سرمایہ کاری کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی  
  

استی ایجنڈے کے جزو کے طور پر بڑے عوامی تحفظ کے اقدامات پر روشنی ڈالی، بشمول  کے ری 2023گورنر نے 
نیو یارک شہر میں جرائم کے تجزیہ مرکز کے نیٹ ورک کو پھیالنا، تشدد کے خاتمے کے اقدام کے لیے فنڈنگ کو  

 ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفاتر کی فنڈنگ کو تین گنا کرنا   62دوگنا کرنا، اور ریاست کے 
  
  

نے آج البانی میں دارالحکومت کے عالقے کے جرائم کے تجزیہ مرکز کی توسیع کا اعالن   Kathy Hochulگورنر 
مراکز میں سے ایک ہے جو قانون نافذ کرنے والے   10کیا، جو ریاست کے تعاون سے چلنے والے نیٹ ورک کے  

ائم کا تجزیہ،  اداروں کو زیادہ مؤثر طریقے سے حل کرنے، کم کرنے اور روکنے میں مدد کرنے کے لیے اہم جر
$ 500,000معلومات، اور تفتیشی معاونت فراہم کرتا ہے۔ سٹی آف البانی کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں واقع، مرکز کو 

کی اپ گریڈ ملی، جس سے یہ اپنے سابقہ مقام سے چار گنا بڑا ہو گیا اور عملے کی دوگنا تعداد کے لیے جگہ بن گئی  
کے ریاستی ایجنڈے میں شامل عوامی تحفظ کے   2023نے سنہ  Hochulر ہے۔ مرکز کا دورہ کرنے کے بعد، گورن

اہم اقدامات پر روشنی ڈالی، جس میں نیو یارک سٹی میں جرائم کے تجزیہ مراکز کے نیٹ ورک کو وسعت دینا،  
  62ریاست کی بندوق کے پُرتشدد استعمال کے خاتمے کی پہل کاری کے لیے فنڈنگ کو دوگنا کرنا، اور ریاست کے 

 ڈسٹرکٹ اٹارنی دفاتر کی امداد کو تین گنا سے زیادہ کرنا شامل ہے۔ 
  

"نیو یارک کے ہر باشندے کی حفاظت کو یقینی بنانے سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری نہیں   نے کہا، Hochulگورنر 
ھا کر ایک قسم  ہے، اور یہ ہمیشہ سے میری اولین ترجیح رہی ہے۔ ہم نے مقامی، ریاستی اور وفاقی وسائل کا فائدہ اٹ

کا نیٹ ورک بنایا ہے جو قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں کی جرائم سے لڑنے کی کوششوں میں ریڑھ کی ہڈی  
کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور معلومات کا اشتراک کرنے کے لیے جدید ترین ذرائع اور ٹیکنالوجی  

ش کاروں کو ریاست بھر میں قتل، ڈکیتی، چوری اور بندوق کے جرائم  جس سے تفتی  - کا استعمال جاری رکھیں گے  
 کو حل کرنے اور سب کے لیے ایک محفوظ نیو یارک بنانے کا موقع ملے گا"۔ 

  
اور   Kathy Sheehanنے مرکز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے مالقات کے بعد البانی کی میئر   Hochulگورنر 

کے ساتھ مرکز کا دورہ کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ مراکز کس طرح   Dan McCoyالبانی کاؤنٹی کے ایگزیکٹو 
پولیس ایجنسیوں اور پراسیکیوٹرز کے دفتر کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر آتشیں اسلحے سے متعلق مقدمات میں۔ 

( اور Division of Criminal Justice Services, DCJSفوجداری انصاف کی خدمات کے ریاستی ڈویژن )
( کے درمیان ایک منفرد شراکت داری  ATFکی بیورو آف الکوحل، ٹوبیکو، آتشیں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد )امری

( تک رسائی حاصل کریں  NIBINکے نیشنل انٹیگریٹڈ بیلسٹک انفارمیشن نیٹ ورک ) ATFمراکز  10کے ذریعے، 
اور ریاست بھر میں متعدد دائرہ   گے اور اس موسم گرما تک، ہر مرکز کے پاس شیل کیسنگ پر کارروائی کرنے



اختیار میں مختلف جرائم کے مناظر سے ممکنہ مماثلتوں کی شناخت کرنے کے لیے موقع پر ٹیکنالوجی ہو گی۔ اس  
گھنٹے لگیں گے اور اس کی   48سے  24شناختی عمل میں پہلے ایک ماہ تک کا وقت لگتا تھا لیکن اب اس میں 

  ہے۔ 99.6درستگی کی درجہ بندی 
  

کو ہمارے قانون نافذ   DCJS" نے کہا، Rossana Rosadoفوجداری انصاف کی خدمات کے ڈویژن کی کمشنر 
کرنے والے شراکت داروں کو اہم وسائل، تربیت اور دیگر مدد فراہم کرنے پر فخر ہے تاکہ وہ ہمارے عالقوں کی  
بہتر خدمت کر سکیں اور بندوق کے پُرتشدد استعمال کو روکنے اور پُرتشدد جرائم کو کم کرنے میں مدد کے لیے 

کی قیادت اور عوامی تحفظ کی ہماری کوششوں میں تعاون کرنے کے لیے ہم  مؤثر حکمت عملی استعمال کر سکیں۔ ان 
کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتی ہیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے   Hochulگورنر 

ور نیو یارک کے  والے شراکت داروں کے پاس وہ ذرائع ہیں جن کی انہیں انتہائی نازک مسائل پر توجہ مرکوز کرنے ا
 تمام شہریوں کے لیے محفوظ عالقے بنانے کے لیے ضرورت ہے"۔  

  
 John DeVitoالکحل، تمباکو، آتشیں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کے امریکی بیورو کے سپیشل ایجنٹ انچارج 

ی ریاست نیو  اور ہمارے تمام وفاقی، ریاستی اور مقامی شراکت داروں کے درمیان یہ شراکت دار ATF" نے کہا،
کرائم گن انٹیلی جنس کو اپنانے   ATFیارک میں کبھی مضبوط نہیں رہی۔ ہم پُرتشدد جرائم میں کمی کی حکمِت عملی 

کی قیادت کے ساتھ شراکت داری کے لیے شکر گزار ہیں۔   DCJS، اور Hochulکے لیے خاص طور پر گورنر 
بیلسٹکس تجزیہ اور تفتیشی شراکت داروں کے درمیان مکمل  جرائم میں استعمال ہونے والی بندوقوں کی سراغ رسانی، 

تعاون سے حاصل کردہ ڈیٹا سے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عوام کی بہتر حفاظت میں مدد ملے گی۔ یہ  
کے اہم عوامی تحفظ کے وسائل کو   Rossana Rosadoکی کمشنر  DCJSاور  Kathy Hochulسب گورنر 

 باآلخر ملک میں سرمایہ کاری اور توسیع دینے کے عزم کا نتیجہ ہے"۔ ریاست بھر میں اور 
  

میں البانی کاؤنٹی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمت کے لیے قائم کردہ،  2009سب سے پہلے سنہ 
اور   دارالحکومت کے عالقے کا جرائم کا تجزیہ مرکز اب کولمبیا، مونٹگمری، رینسیلر، سراٹوگا، سکینیکٹیڈی،

واشنگٹن کاؤنٹیوں میں خدمات انجام دیتا ہے اور درخواست پر کسی بھی پولیس ایجنسی یا پراسیکیوٹر کے دفتر کو مدد 
کے ذریعے  DCJSتجزیہ کاروں اور اہلکاروں کا عملہ ہے، جسے یا تو  24فراہم کرتا ہے۔ اس مرکز میں فی الحال 

مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے یا مقامی، ریاستی، اور وفاقی ایجنسیوں کے ذریعے تفویض کیا جاتا ہے، بشمول البانی 
اور شینیکٹیڈی محکمہ ہائے پولیس؛ البانی کاؤنٹی پروبیشن ڈیپارٹمنٹ؛ نیو یارک سٹیٹ پولیس؛ نیو یارک نیشنل گارڈ؛  

؛ اور فیڈرل بیورو آف ATF(؛ HIDTA منشیات کی سمگلنگ کا عالقہ )نیو جرسی انتہائی شدت واال-نیو یارک
مالزمین تک کی جگہ رکھنے کی اجازت    39مربع فٹ پر مشتمل مقام مرکز کو  4,100(۔ نیا، FBIانویسٹی گیشن ) 

 دیتا ہے۔ 
  

  $15یں کے بجٹ م 23نے جرائم کے تجزیہ مراکز کے نیٹ ورک کے لیے مالی سال  Hochulگزشتہ برس، گورنر 
کے زیِر انتظام ہے، جس نے ریاست کی سرمایہ کاری کو تقریباً دوگنا کر دیا ہے۔ نیٹ   DCJSملین رکھا تھا، جو 

ورک کے دوسرے مراکز بروم، ایری، فرینکلن، نیاگرا، مونرو، اونیڈا، اونونڈاگا، اورنج، اور سافک کاؤنٹیوں میں واقع  
سے زائد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ   350اؤنٹیوں میں  ک 43ہیں اور مجموعی طور پر ، یہ نیٹ ورک 

ساتھ درخواست کرنے پر کسی بھی ایجنسی کے لیے خدمات انجام دیتا ہے۔ ہر مرکز کی نگرانی بورڈ آف ڈائریکٹرز  
 ، نیز مقامی اور ریاستی ایجنسیوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ DCJSکی جانب سے کی جاتی ہے جس میں 

  
مراکز کے عملے نے مقامی ، ریاستی اور وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے  10میں،  2022سنہ 

سے زیادہ درخواستوں کا جواب دیا، جس سے ایجنسیوں کو قتل، ڈکیتیوں، چوریوں، بندوقوں کے جرائم اور   66،000
ایسٹ گرین بش پولیس ڈیپارٹمنٹ نے اعالن   دیگر سنگین معامالت کو حل کرنے میں مدد ملی۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے،

سالہ ولومیانا "وائلٹ" فلکنز کے قتل کو حل کیا ہے؛ دارالحکومت کے عالقے کے   81میں  1994کیا کہ اس نے سنہ 
 مرکز کے عملے نے تفتیشی مدد فراہم کی جس نے اس مقدمے میں رہنمائی کی۔  

  



نے بندوق کے پُرتشدد استعمال  Hochulنڈے میں، گورنر کے ساالنہ ریاستی خطاب کے ایج 2023گورنر کے سنہ 
پیش کیا   عوامی حفاظت کے ایک جامع منصوبے اور سرمایہ کاری کا خاکہاور پُرتشدد جرائم کو ختم کرنے کے لیے 

 جس میں شامل ہے:  
 ارک سٹی میں توسیع دینا۔ ریاست کے جرائم کے تجزیہ مراکز کے نیٹ ورک کو نیو ی •

(  Gun Involved Violence Elimination, GIVEبندوق کے استعمال سے تشدد کے خاتمے )  •
 17پہل کاری نے  GIVE$ ملین تک کرنا۔ 36کی پہل کاری کے لیے فنڈ کو دوگنا کر کے 

پولیس محکموں کی معاونت کی ہے جو نیو یارک سٹی سے باہر نیو یارک ریاست   20کاؤنٹیوں میں 
فیصد سے زیادہ ہیں: البانی, بروم, چوٹوقوا, ڈچس,   80میں پائے جانے والے پُرتشدد جرم میں 

سکینیکٹیڈی, سافک, السٹر اور ایری, مونرو, نساؤ, نیاگرا, اونیڈا, اونونڈاگا, اورنج, رینسیلر, راکلینڈ, 
ویسٹ چیسٹر۔ ان کاؤنٹیوں میں ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفاتر، پروبیشن ڈیپارٹمنٹ، شیرف کے دفاتر اور  

 دیگر شراکت دار بھی اس پہل کاری کے ذریعے فنڈنگ حاصل کرتے ہیں۔  

ئے، کے دائرہ اختیار میں فائرنگ کے واقعات ایک سال پہلے سے کم ہو GIVEمیں،  2022سنہ 
فیصد(، اور   17فیصد کمی(، ویسٹ چیسٹر ) 29فیصد کمی(، النگ آئی لینڈ )  32بشمول بفلو )

  فیصد(۔ 13راچسٹر )
کمیونٹیوں تک بڑھا کر، ریاستی پولیس کی معاونت   25سے  16کو عالقائی استحکام کے یونٹوں  •

کو تقویت بخش، غیر معمولی چار اکیڈمی کالسوں کی مالی اعانت اور وفاقی ٹاسک فورسز میں  
  موجودگی کو بڑھانا۔

$ ملین سے بڑھ کر تین گنا  12ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفاتر کے لیے، مالی اعانت  62ریاست کے  •
$ کرنا اور دریافت اور قبل از مقدمہ خدمات میں فوجداری انصاف  52سے زیادہ اضافے کے ساتھ 

میں حالیہ اصالحات سے متعلق اخراجات کے لیے کے لیے فنڈ کو برقرار رکھنا، جن کا نفاذ یکم  
 کو ہوا تھا۔  2020جنوری 

  
  بندوق کے پُرتشدد استعمال کو کم کرنا

فیصد کمی واقع ہوئی۔ مزید برآں ،   15فیصد اور شہر سے باہر   17گزشتہ برس، نیو یارک سٹی کے اندر فائرنگ میں 
 2019بندوقیں ضبط کیں۔ اس میں سنہ  10,093گزشتہ برس نیو یارک کے قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں نے 

فیصد اضافہ   11سے  2021بندوقیں ضبط کی گئیں، اور سنہ  6,819فیصد اضافہ ہوا ہے، جس کے دوران  59سے 
بندوقیں ضبط کی گئیں۔ ریاستی پولیس کی جانب سے بھی عالمی وباء سے قبل کی    9,088ہوا ، جس کے دوران 

ضبطیوں سے  528میں  2019نہ فیصد اضافہ ہوا ہے، جو س 160سطحات کے مقابلے میں بندوق کی ضبطیوں میں 
جعلی بندوقیں بھی ضبط کیں،   120میں  2022ہو گئی ہیں۔ ریاستی پولیس نے سنہ  1,376میں  2022لے کر سنہ 

  فیصد زیادہ ہے۔ 85کے مقابلے میں  2021جو 
  

سے نے کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ریاست نیو یارک کے بندوق  Hochulعہدہ سنبھالنے کے بعد سے، گورنر 
 متعلق تشدد سے بچاؤ کے قوانین کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں:  

  جعلی بندوقوں پر پابندی لگانا۔ •

  بندوق کے جرائم کے لیے ضمانت کی اہلیت کو بڑھانا۔ •

  بندوق کی سمگلنگ کے خالف سخت قانونی چارہ جوئی۔ •

سے زائد انتہائی خطرے والے  5,400ریڈ فلیگ قانون کے استعمال کا اختیار، جس کے نتیجے میں   •
  فیصد اضافہ تھا۔ 300سے  2021حفاظتی حکم جاری کیے گئے، جو سنہ 

  تک بڑھانا۔ 21نیم خودکار ہتھیاروں کی خریداری کے لیے عمر کو  •

کا آغاز کرنا، جس کا فروری   الریاست ٹاسک فورسغیر قانونی بندوقوں پر بین  ملک میں پہلی بار  •
 کے وسط میں دوبارہ اجالس ہو گا۔  

بندوق کے پُرتشدد استعمال میں مداخلت کے پروگراموں میں ریاست کی سرمایہ کاری کو تین ُگنا   •
  کرنا۔

  
"البانی کو فخر ہے کہ ریاست نیو یارک کا جدید ترین اور سب سے بڑا   نے کہا، Kathy Sheehanالبانی کی میئر  

جرائم تجزیہ مرکز یہاں ہے۔ یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ ہماری سڑکوں سے غیر قانونی بندوقوں کی ریکارڈ تعداد 
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کی نشاندہی   ہٹانے، پُرتشدد افراد کو پکڑنے اور رہماری پولیس وسائل کی فعال تعیناتی میں مدد کے لیے رجحانات 
اور البانی محکمٔہ پولیس کے ساتھ شراکت میں اور یہ اہم سرمایہ   Hawkinsکرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ چیف 

کی کمشنر   DCJSاور  Hochulکاری جو ہر روز عوامی حفاظت کو بڑھا رہی ہے اس کے لیے گورنر 
Rossana Rosado کا شکریہ"۔  

  
"نیو یارک کے مکین اس ذہنی سکون کے مستحق ہیں   نے کہا، Daniel P. McCoyالبانی کاؤنٹی کے ایگزیکٹو 

جو محفوظ عالقوں میں رہنے کا خاصہ ہے، اور البانی میں ایک توسیع شدہ جرائم تجزیہ مرکز کے لیے یہ،  
کی عوامی تحفظ سے وابستگی کا ایک اور مظاہرہ ہے۔ آج مجھے   Hochulکی سرمایہ کاری گورنر  500,000$

کے ساتھ سڑک سے بندوق ہٹانے اور مستقبل میں پُرتشدد جرائم کی روک تھام میں قانون   Sheehanاور میئر گورنر 
نافذ کرنے والے مقامی اداروں کی مدد کے لیے کیے جانے والے اہم کام کو بذات خود دیکھنے کے لیے نئے مرکز کا  

  دورہ کرنے پر خوشی ہوئی"۔
  

ایک کثیر فعلی فوجداری انصاف کی معاون ایجنسی ہے اور اس کی متعدد ذمہ   فوجداری انصاف کی خدمات کی ڈویژن
داریاں ہیں، بشمول قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تربیت دینا؛ ریاست بھر میں جرائم کے اعداد و شمار جمع کرنا  

سنبھالنا؛ ریاست نیویارک کی اور ان کا تجزیہ کرنا؛ مجرمانہ تاریخ کی معلومات اور انگلیوں کے نشانات کی فائلوں کو  
پولیس کے ساتھ شراکت میں ریاست کے ڈی این اے ڈیٹا بینک کی انتظامی نگرانی کرنا؛ پروبیشن اور سماجی  

اصالحی پروگراموں کی فنڈنگ اور نگرانی کرنا؛ وفاقی اور ریاستی فوجداری انصاف کے فنڈز کا انتظام کرنا؛ ریاست  
ایجنسیوں کی معاونت کرنا؛ اور ریاست کے جنسی جرائم کے مجرموں کی   بھر میں فوجداری انصاف سے متعلق

  پر فالو کریں۔ فیس بک اور   ٹویٹررجسٹری کا انتظام۔ ایجنسی کو 
  

 ### 
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