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سے زائد مشترکہ مشقیں   1,000میں ریاست نیویارک میں انسداد دہشت گردی کی  2022نے  HOCHULگورنر 
   مکمل کرنے کا اعالن کر دیا

  
کے دوران مختلف کاروباروں، اہم بنیادی انفراسٹرکچرز کے   2022ریاست کی انسداد دہشت گردی کی ٹیموں نے 

میں بھی عوامی تحفظ کو بڑھانے والی ان  2023جبکہ حامل مقامات اور ریل اسٹیشنوں پر جائزے اور مشقیں کیں، 
  کوششوں کو جاری رکھا جائے گا

  
سے اب تک   2016لینڈ سیکورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی نے   ڈویژن آف ہوم

  انعقاد کیاسے زائد جائزوں اور تفصیالت کا  5,200ریاست بھر میں عوامی تحفظ کے شرکاء کاران کے ساتھ  
  

نیویارک کے باشندوں کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ پورا سال اپنے اردگرد کے ماحول پر گہری نگاہ رکھیں اور 
  پر ریاست کی انسداد دہشت گردی ٹپ الئن پر دیں SAFE-NYS-866-1کسی مشکوک سرگرمی کی اطالع 

  
  

نے آج اعالن کیا کہ اسٹیٹ ڈویژن آف ہوم لینڈ سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز کے دفتر   Kathy Hochulگورنر 
سے زائد مقامات پر تربیتی مشقیں   1,000کے دوران پوری ریاست میں   2022برائے انسداد دہشت گردی نے سنہ 

ذ کرنے والے اداروں کے سے زائد ریاستی اور مقامی قانون ناف 80منعقد کیں، جن میں نیویارک اسٹیٹ پولیس اور 
انسداد دہشت گردی ماہرین کے ساتھ شراکت داری کی گئی تاکہ ریاست کی تقریباً ہر کاؤنٹی میں ریٹیل کاروبار اور  

بڑے اجتماعات والے مقامات پر مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی اور اطالع دینے کی صالحیتوں کا جائزہ لیا جائے۔  
آفس  DHSESسے زیادہ مشقیں منعقد کی جا چکی ہیں۔  5,200ان جیسی  سے اب تک پورے نیویارک میں 2016

ٹرانزٹ کی درجنوں تفصیالت بھی مکمل کیں   NY-SECUREمیں  2022آف کاؤنٹر ٹیررازم کے عملے نے سنہ 
  ' کی اہمیت یاد دالئی جائے۔کچھ دیکھیں، تو ضرور بتائیںتاکہ مسافروں کو '

  
استعمال کرتے ہوئے ہم پوری ریاست میں  سے زیادہ مقامات پر انسداد دہشت گردی کی ان اہم مشقوں کا  1,000"

مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کرنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کی اطالع دینے کے ساتھ ساتھ  
"نیویارک  نے کہا۔ Hochulگورنر حفاظتی اقدامات کو بڑھانے میں نیویارک کے باشندوں کی مدد کر رہے ہیں،" 

، ریاستی پولیس  DHSESکے تمام شہریوں کی حفاظت کرنا اور انہیں محفوظ رکھنا میری اولین ترجیح ہے، اور میں 
اور ریاست بھر میں اپنے پبلک سیفٹی پارٹنرز کا ان اہم پروگراموں کی مسلسل حمایت کرنے پر شکریہ ادا کرتی ہوں  

   جو عوام کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں۔"
  

انسداد دہشت گردی زونز میں سے ہر ایک میں قانون نافذ   16ری ریاست میں پبلک سیفٹی ٹیموں نے ریاست کے پو
سے زائد اہلکاروں کو شامل کرکے یہ مشقیں کیں۔ اس اقدام کے ایک جزو کے طور پر، ٹیموں نے   450کرنے والے 

رٹنگ اور شناخت کے عمل کا جائزہ لیا  ایسے ریٹیلرز اور کاروباری اداروں میں مشکوک سرگرمیوں کی رپو 842
جو کیمیکلز، مرکبات، اجزاء، سروسز فروخت کرتے ہیں یا ایسی جگہیں اور وسائل کرائے پر دیتے ہیں جن سے  

مذموم ارادے رکھنے والے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہوں۔ مزید برآں، ٹیموں نے پوری ریاست میں بنیادی انفراسٹرکچر  
امات کا جائزہ لیا، جن میں اسٹیڈیم اور میدان، مال اور شاپنگ سینٹر، کالج اور یونیورسٹیاں،  مق سے زیادہ 180والے 

  ہوائی اڈے، ٹرانزٹ مراکز اور عوامی اجتماعات کے لئے دستیاب دیگر مقامات شامل ہیں۔
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افہ ہوا ہے۔  ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس شمالیت سے عوامی نگرانی اور مشکوک سرگرمیوں کی رپورٹنگ میں اض

میں شروع کی جانے والی ان مربوط ریاستی کوششوں کے بعد سے مشکوک سرگرمیوں کی رپورٹنگ   2016سنہ 
الئن پر غیر معمولی سرگرمی   NYS Terrorism Tipsفیصد اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں نیویارک میں   20میں 

 کی اضافی اطالعات موصول ہوئیں۔ 
  

"خطرات کا منظر نامہ مسلسل بدل رہا  ۔ Jackie Brayر ہنگامی خدمات کے کمشنر  ڈویژن برائے قومی سالمتی او
پوری ریاست بھر میں اپنے ایجنسی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے لئے پرعزم ہے تاکہ   DHSESہے اور 

اس کی  یقینی بنایا جا سکے کہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشکوک سرگرمیوں کی شناخت کیسے کرنی ہے اور 
  اطالع کیسے دینی ہے۔ نیویارک کے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہے: کچھ دیکھیں، تو ضرور بتائیں۔"

  
یہ مشقیں نہ صرف اس بات کو یقینی بنانے  "  نے کہا، Steven A. Nigrelliاسٹیٹ پولیس کے قائم مقام سپرنٹنڈنٹ 

کے لئے اہم ہیں کہ نیویارک اسٹیٹ پولیس اور ایجنسیوں کے ہمارے شراکت داران دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کا  
مؤثر ترین انداز میں جواب دینے کے لئے تیار ہیں، بلکہ ان کی اہمیت یہ بھی ہے کہ وہ عوام کو اپنے ارد گرد کے  

رکھنا سکھاتی ہیں اور انہیں اس کردار سے آگاہ کرتی ہیں جو وہ اپنی ریاست اور برادریوں کو محفوظ ماحول پر نگاہ  
رکھنے کے لئے ادا کر سکتے ہیں۔ اب جبکہ ہم ایسے حملوں کو روکنے اور ان میں کمی النے کے لئے مل کر کام  

  ہو رہی ہیں۔"کر رہے ہیں، تو ایک متحدہ محاذ کی حیثیت سے ہماری کوششیں مزید مضبوط 
  

( نے بھی وفاقی، ریاستی اور مقامی قانون نافذ  DHSESاسٹیٹ ڈویژن آف ہوم لینڈ سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز )
" میں شراکت داری کی تاکہ ایمٹراک راستوں اور Operation NY-SECUREکرنے والے اداروں کے ساتھ "

MTA  واقعات سے نمٹنے کی تفصیالت فراہم کی جا سکیں۔ یہ  مسافر الئنوں پر انسداد دہشت گردی اور ایسے
تفصیالت ہر اسٹیشن کے لئے ذمہ دار ریل روڈ پولیس ایجنسیوں، اور ریاستی اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں 

یں جو  کے مابین باہم مربوط کرتی ہیں اور جوابی کاروائی کا عمل بہتر بنانے میں ان افراد اور اداروں کی مدد کرتی ہ 
ان مقامات پر ہنگامی صورتحال کا تدارک کرتے ہیں۔ ان واضح اور غیر اعالنیہ تفصیالت میں پلیٹ فارم کے گشتوں  

میں اضافہ کرنا، ٹرینوں میں سیکیورٹی عملہ بڑھانا، دھماکہ خیز مواد کا سراغ لگانے والے کتوں کی فراہمی اور  
نے پوری ریاست میں   NY-SECUREکے دوران، آپریشن  2022حفاظتی نگرانی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ سنہ 

سنگل اسٹیشنوں والی تفصیالت اور ایمپائر الئن کے ساتھ   72تفصیالت مکمل کیں۔ ٹیموں نے ریاست بھر میں  84
میں اس پروگرام کے آغاز  2018متعدد اسٹیشنوں والی تفصیالت انجام دیں۔  12اسٹیشنوں پر  MTAایمٹریک اور  

تفصیالت کا انعقاد کر چکی ہیں۔ یہ   322ک، قانون نافذ کرنے والی ٹیمیں پوری ریاست میں سے لے کر اب ت
  میں بھی جاری رہیں گی۔ 2023تفصیالت 

  
DHSES  مشکوک سرگرمیوں کی مناسب طور پر اطالع دینے کے لئے تعلیمی مواد، وسائل اور عوام کے لئے

( کی سہولت فراہم کرتا  866-723-3697، پوری ریاست میں دہشت گردی کے متعلق تجاویز کی ہاٹ الئن )رہنمائی 
 ۔  آن الئن تجاویز قبول کرتا ہےہے، اور 

  
 وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی کی خدمات کے ڈویژن کے متعلق 

ڈویژن برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایمرجنسی سروسز، آفات اور دیگر ہنگامی حاالت کو روکنے، ان سے بچاؤ 
یے قیادت، رابطہ کاری اور مدد فراہم  کرنے، تیاری کرنے، سدباب کرنے، ان سے بحال ہونے اور کمی النے کے ل

پر تشریف   dhses.ny.govپر استفادہ کریں یا  ٹویٹر،  فیس بک سے   DHSESکرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے 
 الئیں۔ 

  
###  
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