
 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   2023/ 2/ 6 فوری ریلیے

 
 

کے ایگزیکٹو بجٹ کے جزو کے طور پر وسطی نیو یارک میں   24کی جانب سے مالی سال  HOCHULگورنر 
  مالزمتوں میں اضافے اور معیشت کو فروغ دینے کے منصوبے کی تفصیالت کا اعالن

  
$ ملین 80اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے، رہائش گاہوں کی رسد کو فروغ دینے، اعلٰی تعلیم کی معاونت کے لیے 

  سے زیادہ پر مشتمل
  

سیمی کنڈکٹر کی توسیع، انتظام اور انضمام کے نئے دفتر کے ذریعے مائیکرون سرمایہ کاری اور دیگر سیمی کنڈکٹر  
  ی انتظامی اور عملی معاونت بھی شامل$ ملین ک45انڈسٹری کی ترقی کے لیے 

  
  

کے ایگزیکٹو بجٹ میں سے وسطی نیو یارک میں مالزمتوں   2024نے آج اپنے مالی سال  Kathy Hochulگورنر 
کے ریاستی خطاب   2023میں اضافے اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے اہم تجاویز کی تفصیالت کا اعالن کیا۔ سنہ 

اع کو بڑھانے کے لیے سے ہم آہنگ، بجٹ میں رہائش کی فراہمی کو بڑھانے اور خطے میں اقتصادی مواقع اور اختر
$ ملین، مقامی افرادی قوت اور اقتصادی  36ایک بڑی سرمایہ کاری شامل ہے۔ اس میں اوننڈاگا کمیونٹی کالج کے لیے 

$ ملین اور 10ویں وارڈ کے سرکاری رہائشی منصوبے کے لیے  15$ ملین، نئے 11ترقی کی پہل کاریوں کے لیے 
  :GO SEMIنے  Hochul$ ملین شامل ہیں۔ گورنر 26مے کے لیے میلوں اور مقامی پارکوں کے ریاستی محک

 GO SEMI: Governor's Office ofگورنر آفس آف سیمی کنڈکٹر ایکسپینشن، مینجمنٹ اور انٹیگریشن )
tionSemiconductor Expansion, Management and Integra) ملین ڈالر کا بھی اعالن کیا   45، کے لیے

$ بلین کی تاریخی سرمایہ کاری کے دوران مائیکرون کو  100جو وسطی نیو یارک میں ایک نئے میگا فیب کے لیے 
کے لیے وسیع تر کوششوں انتظامی اور عملی مدد فراہم کرے گا اور نیو یارک کی سیمی کنڈکٹر کی صنعت کی ترقی 

  کی قیادت کرے گا۔
  

"یہ سرمایہ کاری ہماری رفتار پر سیراکیوز اور وسطی نیو یارک کو مزید خوشحال، زیادہ  نے کہا، Hochulگورنر 
سستی اور رہنے کے زیادہ قابل جگہ بنا رہی ہے۔ رہائش، تعلیم اور اقتصادی ترقی کے لیے نئی، گہری وابستگیوں کے 

اور بھی زیادہ لوگوں کے لیے مواقع پیدا ساتھ، ہمارا بجٹ میکرون کی سرمایہ کاری پر استوار ہو گا تاکہ نیو یارک کے 
ہوں، اور میں وسطی نیو یارک کے لیے اس نصب العین کو حقیقت بنانے کے لیے مقامی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام  

  کرنے کی منتظر ہوں"۔
  

ن  کے ریاستی خطاب میں اعال 2023نے جن بجٹ تجاویز کا آج اعالن کیا ہے ان میں سے کئی سنہ  Hochulگورنر 
سے ہم آہنگ ہیں جس کا مقصد ریاست نیو یارک بھر میں مخصوص سرمایہ کاریوں،   اقتصادی ترقیاتی منصوبےکردہ 

کاروباروں کی معاونت اور بلند شرحِ نمو والی صنعتوں کے لیے دیگر پروگراموں کے ذریعے معاشی مواقع اور جدت  
میں سرمایہ کاری  طرازی کو وسیع کر کے مالزمتوں اور کاروبار کو بڑھانا ہے۔ گورنر کے بجٹ میں اعلٰی تعلیم 

وسطی نیو یارک   کرنے اور ریاست بھر میں مقامی پُرکشش مقامات کو بہتر بنانے کی کئی پہل کاریاں بھی شامل ہیں۔
  کے لیے، منصوبے میں شامل ہیں:

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and%23%3A~%3Atext%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2Cof%2520the%25202023%2520State%2520of&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cvas9okUK%2BW9qzA77qpkWM1odJTllJCAbcZo5xnrdg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and%23%3A~%3Atext%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2Cof%2520the%25202023%2520State%2520of&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cvas9okUK%2BW9qzA77qpkWM1odJTllJCAbcZo5xnrdg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and%23%3A~%3Atext%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2Cof%2520the%25202023%2520State%2520of&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cvas9okUK%2BW9qzA77qpkWM1odJTllJCAbcZo5xnrdg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oDm2PwXhqd%2BHMO0L0sLJ9Q%2FmgZ9iEpfhG%2F3%2FsYN5Euo%3D&reserved=0


  12$ ملین، جو کثیر سالہ 10ویں وارڈ کے سرکاری رہائشی منصوبے کے لیے 15سیراکیوز میں نئے  •
  بے کے پہلے تین مراحل کی تعمیر میں معاونت کرے گا۔مراحل پر مشتمل منصو

$ ملین کا ایک گردشی قرضہ فنڈ بنانے میں مدد  5سیراکیوز اقتصادی ترقیاتی کارپوریشن کی مدد کے لیے  •
کرنے کے لیے چھوٹے سے درمیانے سائز کے شہری کاروباری اداروں کو رہائش گاہوں کی تعمیر اور  

کی ضرورت کے ساتھ ساتھ گھروں میں خطرے میں کمی کے لیے اہم خال کو  بحالی کے لیے اہل ٹھیکیداروں
  پُر کرنے میں مدد کرے گا۔

  $ ملین۔5سیراکیوز شہر میں اقتصادی ترقی میں مدد کے لیے لچکدار مالیاتی پروگرام کے لیے  •

( پروگرام Syracuse Build Pathways to Apprenticeshipسیراکیوز بلڈ پاتھ ویز ٹو اپرنٹس شپ ) •
$ ملین،سیراکیوز میں بلڈنگ ٹریڈز اپرنٹس شپس کی معاونت کرنے اور وہیکلز ٹو  1کو آگے بڑھانے کے لیے 

  ( پروگرام کو وسعت دینے کے لیے۔Vehicles to Workورک )

 Syracuse Surge High-Tech Careers Bridgeٹیک کیریئرز برج پروگرام )-سیراکیوز سپر ہائی •
Program ملین، جو سیراکیوز کے مکینوں کو سیمی کنڈکٹر کی صنعت میں پیشوں، 1ی کے لیے ( کی تیار $

eSOL  پروگراموں اور جدید مینوفیکچرنگ کیریئر کے لیے ہنر کی تربیت سے مربوط کرنے میں مدد کرے
  گا۔

  $ ملین، بشمول:36اونونڈاگا کمیونٹی کالج کے لیے  •

  لین۔$ م15سکول آف ہیلتھ کو وسعت دینے کے لیے -
  ISOمربع فٹ،  5,000سیمی کنڈکٹر اور مائیکرو الیکٹرانکس صنعتوں میں طلبہ کی تربیت کے لیے -

  $ ملین۔5کلین روم کی تعمیر میں مدد کے لیے  6اور  5کالس 
لیگو انجینئرنگ، تکنیکی اور افرادی قوت کی تعلیم میں استعمال کے لیے کھلے گودام کی جگہ کے لیے -

  ملین۔ 3$
  $ ملین۔2.5کوئینے ہال میں توانائی کی تنصیب کے لیے  -
  $ ملین۔10.25پورے کیمپس میں مختلف اصالحات کے لیے -

  $ ملین۔14ڈھانچے کی تجدید کے لیے  ریاست کے فیئر گراؤنڈ کی دیکھ بھال اور ضروری بنیادی- •

 Selkirkکیمپ گراؤنڈز میں دو بالکل نئے آرام دہ سٹیشنوں کی تعمیر اور سیلکرک شورز سٹیٹ پارک ) •
Shores State Park ملین۔7( میں گردشوں کو بہتر بنانے کے لیے $  

  $ ملین۔5گرین لیکس سٹیٹ پارک میں بہتری کے لیے   •

  
"نیو یارک نے سیمی کنڈکٹر کی   نے کہا، Hope Knightایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، سی ای او اور کمشنر 

صنعت کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے بہت سی تزویراتی سرمایہ کاری کی ہے اور یہ سرمایہ کاری،  
اینڈ سائنس ایکٹ کے ساتھ مل کر بیمثال   CHIPS( اور وفاقی Green CHIPSریاست کے گرین ِچپس پروگرام ) 

یارک میں، کیونکہ کہ ہم سیمی کنڈکٹر کی صنعت کا ماحولیاتی نظام بنا  ترقی کے قابل بنائے گی، خصوصاً ۔ وسطی نیو 
کے عزم کو سراہتی   Hochulرہے ہیں۔ میں ریاست نیو یارک میں اس اہم صنعت کو پروان چڑھانے کے لیے گورنر 

  ہوں"۔
  

"اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے،  مائیکرون کے گلوبل آپریشنز کے ایگزیکٹو نائب صدر منیش بھاٹیہ نے کہا،
مقامی افراد اور حکومتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر، مائیکرون ٹیم کی جانب سے جو بنیاد رکھی جا رہی ہے،  

رہی ہے جو اس خطے کو تبدیل کرنا شروع کر   ہمیں اس پر فخر ہے۔ سیمی کنڈکٹر کی صنعت ایسے مواقع پیدا کر
رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ مائیکرون نے یہاں وسطی نیو یارک میں جڑیں گاڑنے کے لیے ایک بہترین جگہ کا انتخاب  

   کیا ہے"۔
  

"گرین چپس قانون سازی کی پیشرفت کو آگے بڑھاتے ہوئے، میں   نے کہا، John W. Mannionریاستی سینیٹر  
اور مادی بنیادی ڈھانچے میں اُس صحیح سرمایہ کاری کرنے کے لیے گورنر کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا  انسانی 

$ بلین کے مائیکرون سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ منصوبے کو 100ویں سینیٹ ڈسٹرکٹ کو 50منتظر ہوں جس کی 
سکولوں، عالقائی کالجوں، اور چار سالہ   K-12زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے 

یونیورسٹیوں سے افرادی قوت کی پائپ الئن کی معاونت کرتے ہوئے تربیتی پروگراموں کو پیمانے پر النے کے لیے 



بڑے ریاستی وسائل کی ضرورت ہے۔ میں گورنر اور مقننہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے 
نیو یارک میں جدید مینوفیکچرنگ کے لیے نافذ کردہ بجٹ میں اہم ریاستی فنڈز کو شامل کیا   پُرعزم ہوں تاکہ وسطی

  جائے اور اس سے ریاست میں دسیوں ہزار مالزمتیں آئیں گی"۔
  

"چونکہ مائیکرون وسطی نیو یارک میں ملک کی معروف سیمی کنڈکٹر   نے کہا، Rachel Mayریاستی سینیٹر  
ں مالزمین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم  فیکٹری بنانے اور ہزارو

اس عالقے کو سستی اور معیاری رہائش کے ساتھ تیار کریں جبکہ کمپنی کو ضروری آالت بھی فراہم کریں اس بات  
سائل کو حل کرنے کے  کی ضمانت دینے کے لیے کہ یہ خطے کے رہائشیوں کے لیے ایک اچھا نواحی عالقہ ہو۔ ان م

کا شکریہ، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ   Hochulلیے اس سال کے بجٹ میں فنڈز شامل کرنے کے لیے گورنر 
  مائیکرون کی تعمیر کامیاب ہو"۔

  
کی بھرپور شراکت داری کے ساتھ، سیراکیوز ترقی   Hochul"گورنر  نے کہا، Ben Walshسیراکیوز کے میئر 

کے اس دور میں داخل ہو رہا ہے جو تقریباً ایک صدی میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ ہم رہائش، چھوٹے کاروبار کی ترقی اور 
کی آج اعالن کردہ ایگزیکٹو بجٹ میں فنڈنگ کو سراہتے ہیں۔ ان شعبوں  Hochulمالزمت کی تیاری کے لیے گورنر 

سرمایہ کاری کے ساتھ، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششوں کو بڑھا سکتے ہیں کہ سیراکیوز اور  میں
  وسطی نیو یارک میں ترقی پائیدار ہو اور سب کے لیے مواقع پیدا ہوں"۔

  
GO SEMI اور نیو یارک کی ترقی کرتی ہوئی سیمی کنڈکٹر کی صنعت  

کے ساالنہ   2023$ ملین کا اعالن بھی کیا ہے، جس کا اعالن سنہ 45کے لیے   GO SEMIنے  Hochulگورنر 
( میں دنیا  Clayریاستی خطاب کے جزو کے طور پر کیا گیا تھا، مائیکرون کے اس تاریخی اعالن کے بعد کہ وہ کلے )

ی کرے گا، جو  $ بلین کی سرمایہ کار100کی سب سے بڑی میموری مینوفیکچرنگ سہولت کی تعمیر کے لیے 
مالزمتیں   50,000اونونڈاگا کاؤنٹی، نیو یارک میں واقع ہے۔ اس سرمایہ کاری سے وسطی نیو یارک کے عالقے میں 

قانون سازی   Green CHIPSاینڈ سائنس ایکٹ اور نیو یارک کی   CHIPSآنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور یہ وفاقی 
یں دستخط کیے تھے۔ نئے دفتر کی قیادت ایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ  م 2022سے ممکن ہوا ہے، جس پر گورنر نے سنہ  

کرے گی اور اس کا عملہ ڈیپارٹمنٹ آف سٹیٹ، ریاست نیو یارک کے محکمٔہ تحقیق و تیارٔی توانائی، محکمٔہ محنت،  
یونٹی  ، نیویارک پاور اتھارٹی، آفس آف ہومز اینڈ کمNY CREATESمحکمٔہ ٹرانسپورٹیشن، محکمہ تحفظ ماحولیات، 

 رینیوول اور سٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کے ماہرین پر مشتمل گا۔  
  

GO SEMI  اسMicron   پروجیکٹ کو نافذ کرنے کی کوششوں کی قیادت کرکے انہیں مرکزی حیثیت دے گا؛ سیمی
گے بڑھائے  کنڈکٹر انڈسٹری اور اس کی سپالئی چین کو اپنی جانب راغب کرنے کے لئے پالیسیاں تیار کرکے انہیں آ

گا؛ مقامی، ریاستی، وفاقی اور نجی شراکت داروں کے درمیان افرادی قوت کی ترقی اور کمیونٹی سرمایہ کاری کو  
مربوط کرے گا؛ انتہائی ہنر مند افرادی قوت پیدا کرنے، انہیں راغب کرنے، اور انہیں برقرار رکھنے کی کوششوں کی  

ر توجہ مرکوز کرنے والی ہم آہنگ ترقی کی حمایت و معاونت کرے  قیادت کرے گا؛ اور سمارٹ ترقی کے اصولوں پ
   گا۔
  

نے اعالن کیا کہ برطانیہ میں واقع، ویکیوم اور تخفیفی آالت   Hochulمائیکرون کے اعالن کے فوراً بعد، گورنر 
س اینڈ ٹیکنالوجی بنانے میں عالمی رہنماء کمپنی ایڈورڈز ویکیوم، جینیسی کاؤنٹی میں واقع مغربی نیو یارک سائن

$ ملین، مالیت کی امریکی ڈرائی پمپ مینوفیکچرنگ کی نئی  319( میں STAMPایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ پارک )
مالزمتیں پیدا ہوں گی۔ مائیکرون اور ایڈورڈز ویکیوم کے ساتھ معاہدوں سے  600سہولت تعمیر کرے گی، جس سے 

یں صدی کی مالزمتوں کے لیے ایک گھر کے طور پر مستحکم  نیو یارک کو جدید مینوفیکچرنگ کے مرکز اور اکیسو
  کرنے میں مدد ملے گی۔

  
###  
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