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کا اعالن کیا، جس میں   ملین سے زائد کی سرمایہ کاری 40پانی کے بنیادی ڈھانچے میں $نے  HOCHULگورنر 
دو طرفہ بنیادی ڈھانچے کے وفاقی قانون کی طرف سے حاصل   ریاست میں پینے کے پانی کے پہلے پروجیکٹ کو

  ہونے والی فنڈنگ بھی شامل ہے
  

اعالن نیو یارک کے پینے کے پانی کی اہم فراہمی کی حفاظت، پانی اور گٹر کے نظاموں کو اپ گریڈ کرنے اور پانی  
  کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے تازہ ترین کارروائی کی نشاندہی کرتا ہے

  
  

ملین کی مالی   40.3نے آج پانی کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے پروجیکٹس کے لیے $ Kathy Hochulگورنر 
امداد کا اعالن کیا، جس میں ریاست نیو یارک میں پینے کے پانی کے پہلے پروجیکٹ کو البانی میں دو طرفہ بنیادی  

رڈ آف ڈائریکٹرز برائے  ڈھانچے کے قانون کے تحت حاصل ہونے والی بنیادی ڈھانچے کی فنڈنگ بھی شامل ہے۔ بو
ماحولیاتی سہولتی کارپوریشن نے کم الگت کی مالی اعانت اور گزشتہ اعالن کردہ گرانٹس کی منظوری دے کر بلدیہ  
کو اس سرمائے تک رسائی کی اجازت دی جو پینے کے صاف پانی اور گٹر کے پروجیکٹس پر تعمیری کام شروع  

  ور ماحولیات کے ممکنہ خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔کرنے کے لیے درکار تھا، جس سے صحت عامہ ا
  

"کمیونٹیز کو پانی کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے اہم پروجیکٹس کا آغاز کرنے میں مدد دینے کے لیے مالی امداد 
ملین کی سرمایہ   500درکار ہے، اور اسی لیے میں نے اپنے انتظامی بجٹ میں صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے میں $

الن کردہ فنڈنگ سے بلدیات کو اپنے پینے کے پانی  "آج کے دن اعنے کہا۔  Hochul  گورنر کاری کو ترجیح دی،" 
اور فاسد پانی کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے اور اپنی کمیونٹیز میں پانی کے معیار اور صحت عامہ کو بہتر بنانے  

  میں مدد ملے گی۔"
  

ڈھانچے کے لیے دو طرفہ  البانی کی بلدیاتی مالی اتھارٹی برائے آب ریاست نیو یارک میں پینے کے پانی کے پنیادی  
اتھارٹی کے لیے منظور کردہ دو طرفہ قانون   بنیادی ڈھانچے کے قانون کی جانب سے پہلی فنڈنگ حاصل کرے گی۔

ملین قلیل مدتی سود سے پاک مالی اعانت شامل   1.83ملین گرانٹ اور $ 1.27کے بنیادی ڈھانچے کی فنڈنگ میں $
ی گرانٹ میں اضافہ ہے۔ فنڈنگ کا استعمال البانی پانی کے نظام کی تین  ملین کی ریاستی پانی ک  3ہے۔ یہ فنڈنگ $

سہولت گاہوں، بشمول فیورا بُش فلٹریشن پالنٹ، پائن بُش پمپ اسٹیشن، اور الؤڈن ویل ریزروائز پر بوسیدہ بنیادی  
  ڈھانچوں کو جدید بنانے کے لیے کیا جائے گا۔

  

بورڈ کی منظوریوں میں صاف پانی کا ریاستی گردشی فنڈ اور پینے کے پانی کے ریاستی گردشی فنڈ کے ذریعے مالی 
دو  اعانت اور پانی کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے پروگرام کے مطابق پہلے سے اعالن کردہ گرانٹس شامل ہیں۔

کی  EFCیادی ڈھانچے کے لیے فنڈنگ کا انتظام  طرفہ بنیادی ڈھانچے کے وفاقی قانون کی جانب سے پانی کے بن
دو طرفہ بنیادی  نے نومبر میں  Hochulجانب سے ریاستی گردشی فنڈ پروگرامز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ گورنر 

کا اعالن  ڈھانچے کے قانون کے ذریعے فنڈ کردہ صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے کے پہلے پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ
  کیا۔

  

نے  CEO، Maureen A. Colemanریاست نیو یارک کی ماحولیاتی سہولتی کارپوریشن کی صدر اور ، 
بورڈ کی جانب سے آج کے دن منظور کردہ گرانٹس اور مالی اعانتیں ان پروجیکٹس کو قابل استطاعت  EFCکہا،"

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-clean-water-infrastructure-projects-state-receive-federal&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iSk17ihG2IbP%2FlFgPwpq7DAP9JaXvO8EHEA47DgyO3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-clean-water-infrastructure-projects-state-receive-federal&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iSk17ihG2IbP%2FlFgPwpq7DAP9JaXvO8EHEA47DgyO3g%3D&reserved=0


بنانے میں مدد دیں گی اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دیں گی کہ مالیاتی رکاوٹیں کمیونٹیز کو اُن اہم پروجیکٹس کا  
پانی کے بنیادی ڈھانچے میں   EFCرتے ہوں۔ آغاز کرنے سے نہ روکیں جو صحت عامہ اور ماحول کی حفاظت ک 

، اور ہمارے کانگریسی شراکت داروں کا  Biden، صدر Hochulسرمایہ کاری کو ترجیح دینے کے لیے گورنر 
اِن وسائل کو اُن کمیونٹیز تک پہنچانے کے لیے پُرعزم ہے جنہیں اس کی سب سے زیادہ  EFCشکریہ ادا کرتا ہے۔ 

ی اور وفاقی فنڈنگ تک رسائی میں مدد دینے کے لیے بے مثال معاونت کی فراہمی  ضرورت ہے اور انہیں ریاست 
  جاری رکھے گا۔"

  

 Basilریاست نیو یارک محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ کی کمشنر اور ماحولیاتی سہولتی کارپوریشن بورڈ کے صدر، 
Seggos  ،پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا اّولین ترجیح ہے اور نیو یارک اس حوالے سے نے کہا"

کی قیادت حاصل ہے   Reaganمنسٹریٹر ایڈ  U.S. EPA ،Biden، صدر Hochulخوش قسمت ہے کہ اسے گورنر 
اور ہماری ریاست کا کانگریسی وفد پانی کے معیار کی حفاظت کرنے والی اسٹریٹیجک سرمایہ کاریوں کو آگے 

البانی پروجیکٹ اور بہت سے دوسرے ریاستی اور وفاقی وسائل کے  DECبڑھانے کے لیے مل کر کام کر رہا ہے۔ 
جیکٹ کو دیکھ کر خوش ہے جو مالزمتیں پیدا کر رہے ہیں، کمیونٹیز کو فائدہ  تعاون سے پیش رفت پانے والے پرو

  پہنچا رہے ہیں، اور نیویارک کے باشندوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔"
  

"پانی نیو یارک کے تمام  نے کہا،  John McDonaldریاست نیو یارک کے محکمہ صحت کے قائم مقام کمشنر 
شہریوں کی زندگی اور رہائش کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے میں اپنی سرمایہ  

آج کے دن اعالن کردہ دو طرفہ بنیادی ڈھانچے کے قانون کی جانب سے فنڈنگ   کاری کو بڑھانا جاری رکھیں گے۔
اری اقدامات کے ساتھ مل کر پانی کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے  البانی میں ہمارے قومی سطح کے پانی کے معی

کا اپنے انتظامی بجٹ میں صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے کی فنڈنگ کے لیے   Hochulمیں مدد دے گی۔ میں گورنر  
  ملین شامل کرنے پر مشکور ہوں، جس سے نیو یارک کی صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے کی ُکل سرمایہ کاری $500
  بلین تک اضافہ ہوتا ہے۔" 5میں $

  
"ریاست نیو یارک صاف پانی کے بنیادی  نے کہا،  Robert J. Rodriguezنیو یارک سیکرٹری برائے ریاست 

ڈھانچے میں بے مثال سرمایہ کاریاں جاری رکھے گی، جو صحت مندانہ، لچک پذیر اور مستحکم کمیونٹیز کی اہم بنیاد  
ہیں۔ ان مالی سرمایہ کاریوں سے امپائر سٹیٹ کے اردگرد واقع کمیونٹیز کو اپنے پانی کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ 

کے نظاموں میں آلودگی کے زہریلے مادوں کی شمولیت سے تحفظ، اور صاف پانی تک رسائی کو فروغ   کرنے، پانی
کے وفاقی حکومت میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے   Hochulدینے میں مدد ملتی ہے۔ یہ اعالن گورنر 

  بہتر بنایا جا سکے۔" کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے تاکہ نیویارک کے آنے والے باشندوں کی زندگیوں کو

  

EPA  عالقائی منتظمLisa F. Garcia  ،نے کہا"Biden-Harris  کی انتظامیہ کی بدولت، دو طرفہ بنیادی ڈھانچے
کے قانون کے ذریعے فراہم کردہ یہ بے مثال فنڈنگ اُن کمیونٹیز کے لیے بنیادی ڈھانچے کے اہم اپ گریڈ کو یقینی بنا  

ی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نیو یارک ماحولیاتی مساوات کی فراہمی کی ان کوششوں  رہی ہے جنہیں مالی امداد ک
  میں کلیدی شراکت دار ہے۔"

  
"دو طرفہ بنیادی ڈھانچے کے قانون اور ایکٹ برائے  نے کہا،   Charles Schumerسینٹ کے اکثریتی رہنما 

مالزمت کی جانب سے یکساں فنڈ کی فراہمی نیو یارک بھر میں خاندانوں اور کمیونٹیز کے لیے صاف پانی کی فراہمی  
+ ملین کی سرمایہ کاری امپائر سٹیٹ کے ہر کونے میں کیٹاروگس سے البانی تا نساؤ  40کو یقینی بنا رہی ہے۔ یہ $

نٹی تک پانی اور گٹر کے نظاموں کو اپ گریڈ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نوکریاں، نوکریاں، نوکریاں،  کاو
نیو یارک کے پانیوں کو صحت مند اور صاف ستھرا بنانے کے لیے طویل عرصے سے زیر التواء منصوبوں کے 

انے ہوتے بنیادی ڈھانچوں کا نقشے بدل ذریعے ہماری کمیونٹیز کو ترقی دیں گی۔ مجھے نیو یارک کے پانی کے پر
  دینے کے لیے اس تاریخی وفاقی سرمایہ کاری کی فراہمی پر فخر ہے۔"

  

"ہر خاندان پینے کے صاف پانی تک رسائی کا مستحق ہے۔ اسی وجہ سے میں  نے کہا،  Paul Tonkoنمائندے 
آگاہی اجاگر کر رہا ہوں اور اس کو ٹھیک   دارالحکومتی عالقے میں پانی کے بوسیدہ بنیادی ڈھانچوں کے بارے میں

کروانے کی قانون سازی پاس کروانے پر کام کر رہا ہوں۔ البانی کی پوشیدہ بنیادی ڈھانچے میں یہ نئی سرمایہ کاریاں  



تاریخی دو طرفہ بنیادی ڈھانچے کے قانون کا براہ راست نتیجہ ہیں، جس سے البانی کے رہائشیوں کے لیے محفوظ،  
  پینے کے معیاری پانی تک رسائی کو یقینی بنانے کے ساتھ مالزمتیں بھی تخلیق ہو رہی ہیں۔"صاف، اور 

  
  صاف پانی کے پروجیکٹ کے لیے منظور شدہ فنڈنگ

  

البانی کے شہر میں گٹر کے ابل پڑنے کو کم کرنے کے  - البانی بلدیہ کی مالی اتھارٹی برائے آب  .1
تفویض   WIIA 725,000لیے گٹروں کی صفائی ستھرائی کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے $

  کی گئی۔

 673,625قلیل مدتی سود سے پاک فنانسنگ، $ 135,825$ - اونٹاریو کاؤنٹی میں گورہم کا قصبہ .2
بے کے فاسد پانی کی صفائی ستھرائی کی سہولت گاہ میں  قلیل مدتی مارکیٹ ریٹ فنانسنگ اور قص

تفویض   WIIA 90,550جراثیم کش صفائی کے نظام کی منصوبہ بندی، ڈیزائن اور تعمیر کے لیے $
  کیے گئے۔

النگ آئیلینڈ ساؤنڈ میں صفائی میں استعمال شدہ پانی کی   -ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی میں ہیریسن ٹاؤن  .3
ے پانی کو جمع کرنے کے نظام کے سروے اور بحالی کے لیے نکاسی کے لیے قصبے کے گند 

$1,750,000 WIIA تفویض کیے گئے۔  

  
  پینے کے پانی کے پروجیکٹ کے لیے منظور شدہ فنڈنگ

  

دو قلیل مدتی سود سے پاک فنانسنگ اور  1,830,000$ - البانی بلدیہ کی مالی اتھارٹی برائے آب  .1
تفویض کیے   1,270,000طرفہ بنیادی ڈھانچے کے قانون کے عام ضمنی فنڈز کی جانب سے $

فیورا بُش فلٹریشن پالنٹ، پائن بُش پمپ سٹیشن، اور الؤڈن ویل ریزروائز پر بوسیدہ بنیادی  گئے اور 
  تفویض کیے جائیں گے۔ WIIA 3,000,000ڈھانچوں کو جدید بنانے کے لیے $

قلیل مدتی سود سے پاک فنانسنگ،   1,333,334$ - کیٹاروگس کاؤنٹی میں ایلی کوٹ ویِل کا قصبہ  .2
مارکیٹ ریٹ فنانسنگ، اور تمام کنوؤں پر بیک اپ پاور جنریٹرز کی   قلیل مدتی  $2,666,666

تنصیب اور پمپ سٹیشنز کو بوسٹر کرنے کے لیے، اور بانی کے دو ذخیرہ جاتی ٹینکس کی تبدیلی  
اور پانی کے عمر رسیدہ مرکزی اور تقسیمی الئنوں کی تبدیلی کے لیے، اور سافٹ ویئر اور حفاظت  

  تفویض کیے گئے۔ WIIA 3,000,000کی بہتریوں کے لیے $

آلودہ اجزاء کی صاف پانی میں مالوٹ سے بچانے کے لیے  -نساؤ کاؤنٹی میں گارڈن سٹی کا گاؤں  .3
گرانٹ تفویض کی   WIIA 5,336,304کلنٹن روڈ پالنٹ میں نئے آالت نصب کرنے کے لیے $

  گئی۔

رکیٹ ریٹ فنانسنگ اور موجودہ  قلیل مدتی ما 4,971,000$ - اونٹاریو کاؤنٹی میں گورہم کا قصبہ .4
فلٹریشن کے ساتھ ایک الٹرا فلٹریشن پالنٹ میں اپ گریڈ   GACپانی کی صفائی کی سہولت گاہ کو 

گرانٹ تفویض کی گئی تاکہ پانی کے ذخائر میں نقصان دہ   WIIA 3,000,000کرنے کے لیے $
لیے صفائی کے   اور شدید آلودگی شامل ہونے سے بچانے کے PFOA/PFOSکائی کے پھولوں، 

  مناسب طریقہ کار کو یقینی بنایا جا سکے۔

- ایک پیکڈ ٹاور ایئریشن سسٹم کی تعمیر کے لیے فریون - نساؤ کاؤنٹی میں جیریکو واٹر ڈسٹرکٹ  .5
میں پانی کے بھاری پن کی صفائی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ  16اور  6میں کنواں نمبر  22

کی گرانٹ تفویض   WIIA 3,000,000جانے کے لیے $آلودگی کی سطح کو نچلی سطح تک لے 
  کی گئی۔

انچ پانی کے مرکزی پائپ کی   8فٹ  46,200تقریباً  -اوسویگو کاؤنٹی میں نیو ہیون کا قصبہ   .6
تنصیب کے لیے نیو ہیون کے قصبے کو سکریبا کے قصبے سے مربوط کرنے اور رہائشی کنوؤں 

گرانٹ تفویض کی   WIIA 925,000پراپرٹیز تک سروس کی توسیع کے لیے $ 101پر موجود 
  یے جائیں گے۔جائے گی۔ ہائیڈرنٹ، گیٹ والوز، اور سروس میٹرز بھی نصب ک



آلودہ اجزاء کی صاف پانی میں مالوٹ سے بچاؤ کے لیے  -نساؤ کاؤنٹی میں پلین ویو واٹر ڈسٹرکٹ   .7
  گرانٹ تفویض کی گئی۔ WIIA 5,399,226میں نئے آالت نصب کرنے کے لیے $  7پالنٹ نمبر 

انچ  12ر قلیل مدتی مارکیٹ ریٹ فنانسنگ او 496,700$ - وارن کاؤنٹی میں وارنسبرگ کا قصبہ  .8
کے مرکزی پائپ کی نکاسی آب کی تبدیلی جو پانی کے ذخیرہ جاتی ٹینک کو ترسیلی نظام سے 

  WIIA 745,050مربوط کرتی ہے، اور آئسولیشن والو اور والو والٹ کو تبدیل کرنے کے لیے $
  گرانٹ تفویض کی گئی۔

  
   پانی کے معیار کے حوالے سے نیو یارک کا عزم

 
نیو یارک نے صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے میں اپنی سرمایہ کاریوں میں اضافہ کرنے کا عمل جاری رکھا ہوا  

نے صاف پانی کی فنڈنگ   Hochulکے انتظامی بجٹ کی تجویز میں، گورنر  2023مزید حالیہ طور پر، اپنے  ہے۔
ملین کی اضافی سرمایہ کاری کا عزم ظاہر کیا، جس سے نیو یارک کے صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے کی   500میں $

ٹھانے اور مقامی حکومتوں کے ساتھ جاری ہم  ان سرمایہ کاریوں سے فائدہ ا بلین تک پہنچ جائے۔ 5ُکل سرمایہ کاری $
چھوٹی، دیہی اور پسماندہ کمیونٹیز کو فعال رسائی فراہم کریں   آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی معاونتی ٹیمیں 

گی تاکہ وہ صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مالی امداد تک رسائی حاصل کرنے  
  سکیں۔ میں مدد پا

  
کی ووٹر منظوری کے ساتھ،    ایکٹ بانڈ  ولیاتی ماح جابز  گرین اور ہوا، صاف  پانی، صافبلین کے  4.2مزید برآں، $

پانی کے بوسیدہ ہوتے بنیادی ڈھانچے کو اپ ڈیٹ کرنے اور پانی کے معیار کی حفاظت؛ شدید طوفانوں اور سیالب کا  
کے ساتھ آب و ہوا کو تبدیل سامنا کرنے کے لیے کمیونٹیز کی صالحیت کو مضبوط بنانے؛ فضائی آلودگی کو کم کرنے 

کرنے والے اخراج کو بھی کم کرنے؛ رہائشی مقامات کو بحال کرنے؛ میدانوں اور مقامی فارمز کو محفوظ رکھنے؛  
فیصد سرمایہ کاری سے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اضافی، تاریخی سطح کی فنڈنگز موجود  35اور کم از کم 

  فیصد وسائل کی فراہمی کا ہدف ہے۔  40میں  ہیں، جس کے ساتھ پسماندہ کمیونٹیز
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