
 

 

 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   17/ 2/ 2023 فوری ریلیے

 
 

 بنانے  مضبوط کو  ڈھانچے بنیادی کے انٹرآپریبلٹی اور مواصالت ہنگامی میں نیویارک ریاست نے HOCHUL گورنر
  ہے کیا اعالن کا  امداد زیادہ  سے ملین 62$ لیے کے

  
  شدہ  ہدف لیے کے کرنے اضافہ میں عامہ تحفظ   ہوئے التے مضبوطی میں پائیداری کی  نظاموں کے مواصالت ہنگامی

  گرانٹس
  

  فی ملین  6$ تحت کے ہے،جس گیا نوازا سے فنڈنگ کی  عاملہ  تحفظ    کو کاؤنٹیوں 14 میں عالقوں  ریاستی باالئی
  گے جائیں کیے فراہم تک کاؤنٹی

  
  

نے آج اعالن ہے کہ ریاست بھر میں انٹرآپریبل مواصالت کی گرانٹ کے ہدف شدہ پروگرام  Kathy Hochulگورنر 
ملین سے زیادہ فنڈ دیا گیا ہے تاکہ مقامی اّولین ردعمل کرنے والوں کے زیِر   62کاؤنٹیز کو $  14کے ذریعے 

کے۔ ریاست نیویارک کی ڈویژن  استعمال، ہنگامی مواصالت اور انٹرآپریبلٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جا س
برائے وطن کی سالمتی اور ہنگامی خدمات کے زیر انتظام، یہ پروگرام فنڈنگ فراہم کرتا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے کو 
بہتر اور جدید بنایا جائے، مواصالتی نقائص کو دور کیا جائے، قومی انٹرآپریبلٹی چینلز کو نافذ کیا جائے، اور کاؤنٹیز  

  ے درمیان عالقائی رابطے کو بڑھانے کے ذریعے تحفِظ عامہ کو بڑھایا جائے۔اور نظاموں ک
  

"جب کوئی آفت نازل ہو، تو نیویارک کو تیار ہونا چاہیئے۔ ہمارے ہنگامی مواصالتی نظام کو جدید بنانے کے لیے، یہ  
اّولین ردعمل کرنے والوں کے گرانٹ فنڈنگ اہمیت کی حامل ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے بہادر 

پاس ایسے وسائل اور ڈیٹا موجود ہے جو ہنگامی صورِت حال کے دوران کمیونٹی اور خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنے  
"نیویارک کے شہریوں کو محفوظ رکھنا میری اّولین ترجیح ہے   نے کہا۔ Hochulگورنر  کے لیے انہیں درکار ہو،"

   اور باالئی ریاستی نیویارک میں تحفِظ عامہ کو بہتر بنانے کے لیے، یہ پروگرام کلیدی مقام رکھتا ہے۔"
  

انٹرآپریبلٹی، ہنگامی حاالت کے دوران اّولین ردعمل کرنے والوں کو معلومات اور ڈیٹا کا فوری طور پر اشتراک کرنے  
 Statewide Interoperableکی صالحیت فراہم کرتی ہے۔ پوری ریاست میں انٹرآپریبل مواصالت کی گرانٹ )

Communications Grant, SICG  کا ہدف شدہ پروگرام، ایک غیر مسابقتی گرانٹ پروگرام ہے جو نیویارک کی )
تحفِظ عامہ کی ایجنسیوں کے لیے لینڈ موبائل ریڈیو کے ذریعے انٹرآپریبلٹی کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا  

رآپریبلٹی چینلز پر، یا مشترکہ  گیا ہے۔ یہ فنڈنگ ان اہل درخواست دہندگان میں تقسیم کی جاتی ہے جن کے پاس قومی انٹ
نظاموں کو بہتر بنانے کے لیے ناکافی کوریج یا بنیادی ڈھانچہ پایا جاتا ہے۔ ہر وصول کنندہ کے لیے زیادہ سے زیادہ 

ملین ہے جس میں فی کاؤنٹی صرف ایک درخواست قبول کی جا رہی ہے۔ ایوارڈز جاری   6دستیاب ایوارڈ کی رقم $
ے درخواستوں کا جائزہ لیا تھا اور درخواست دہندگان کو درخواست کرنے پر تکنیکی  ن DHSESکرنے سے پہلے، 

  معاونت فراہم کی تھی۔
  

"تحفِظ   نے کہا، Jackie Brayریاست نیویارک کی ڈویژن برائے وطن کی سالمتی و ایمرجنسی خدمات کی کمشنر 
دی حصہ ہے۔ یہ گرانٹس باالئی عالقوں کی  عامہ کے شراکت داروں کی فنڈنگ کرنا ہماری ایجنسی کے مشن کا بنیا

کاؤنٹیوں کی مدد کریں گی تاکہ وہ اپنے ہنگامی مواصالتی نظام میں جدت آمیز تبدیلیاں کر سکیں۔ نیویارک کے اّولین  



 

 

ردعمل کرنے والوں کو اعلٰی معیار کے ٹولز اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ  
  ردعمل کے دوران مواصالت مؤثر ہوں۔"ہنگامی  

  
2022 SICG   کی ہدف شدہ گرانٹ، مقامی پروجیکٹس کو فنڈ فراہم کرے گی جو دارالحکومتی عالقے، مرکزی

نیویارک اور سدرن ٹائر میں مشترکہ نظاموں کی توسیع اور ہڈسن ویلی اور فنگر لیکس میں مشترکہ ریڈیو چینلز کی  
فِظ عامہ کے اہم مواصالتی نظاموں توسیع کے ذریعے انٹرآپریبلٹی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان اضافی پروجیکٹس سے تح

  کی پائیداری میں مضبوطی آئے گی۔
  

  ہیں: گئے کیے تقسیم  ذیل حسبِ  ایوارڈز
  

  رقم .2  کاؤنٹی .1

3. Albany  4. $6,000,000  

5. Allegany  6. $6,000,000  

7. Chemung  8. $3,584,452  

9. Columbia  10. $4,558,183  

11. Cortland  12. $5,000,000  

13. Jefferson  14. $2,000,000  

15. Montgomery  16. $810,000  

17. Onondaga  18. $2,750,000  

19. Orleans  20. $2,990,000  

21. Putnam  22. $6,000,000  

23. Schenectady  24. $6,000,000  

25. Schuyler  26. $4,888,663  

27. Steuben  28. $5,846,500  

29. Tioga  30. $6,000,000  

 62,427,798$   ُکل

  
  متعلق   کے ڈویژن کے خدمات  کی ایمرجنسی اور سالمتی کی وطن

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

مالحظہ   dhses.ny.govکو تالش کریں یا  DHSES پر،  Twitterپر،  Facebookہے۔ مزید معلومات کے لیے،  
   کریں۔
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 www.governor.ny.govاضافی خبر یہاں مالحظہ کی جا سکتی ہے 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ریاست نیو یارک | ایگزیکٹیو چیمبر | 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F8neeB84rHadyCu6cQ0eHPLrITobFKPj7LtLXX72B2s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I0hrn2CpnLg6MoqRRAQRFWm%2FaMeewTnie2b0Yq4N9Z8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O9jr4QPHA9LD04Hk6NJOgnJbs08sZGQksrUPb4cwYRs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v3KRJ1VTGFoWoSPqE7OaNzDb9A%2BugOVLjIaqdKxlhEk%3D&reserved=0
میلبنام:press.office@exec.ny.gov

