
 
 KATHY HOCHULگورنر   2/21/ 2023 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

 سرمایہ عالقائی ہڈسن-مڈ پر  طور کے جزو کے بجٹ انتظامی کے 2024 سال مالی سے  جانب کی HOCHUL گورنر
  اجاگر کاریاں

  
  شامل ملین $20 لیے کے مدد  میں بندی منصوبہ ملین؛ $250 لیے  کے دینے فنڈ کو ڈھانچے  بنیادی رہائشی میں بجٹ

  ہیں
  

  $ 27 لیے کے مرمت کی سڑکوں مقامی  اور ملین $240 میں منصوبوں والے سرمائے کے ٹرانسپورٹیشن محکمہ  
  ہیں شامل ملین

  
  

ہڈسن کے عالقے میں -کے انتظامی بجٹ میں نیو یارک کے مڈ 2024نے آج اپنے مالی سال  Kathy Hochulگورنر 
مالزمتوں میں اضافے اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے اہم تجاویز کے حوالے سے تفصیالت کا اعالن کیا۔ ساالنہ 

ی مواقع اور اختراعی  کے مطابق، بجٹ میں ہاؤسنگ سپالئی کو بڑھانے اور خطے میں اقتصاد 2023ریاستی خطاب 
  عمل میں توسیع کے لیے ایک بڑی سرمایہ کاری شامل ہے۔

  
"مڈ ہڈسن کے عالقے میں رہائش، تعلیم، اور بنیادی ڈھانچے میں یہ اہم سرمایہ کاریاں مقامی  نے کہا، Hochulگورنر 

یہ فنڈنگ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پہلے سے جاری  عالقے اور معیشت کو اوپر اٹھانے کے لیے اہم ہیں۔
آنے والی نسلوں کے  --چکدار ہے کوششوں پر استوار ہے کہ یہ خطہ محفوظ، سستا، اور مستقبل کے چیلنجز کے لیے ل

  لیے مڈ ہڈسن کا ایک زیادہ خوشحال خطہ تشکیل دے رہا ہے۔" 

  

کے ریاستی خطاب میں اعالن  2023نے جن بجٹ تجاویز کا آج اعالن کیا ہے ان میں سے کئی سنہ  Hochulگورنر 
سے ہم آہنگ ہیں جن کا مقصد مطلوبہ سرمایہ کاریوں، کاروباری معاونت اور بلند  منصوبے اختراعی اقتصادیکردہ 

شرح نمو کی حامل صنعتوں کو مِدنظر رکھنے والی دیگر پروگرامنگ کے ذریعے پوری ریاست نیو یارک میں معاشی  
اعلٰی تعلیم میں سرمایہ مواقع اور اختراعات کو بڑھا کر مالزمتوں اور کاروباروں کو بڑھانا ہے۔ گورنر کے بجٹ میں 

کاری کرنے اور ریاست بھر میں مقامی پُرکشش مقامات کو بہتر بنانے کی کئی پہل کاریاں شامل ہیں۔ مڈ ہڈسن خطے  
  کے لیے، منصوبے میں شامل ہے:

  

  $ بلین3.6مڈ ہڈسن وادی کے عالقے کے لیے تعلیمی امداد کی مد میں  -
  $ ملین کا اضافہ 451.5فاؤنڈیشن ایڈ کی مد میں  -
  $ ملین کا منصوبہ337بندوق کے پُرتشدد استعمال کو کم کرنے کے لیے  -
  $ ملین منصوبہ بندی میں مدد کے لیے20ملین کا رہائشی بنیادی ڈھانچے کا فنڈ اور  $250-
  $ ملین، بشمول:240( کے سرمائے کے منصوبوں میں DOTمحکمٔہ ٹرانسپورٹیشن ) -

  $ ملین51ت/تبدیلی کے لیے پُل کی مرم -
  $ ملین 45کنگسٹن میں ورٹس سٹریٹ پُل کے لیے  -
  $ ملین30کے ریمپوں کے لیے  17نئے روٹ  -

  $ ملین ڈالر60بیئر ماؤنٹین سٹیٹ پارک کے لیے  -
  ملین انسداِد منشیات کے شعبوں کی فنڈنگ $57 -
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کنڈکٹر کی توسیع، انتظام اور انضمام، جو باالئی : گورنر کے دفتر برائے سیمی GO SEMIملین برائے  $45-
  ریاست نیو یارک میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی توسیع میں معاونت دے گا۔

  $ ملین 27مقامی سڑکوں کی مرمت کے لیے  -
  $ ملین14.8بیالئیر ماؤنٹین کے لیے  -
  $ ملین1.3سابقہ فوجیوں کی پیئر ٹو پیئر سروسز کے لیے  -
  $ ملین1.5نواحی عالقوں اور دیہی تحفظ کی رہائشی فنڈنگ کے لیے   -

  
"مڈ ہڈسن کا عالقہ، جہاں مشہور  نے کہا،  Hope Knightایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، سی ای او اور کمشنر 

قدرتی خوبصورتی ہے اور اعلٰی درجے کی تعلیم اور اختراع کا مرکز ہے، نے حالیہ برسوں میں سیاحوں اور نئے 
کا ایگزیکٹو بجٹ اضافی رہائش، بنیادی  Hochulرہائشیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ گورنر 

ع میں تزویراتی سرمایہ کاری کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے جو خطے کی طویل المعیاد ڈھانچے اور اقتصادی مواق
  ترقی میں معاونت کرے گا اور اسے یقینی بنائے گا۔" 
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