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نے پورے خطے میں مخلوط استعمال کی رہائش اور بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹس کو بڑھانے  HOCHULگورنر 
  ملین کے مڈ ہڈسن مومینٹم فنڈ کا اعالن کیا ہے 150کے لیے $

  

گورنر کی تجویز ہے تاکہ نیویارک کے رہائش کے بحران سے  -نیویارک ہاؤسنگ کمپیکٹ کی تکمیل کرتے ہوئے  جو
  یونٹس بنائے جائیں 800,000نمٹنا جائے اور اگلی دہائی کے دوران 

  
  موصول کریں یہاں مزید جانیں اور پروگرام کی اپ ڈیٹس

  

  
ملین فنڈنگ کا ایک  150نے آج مڈ ہڈسن مومینٹم فنڈ کی تفصیالت کا اعالن کیا ہے، جو کہ $ Kathy Hochulگورنر 

اقدام ہے جو بطوِر خاص پورے مڈ ہڈسن کے عالقے میں مخلوط استعمال کے رہائشی اور بنیادی ڈھانچے کے 
افے کے پیِش نظر  پروجیکٹس کے لیے مختص ہے، تاکہ عالمی وبا کے باعث موجودہ، پورے خطے کی آبادی کے اض

بنیادی ڈھانچے کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے میں کمیونٹیز کی مدد کی جائے۔ گورنر کی بجٹ کی تجاویز  
اور امپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کے ذریعے الگو کیا جانے واال نیا فنڈ، یہ باہم مل کر مڈ ہڈسن عالقے کے لیے بڑے عزائم  

بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے مکانات کی فراہمی میں اضافہ کیا  کی نمائندگی کرتے ہیں جس کے تحت 
  جائے گا اور خطے میں بنیادی ڈھانچے کے کلیدی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔

  

"نیویارک کے سب سے زیادہ دیدہ زیب اور تاریخی عالقوں میں سے ایک کے طور پر، مڈ ہڈسن کا عالقہ ہماری  
ریاست کے لیے تاج میں ایک نگینے کا مقام رکھتا ہے جس نے ہماری معیشت کو آگے بڑھایا ہے اور کئی برسوں سے 

"نیا مڈ ہڈسن مومینٹم فنڈ اس بات کو یقینی   نے کہا۔ Hochulگورنر  نئے رہائشیوں اور آنے والوں کا خیرمقدم کیا ہے،"
بنانے میں مدد کرے گا کہ رہائش کی کمی کو دور کرنے، مساوی رہائش کی فراہمی، اور بڑھتے ہوئے مقامی بنیادی  
ڈھانچے میں اضافہ کرنے میں مدد دیتے ہوئے، اس خطے میں خاندانوں، کارکنوں، کاروباروں اور سیاحوں کے لیے 

  زل کے طور پر کام کو جاری رکھا جا سکتا ہے جہاں کمیونٹیز کو اس کام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔"ایک من
  

کے مڈ ہڈسن مومینٹم   Hochul"گورنر  نے کہا، Hope Knightاور کمشنر  CEOامپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، 
د طریقے موجود ہوں گے کہ وہ کہاں رہنے،  فنڈ پر عمل درآمد کے ساتھ، رہائشیوں، مالزمین اور سیاحوں کے پاس مزی

کام کرنے اور دیکھنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ فنڈ خطے میں زندگی کے مجموعی معیار کو بہتر بنانے کے لیے 
  انتہائی ضروری، مخلوط استعمال والے اور بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹس کی ترقی میں ترغیب کا باعث بنے گا۔"

  

یاحوں اور نئے مستقل رہائشیوں، دونوں کے لیے ایک پسندیدہ مقام بن گیا ہے، جہاں صرف گزشتہ  مڈ ہڈسن کا عالقہ س
گزشتہ سال عالقائی رہائشی گنجائش   سے زیادہ نئے باشندے اس عالقے میں منتقل ہوئے ہیں۔ 33,000دو سالوں میں  

کی دستیابی ایک فیصد سے بھی کم ہونے کے ساتھ، رہائشیوں کی آمد کی معاونت کرنے کے لیے نئی ترقی کی اشد  
ملین کے مڈ ہڈسن مومینٹم فنڈ سے مخلوط استعمال کے رہائشی اور ضروری بنیادی ڈھانچے کے  150ضرورت ہے۔ $

جائے گی جو مڈ ہڈسن کے عالقے میں رہائشی فراہمی میں اضافے کی براہ راست  ان پروجیکٹس پر توجہ مرکوز کی 
سمیت، نجی کمپنیاں، غیر منافع بخش ادارے، میونسپلٹیز، اور عوامی مفاد کی   LDCsاور  IDAsمعاونت کرتے ہیں۔ 

روجیکٹس اور  کارپوریشنز درخواست دینے کے اہل ہیں اور فنڈنگ کو یکساں طور پر مخلوط استعمال کے رہائشی پ

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fmomentum&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7JfFV1CXV3VOD8%2FmKM17aaSml44%2BH7wXz5BiTcynvE%3D&reserved=0


ملین تک ہیں۔ تمام   10سے $ 2بنیادی ڈھانچے کے ضروری پروجیکٹس میں تقسیم کیا جائے گا جس کے ایوارڈز $
کی ویب سائٹ پر تفصیلی معلومات دستیاب ہوں گی اور فنڈ   ESDفیصد مماثلت درکار ہو گی۔  50پروجیکٹس کے لیے 

موصول کرنے کی خاطر دلچسپی رکھنے والی جماعتیں  کے کھلنے اور درخواستیں قبول کرنے کے لیے اطالعات 
  ۔ESD.ny.gov/momentum سائن اپ کر سکتی ہیں:

  

اسٹیٹ   2023مڈ ہڈسن مومینٹم فنڈ گورنر کی ریاست گیر حکمت عملی کی تکمیل کرتا ہے، جس کا حال ہی میں ان کی 
نئے گھر بنا کر نیویارک کے تاریخی   800,000جس میں اگلی دہائی کے دوران  ہے، گیا کیا اعالن آف دی سٹیٹ میں

نیویارک کے ہاؤسنگ کمپیکٹ، یعنی ایک جامع، کثیر الجہت حکمِت عملی میں، ہر  رہائشی بحران سے نمٹا جائے گا۔
کمیونٹی میں رہائشی اضافے کے حصول کے لیے مقامی شرکت کے تقاضے اور مراعات شامل ہیں تاکہ ریاست کا ہر  

منصوبے کے حصہ اس ہنگامی بحران کو حل کرنے میں شراکت دار ہو۔ زیادہ گنجان آباد رہائشی ترقی کے لیے اس 
  ریل سٹیشنوں والی میونسپلٹیز کو مقامی طور پر دوبارہ زون بنانے کی ضرورت پیش آئے گی۔  MTAتحت 

  
  امپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے بارے میں

( نیو یارک کی معاشی ترقی کی سربراہ ایجنسی ہے  Empire State Development, ESDامپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ )
(www.esd.ny.gov ۔)ESD   ،کا مشن یہ ہے کہ ایک مضبوط اور پھلنے پھولنے والی معیشت کو فروغ دیا جائے

نئی نوکریاں اور اقتصادی مواقع پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، ریاست اور اس کی میونسپلٹیز کے لئے 
ت، عطیات، ٹیکس  ریوینیوز کو بڑھایا جائے، اور مستحکم اور متنوع مقامی اقتصادیات حاصل کی جائیں۔ قرضہ جا

نجی کاروباری سرمایہ کاری اور ترقی کو بڑھانے   ESDکریڈٹس اور دیگر اقسام کی مالی امداد کو بروئے کار ال کر،  
کی کوشش کرتی ہے تاکہ مالزمتی تشکیل کی حوصلہ افزائی کر سکے اور ریاست نیو یارک میں ہر جگہ ترقی کرتی  

 Regional Economicہ جاتی ترقیاتی کاؤنسلز ) مقامی خط ESDکمیونٹیز کی معاونت کر سکے۔ 
Development Councils" اور ریاستی آئیکونک سیاحتی برانڈ )I LOVE NY  کی نگرانی کرنے والی بنیادی "

انتظامی ایجنسی بھی ہے۔ عالقائی کونسلوں اور ایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، 
www.regionalcouncils.ny.gov  اورwww.esd.ny.gov ۔مالحظہ کریں  

  

###  
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