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کی جانب سے مقامی طور پر اگنے والی غذاؤں تک بزرگوں کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے  HOCHULگورنر 
  ملین سے زائد سے نوازنے کا اعالن 3.8$

  
محکمۂ زراعت و منڈی جات بزرگوں کے کسانوں کی منڈی غذائی پروگرام کو وسیع کرنے کے لیے گرانٹ کا انتظام  

   کرے گا
  

  کی نیو یارک کی زراعت اور مقامی غذائی ذرائع کو فروغ دینے کے ساتھ وابستگی پر استوار ہے Hochulگورنر 
  
  

محکمٔہ غذا و غذائیت کی   USDAنے آج اعالن کیا ہے کہ محکمٔہ زراعت و منڈی جات کو  Kathy Hochulگورنر 
$ ملین سے زائد سے نوازا گیا ہے تاکہ نیو یارک کے بزرگ افراد کی مقامی طور پر اگنے والی غذاؤں  3.8جانب سے 

$ ملین کا  50ہے اور یہ اُس تک رسائی کو بہتر بنانے میں مدد ملے۔ فنڈ امریکن ریسکیو پالن ایکٹ سے حاصل ہوا 
ریاستوں اور قبائل کو گرانٹوں کی صورت میں کسانوں کی منڈیوں، سڑک کنارے   FNS 47حصہ ہے جس سے 

کھوکھوں، اور عالقائی حمایت یافتہ زراعت کے پروگراموں میں بزرگوں کے کسانوں کی منڈی غذائی پروگرام کو جدید 
 Hochulن بہت سے پروگراموں میں سے ایک ہے جس میں گورنر اور وسعت دینے کے لیے نواز رہی ہے۔ یہ اُ 

 مقامی طور پر اگائی اور تیار کی جانے والی مزید غذاؤں کے لیے وسائل کی فراہمی میں سہولت کاری کر رہی ہیں۔  
  

"بطور ریاست ہماری سب سے بڑی طاقت اس کی وسیع گنجائش ہے جو ہمیں پیش کرنا ہے،  نے کہا، Hochulگورنر 
خاندانی فارموں میں کاشتکاری کے لیے استعمال  33,000اور ہمارے کھیتوں کا فضل اس میں سِرفہرست ہے۔ ہمارے 

مصنوعات ناصرف اپنے  ہونے والی ہماری پانچواں حصہ اراضی کے ساتھ، ہم نیو یارک کی مزید تازہ پیداوار اور 
 بزرگ شہریوں، بلکہ سکولوں اور ریاستی ایجنسیوں کے لیے بھی ال رہے ہیں"۔  

  
اس سال کے آخر میں نیو یارک   Hochulبزرگوں کے کسانوں کی منڈی غذائی پروگرام کی توسیع کے عالوہ، گورنر  

نے کا ذریعہ بنانے کے لیے ایک  فیصد کھا 30کی ریاستی ایجنسیوں کو نیو یارک کے پروڈیوسروں کی جانب سے 
ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گی جبکہ مقامی حکومتوں اور سکولی اضالع کو بھی مدعو کریں گی تاکہ اس مقصد کو  

کا ایگزیکٹو بجٹ ایک گرانٹ پروگرام میں   24پورا کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ گورنر کا مجوزہ مالی سال 
رک فارم کی مصنوعات استعمال کرنے والے سکولوں کے لیے بالکل ابتداء سے ملین مختص کرتا ہے جو نیو یا 50$

باورچی خانے کی سہولیات میں معاونت کرے گا۔ بجٹ میں زرعی منڈیوں، غذائی کوآپریٹو اداروں، اور دیگر خوردہ  
$ 10کے لیے فروش غذائی سٹورز کو زیِربحث عالقوں میں توسیع شدہ خوراک تک رسائی کے لیے فراہم کردہ گرانٹ 

ملین کی مالی اعانت بھی مختص کی ہے، نیز ریاست بھر میں شہری زراعت کے بنیادی ڈھانچے اور عالقائی گارڈن  
  $ ملین سے زائد مختص کیے ہیں۔2.2کو وسعت دینے کے لیے 

  
"اچھا کھانے کی عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تاہم،  نے کہا، Richard A. Ballریاست نیو یارک کے کمشنِر زراعت 

خواہ وہ بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کی رکاوٹوں یا مستحکم آمدنی کے ضیاع سے نمٹ رہے ہوں، ہمارے بہت سے  
بزرگ رہائشیوں کے لیے مقامی، کھیت سے تازہ آئے کھانے کی خریداری زیادہ سے زیادہ مشکل ہے۔ بزرگوں کے  

ئی پروگرام جیسے پروگراموں کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ہمارے کچھ انتہائی کمزور نیو  کسانوں کی منڈی غذا
کی جانب سے  USDAیارک کے مکینوں کو سستی قیمتوں پر تازہ، صحت مند کھانے کی اشیاء تک رسائی حاصل ہو۔ 



ادہ بزرگ اس پروگرام سے  اس گرانٹ کی مالی اعانت سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ اس سال اور بھی زی
  فائدہ اٹھانے کے قابل ہوں گے، جبکہ عالقے کی منڈیوں میں حصہ لینے والے سینکڑوں کسانوں کو مدد ملے گی"۔

  
"بیماری کی روک تھام کے   نے کہا، Greg Olsenریاست نیو یارک کے دفتر برائے بزرگان کے قائم مقام ڈائریکٹر 

سائی بہت ضروری ہے، جو دائمی امراض کی ایک وسیع حد کو سنبھالنے میں  لیے غذائیت سے بھرپور کھانے تک ر
مدد فراہم کرتی ہے، اور متحرک رہنے کے لیے توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملک میں سب سے بڑے بزرگوں کے 

نیو یارک سے کھانے کی صحت بخش اشیاء تک رسائی کو   NYSOFAغذائی پروگرام کے منتظم کی حیثیت سے، 
ے کے لیے ہر ذریعہ استعمال کرتا ہے، جس سے بزرگوں کے لیے مجموعی طور پر غذائیت اور صحت کو بہتر  بڑھان

بنایا جاتا ہے۔ بزرگوں کا کسانوں کی منڈی غذائی پروگرام نیو یارک کے ہزاروں بوڑھے مکینوں کو اپنے عالقوں میں  
مقبول اور کامیاب پروگرام کو وسعت   اس NYSOFAتازہ مصنوعات تک رسائی حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ 

  کا شکریہ ادا کرتا ہے"۔ Ballاور کمشنر   Hochulدینے میں ان کی دیرینہ حمایت اور ان کی قیادت کے لیے گورنر 
  

$ 3,378,945گرانٹ کی فنڈنگ نیو یارک کی اہل بزرگوں کو مزید تازہ کھانے کی اشیاء پیش کرنے میں مدد کے لیے 
$ بھی مختص کرتا ہے، جیسے کہ  500،000پروگرام کی دیگر اصالحات کے اطالق کے لیے،  مختص کرتی ہے۔ یہ

حصہ لینے میں دلچسپی رکھنے والے کسانوں کے لیے آن الئن درخواستیں اور تربیت، ویب پر مبنی کسانوں کی منڈی 
  ید اہل بزرگوں کی رسائی۔ اور فارم سٹینڈ ڈائریکٹریوں، اور عالقائی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے مز

  
USDA  ریاستوں، پورتوریکو اور آٹھ قبائلی   48کا بزرگوں کا کسانوں کی منڈی غذائی پروگرام اہل بزرگوں کو

عالقوں میں تازہ پھلوں، سبزیوں، جڑی بوٹیوں اور شہد تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ کھانے کی یہ اشیاء غذائی تحفظ میں  
یقینی بناتے ہوئے کہ بزرگ امریکیوں کو صحت مند، محفوظ، سستی، اچھی صحت کے لیے مدد کرتی ہیں، اس بات کو 

  ضروری اور مساوی رسائی حاصل ہو۔ ریاست نیو یارک میں اس پروگرام کے بارے میں مزید معلومات
etsmark-farmers-benefits-https://agriculture.ny.gov/consumer سے حاصل کریں۔     

  
کسانوں کی منڈیوں سے مقامی طور پر اگائی جانے والی کھانے کی اشیاء تک رسائی اور استعمال کی حوصلہ افزائی  

رسدی کرکے اور صارفین کے براِہ راست صارفین کے ساتھ لین دین میں معاونت کرکے نیو یارک کے مقامی غذائی 
سلسلے میں ایک الزمی فرق کو پُر کیا گیا ہے۔ کسانوں کی منڈیاں، فارم سٹینڈز اور موبائل مارکیٹیں صحت مند کھانے 

 10فارم سٹینڈز، اور  250سے زائد کسانوں کی منڈیاں،  400کے نظام کے لیے اہم اجزاء ہیں۔ آج، نیو یارک کے پاس 
کو فارم سے براہ راست اگائی جانے والی متعدد تازہ، سستی اور آسان موبائل مارکیٹیں ہیں۔ وہ زرعی پروڈیوسروں 

— مصنوعات کی بڑھتی ہوئی صارفین کی طلب کو پورا کرنے کے لیے آؤٹ لیٹس مہیا کرتے ہیں۔ ریاست نیو یارک
محکمٔہ زراعت و منڈی جات، محکمٔہ صحت، دفتِر بزرگان، اور عارضی اور معذوری کی امداد کے دفتر کے 

متعدد پروگراموں کا انتظام کرتی ہے جو کم آمدنی والے خاندانوں، بزرگوں اور سابق فوجیوں کو حصہ لینے  —ذریعے
والے بازاروں میں تازہ، صحت مند کھانے تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ محکمے کے کسانوں کی منڈی پروگراموں کے 

لیے،  بارے میں مزید معلومات کے لیے یا اپنے قریب مارکیٹ تالش کرنے کے
https://agriculture.ny.gov/farmersmarkets مالحظہ کریں۔  
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