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کے انتظامی بجٹ کے جزو کے طور پر مغربی نیو یارک میں سرمایہ  FY 2024کی جانب سے  HOCHULگورنر 
  کاریوں کو اجاگر کیا گیا

  
ملین کی رقم؛ مقامی سڑکوں اور گڑھوں کی   211بجٹ میں محکمۂ آمدورفت کے سرمایہ جاتی منصوبوں کے لیے $

  ملین کی رقم شامل ہے 113مرمت کے لیے $
  

تک اپنی رسائی کی سرگرمی میں نمایاں اضافہ کرنے کی خاطر اس کی   2030اس میں بفلو میں قائم یونیورسٹی کو 
  ملین سرمایہ کاری کی رقم بھی شامل ہے 100معاونت کے لیے $

  
  

کے انتظامی بجٹ میں سے مغربی نیو یارک میں مالزمتوں  2024نے آج اپنے مالی سال  Kathy Hochulگورنر 
 2023میں اضافے اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے اہم تجاویز کی تفصیالت کا اعالن کیا۔ ساالنہ ریاستی خطاب 

عمل میں توسیع کے کے مطابق، بجٹ میں ہاؤسنگ سپالئی کو بڑھانے اور خطے میں اقتصادی مواقع اور اختراعی 
  لیے ایک بڑی سرمایہ کاری شامل ہے۔

  
"بفلو کا باشندہ ہونے کے ناطے، مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ مغربی نیو یارک میں اچھے دن 

"رہائش، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے میں ان اہم سرمایہ کاریوں کے ذریعے،   نے کہا۔ Hochulگورنر آنے والے ہیں،" 
ں ایک ایسے بجٹ کے حصول کے لیے کوشاں ہوں جو اس خطے کے لیے خوشحالی الئے گا۔ باہم ِمل ُجل کر، ہم  می

مغربی نیو یارک کو نیو یارک کے باسیوں کی آئندہ نسل کے لیے مزید خوشحال، زیادہ سستا، رہن سہن کی زیادہ 
  سہولیات سے آراستہ اور محفوظ بنائیں گے۔"

  
کے ریاستی خطاب میں اعالن   2023جٹ تجاویز کا آج اعالن کیا ہے ان میں سے کئی سنہ نے جن ب Hochulگورنر 
سے ہم آہنگ ہیں جس کا مقصد ریاست نیو یارک بھر میں مخصوص سرمایہ کاریوں،   اقتصادی ترقیاتی منصوبےکردہ 

کاروباروں کی معاونت اور بلند شرحِ نمو والی صنعتوں کے لیے دیگر پروگراموں کے ذریعے معاشی مواقع اور جدت  
و وسیع کر کے مالزمتوں اور کاروبار کو بڑھانا ہے۔ گورنر کے بجٹ میں اعلٰی تعلیم میں سرمایہ کاری  طرازی ک

کرنے اور ریاست بھر میں مقامی پُرکشش مقامات کو بہتر بنانے کی کئی پہل کاریاں شامل ہیں۔ مغربی نیو یارک کے  
  لیے، منصوبے میں درج ذیل شامل ہیں: 

  

  بلین 2.9مغربی نیو یارک کے لیے تعلیمی امداد کی مد میں $ •

  ملین فاؤنڈیشن امداد میں اضافہ 248.2مغربی نیو یارک کے لیے $ •

ملین کی   211سرمایہ جاتی منصوبوں کے لیے $ DOTخطے بھر میں پُلوں کی مرمت و تبدیلی کی خاطر  •
  رقم

  ملین کی رقم 113مقامی گزرگاہوں اور گڑھوں کی مرمت کے لیے $ •

بفلو میں قائم یونیورسٹی میں جدید اور ازسِرنو تعمیر کردہ تحقیقی عمارات، لیبارٹریوں اور جدید ترین استعماِل  •
  ملین کی رقم 100آالت کے لیے $

  لملین سے زائد کی رقم، بشمو 75پارکوں سمیت عالقائی اثاثوں کے لیے $ •
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  ملین 47نیاگرا فالز وزیٹر سینٹر کے لیے $-
  ملین 24نئے فیڈمور ڈسٹری بیوشن سینٹر کے لیے $ -
  ملین 3.5نیاگرا فالز کروز نیسٹ ایکسٹینشن کے لیے $-
  ملین 1آرٹ پارک کے لیے $-

  ملین 41مغربی نیو یارک میں انسداِد منشیات سے متعلق خدمات کی فنڈنگ کے لیے $ •

  ملین 20ایری کاؤنٹی میں پانی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے $ •

  ملین سے زائد کی کیپیٹل سرمایہ کاریاں، بشمول: 10.4مغربی نیو یارک کے کمیونٹی کالجوں میں $  •

 ملین  8ایری کمیونٹی کالج کے لیے $-
 ملین  2.2یاگرا فالز کمیونٹی کالج کے لیے $ن-
  228,000جیمز ٹاؤن کمیونٹی کالج کے لیے $-

 10بفلو شہر کی بحالی و منصوبہ بندی، عوامی امور/طوفان میں امدادی کارروائیوں کی سہولت گاہ کے لیے $  •
  ملین

  ملین 5بفلو کمیونٹی ہیلتھ بلڈنگ کے لیے $ •

  ملین سے زائد رقم 2نواحی اور دیہی عالقوں کے تحفظ کی رہائشی فنڈنگ کے لیے $ •

  
"کاروبار، تعلیم، رہائش اور کا کہنا تھا کہ،  Hope Knightاور کمشنر  CEOامپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، 

جیسے عالقائی اثاثوں کی معاونت کرنے والی اسٹریٹیجک سرمایہ کاریوں کے ذریعے، گورنر   UBنیاگرا فالز و 
Hochul   کے بجٹ سے مغربی نیو یارک کی لچک پذیری کو تقویت ملتی ہے اور اس کے معیاِر حرکت کو مزید

م کی معترف ہوں،  وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ خطے میں ایسے اقتصادی مواقع میں توسیع کے حوالے سے میں ان کے عز
  جن سے کاروباری ادارے، رہائشی اور سیاح یکساں طور پر مستفید ہوں گے۔"

  
کے لیے معاونت اور شاندار  UBاور  SUNY"میں نے کہا،  Satish K. Tripathi بفلو یونیورسٹی کے صدر 

میں ہم سب ہی اپنی عمارات اور لیبارٹریوں   UBکا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔  Hochulویژن پیش کرنے پر گورنر  
نیز، ان کے اس امر کو یقینی بنانے کے عزم کو  —کی ریسرچ انٹرپرائز میں گورنر کی سرمایہ کاری UB—سمیت

ل کر، مغربی نیو  کہ ہمارے پاس بہترین تعلیمی اور تحقیقی سہولتی مراکز موجود ہوں، جو، باہم مِ —بےحد سراہتے ہیں
  یارک اور ریاست نیو یارک میں تعلیمی سربلندی و جدت سمیت مستحکم اقتصادی خوشحالی کو فروغ دے سکیں۔"

  
"مغربی نیو یارک کے پورے خطے خصوصاً بفلو شہر میں اس  کا کہنا تھا کہ،  Byron Brownبفلو شہر کے میئر 

کے ترجیحی امور کے   Hochulکا شکریہ۔ اگر آپ گورنر  آپ Hochulمتحرک اور قابِل عمل بجٹ کے لیے گورنر  
لیے فنڈنگ کا جائزہ لیں، تو ہر میونسپلٹی کے لیے ہر زمرے کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ چونکہ ہمارے خطے 

کو موسِم سرما کی بڑھتی ہوئی شدت کا سامنا ہے، لٰہذا ہمارے شہر کے لیے ایک جدید ترین جامع محکمہ برائے 
ور کے سہولتی مرکز کے لیے یہ وسائل ناگزیر ہوں گے۔ میں اس بجٹ کی خاطر تگ و دو کرنے کے لیے  عوامی ام

کیمپس کے   DPWنہایت پُرجوش ہوں اور میں حکومت میں شامل اپنے رفقائے کار سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ اس وہ 
ی وسائل کی فراہمی کو ممکن  منصوبے، دونوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہمارے رہائشیوں کے لیے اضافی ضرور

  بنائیں۔"
  

"گورنر کی جانب سے مغربی نیو یارک میں سرمایہ کاریاں  نے کہا،  Brian Kulpa  ایمہرسٹ ٹاؤن کے ُسپروائزر
اور مقامی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو فنڈنگ کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ ہمارے خطے کو بنیادی ڈھانچے  

د ضرورت ہے اور اپنے بوسیدہ بنیادی ڈھانچے میں جدت النے کے لیے درکار ان  کے لیے اضافی فنڈنگ کی اش
ضروریات کی نشاندہی کرنے کے سلسلے میں، میں گورنر اور اپنے ریاستی قائدین کے ساتھ ِمل کر کام کرنے کا  

یونٹی کے لیے خاص  متمنی ہوں۔ بفلو یونیورسٹی میں کی جانے والی آج کے دن یہ اعالن کردہ سرمایہ کاریاں ہماری کم
  اہمیت کی حامل ہیں اور ان کا نمایاں اثر ُرونما ہو گا۔"

  
###  
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