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فارورڈ پروگرام کے پہلے راؤنڈ کے دارالحکومتی عالقے کے فاتحین کے طور پر کاکس   NYنے  HOCHULگورنر 
  سیکی، کنڈرہوک اور کیمبرج کا اعالن کیا ہے

  
  $ ملین ملیں گے2.25$ ملین ملیں گے؛ کنڈرہوک اور کیمبرج گاؤں میں سے ہر ایک کو 4.5گاؤں کو  کاکس سیکی

  
$ 100نیو یارک کے چھوٹے اور دیہی عالقوں کے لیے مزید منصفانہ ڈاؤن ٹاؤن بحالی میں معاونت دینے کے لیے 

  رفتار کو بڑھاتا ہے فاروڈ پروگرام کامیاب ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کے اقدام کی NYملین کا نیا 
  
  

فارورڈ کے پہلے راؤنڈ میں دارالحکومتی عالقے کے فاتحین کے   NYنے آج اعالن کیا کہ  Kathy Hochulگورنر 
$ ملین 2.25$ ملین ملیں گے، اور کنڈرہوک اور کیمبرج گاؤں میں سے ہر ایک کو 4.5طور پر کاکس سیکی گاؤں کو 

 NY$ ملین 100کی فنڈنگ ملے گی۔ ریاست کے کامیاب ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو اقدام کی پیشرفت کی تقلید کرتے ہوئے 
فاروڈ پروگرام نیویارک کی چھوٹی اور دیہی کمیونٹیز کے لیے مزید منصفانہ ڈاؤن ٹاؤن بحالی کی معاونت کے لیے 

 NYعملدرآمد کریں" والی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ -پھر- بنائیں-ڈاؤن ٹاؤن احیائے نو کے اقدام کی طرح "منصوبہ
قتصادی ترقی والے خطوں میں سے ہر ایک میں فارورڈ راؤنڈ ون کے ایک حصے کے طور پر، ریاست کے دس ا

چھوٹی کمیونٹیز کو دو سے تین ایوارڈز دیئے جائیں گے تاکہ ان کے ڈاؤن ٹاؤنز کے لیے ترقی اور بحالی کے  
 منصوبے پر عمل درآمد میں معاونت کی جائے۔ 

  
م مقامی کمیونٹیز میں اسی لیے ہ - "نیویارک کے چھوٹے قصبے، ہماری ریاست کی معیشت کے بہت بڑے محرک ہیں 

سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ رہائشیوں کو روزگار، ٹولز اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا جا سکے جو ترقی کرنے کے  
"یہ سرمایہ کاریاں کاکس سیکی، کنڈرہوک، اور کیمبرج گاؤں کی مدد  نے کہا۔ Hochulگورنر   لیے انہیں درکار ہے،"

کو بہتر بنایا جائے، رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے،   کریں گی تاکہ اپنے ڈاؤن ٹاؤنز
 اور پورے دارالحکومتی عالقے میں مالزمت اور کاروبار کے لیے نئے مواقع پیدا کیے جائیں۔" 

  
NY  ریاست کے معاشی ترقیاتی کاموں کی کوششوں کا ایک کلیدی جزو ہے، جو نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤنز کے   فاروڈ

فارورڈ کا ایک تاریخی   NYکے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔  DRIاحیائے نو کو مزید تیز اور وسیع کرنے کے لیے 
خدمت کرکے انہیں ایسے بڑے، زیادہ شہری مرکزی کاروباری اضالع سے ممتاز  کردار ہے کہ وہ چھوٹے عالقوں کی 

فارورڈ والے عالقے راہگیری قابلیت رسائی کے   NYکے ذریعے مالی اعانت ملتی ہے۔  DRIکرتا ہے جنہیں عموماً 
ے زیادہ مقامی  حامل، کم گنجان عالقے ہیں جو فوری طور پر مقامی اہِل عالقہ کی خدمت کرتے ہیں، اور فطری لحاظ س

  ہیں، فوری طور پر گردونواح کے رہائشی یا دیہی زرعی مرکوز ترقیاتی کاموں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔
  

DRI  کی طرح، ہرNY   فارورڈ کمیونٹی ایک تزویراتی سرمایہ کاری کا منصوبہ تیار کرے گی تاکہ آسانی سے قابِل
عمل منصوبوں کی ایک سلیٹ کے ذریعے اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ ایسی  

رورڈ پروگرام کے جزو کے  فا  NYچھوٹی کمیونٹیز کی بہتر مدد کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرے گا جن کے پاس 
طور پر استعداد کم ہو اور انہیں منصوبوں کے لئے کمیونٹی کے حجم کے مطابق فنڈنگ کی جائے گی۔ ان پروجیکٹس 
میں عمارات کی تزئین و آرائش اور تعمیِر نو، نئے یا مزید بہتر عوامی مقامت کی تعمیِر نو یا تخلیق، اور ایسے دیگر  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fny-forward&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0989e7678b044654e4ba08db1c14ebf1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134648411714560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2x7NyqlGvHqzhNxaO8e2fv4n4%2FgR%2FvOf48F72ajZTY8%3D&reserved=0


ں جو مخصوص ثقافتی، تاریخی خصوصیات کو اجاگر کرتے ہوں اور چھوٹے قصبوں کی  پروجیکٹس شامل ہو سکتے ہی 
 کشش میں مزید اضافہ کرتے ہوں۔  

  
   کاکس سیکی

کاکس سیکی ڈاؤن ٹاؤن، نیویارک کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں قدرتی سہولیات، ایک دلکش مرکزی راستہ اور  
موجود ہیں۔ جامع اور پیدل چلنے کے قابل، ڈاؤن ٹاؤن کی یہ کمیونٹی، ریڈ   سال بھر کے فنوِن لطیفہ اور ثقافتی دلچسپیاں

سٹریٹ نیشنل ڈسٹرکٹ میں خریداری کرنے اور گھومنے پھرنے کے لیے ایک خوش آئند منزل فراہم کرتی ہے اور  
اکس سیکی  نئے تجدید شدہ ریور سائیڈ پارک میں بیرونی تفریحی مواقع فراہم کرتی ہے، جہاں مئی سے ستمبر تک ک

فارمرز مارکیٹ اور پارک میں موسِم گرما کی کنسرٹ سیریز میں موسیقی کی تقریبات کی میزبانی کی جاتی ہے۔ جبکہ  
دریائے ہڈسن کے ساتھ بہت سی کمیونٹیز میں سے ایک کمیونٹی، کاکس سیکی کے پاس شاید سب سے زیادہ عوامی 

ہے؛ جو سامنے کے پورچ کا ایک حقیقی احساس پیدا کرتا ہے۔  طور پر قابل رسائی اور وسیع نظاروں واال سطحی رقبہ
نئے رہائشیوں کی حالیہ آمد اور مالزمت میں اضافے کے مواقع سے گاؤں کی معیشت کو بحال کرنے میں مدد مل رہی  

ہی  ہے، جس سے فنوِن لطیفہ، رہائش اور تفریح اور سیر و سیاحت کے شعبوں میں مزید سرمایہ کاری ممکن بنائی جا ر
ہے۔ یہ گاؤں اپنی بہترین صفات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں عالقے کی قدرتی خوبصورتی اور 
چھوٹے شہر واال دیہی احساس شامل ہے، تاکہ ایک ایسی کمیونٹی بنائی جائے جہاں لوگ رہنا، کام کرنا اور کھیلنا  

فت میں اضافے، اور مزید احیائے نو کے لیے بہتر اور  چاہتے ہوں۔ عوامی بہتری کے منصوبوں، فنون لطیفہ اور ثقا 
 توسیع شدہ ہاؤسنگ آپشنز کے ذریعے کاکس سیکی میں اس نظریے کو سمجھا جائے گا۔  

  
  کنڈرہوک

کنڈرہوک گاؤں اپنے رہائشیوں کو ایک ایسا معیاِر زندگی پیش کرتا ہے جس کی وضاحت اس کی مقامی تاریخ اور اس 
جو ایک   -ات سے کی جاتی ہے۔ کنڈرہوک کے مرکز کو اس کا ویلیج اسکوائر بیان کرتا ہے کے مضبوط کمیونٹی تعلق

دلکش پبلک پارک کا عالقہ ہے جو کمیونٹی کے اجتماع اور تجارتی اور شہری زندگی کے مرکز کے طور پر کام کرتا  
ردنی اور کھانے کے اداروں  ہے۔ گاؤں کا درختوں کی قطاروں سے جڑا اصل نیٹ ورک، پیدل چلنے والی پگڈنڈیاں، خو

کا سلسلہ اور اس کے سرسبز پارکس، ہر عمر کے خاندانوں اور افراد کے لیے تفریحی مواقع اور نقل و حرکت کے  
لیے دعوت دیتے ہیں۔ گاؤں کی عالمی معیار کی چار آرٹ گیلریوں سے لے کر کولمبیا کاؤنٹی ہسٹوریکل سوسائٹی تک،  

ارکیٹ تک، رہائشی اور سیاح کی متنوع کمیونٹی کنڈرہوک کی جانب کھنچی چلی آتی  ایوارڈ یافتہ کنڈرہوک فارمرز م
ہے۔ حالیہ مقامی نجی اور وفاقی سرمایہ کاری سے کنڈرہوک کی تجارتی بحالی کو تقویت حاصل ہوئی ہے اور مالزمت 

قدرتی، ثقافتی اور تاریخی    میں اضافے اور مواقع کو فروغ مال ہے۔ کنڈرہوک کا گاؤں چاہتا ہے کہ کولمبیا کاؤنٹی کے
اثاثوں کے لیے ایک گیٹ وے کمیونٹی بن جائے۔ کنڈرہوک کو ایک پائیدار کمیونٹی اور اس کا مستقبل بنانے کے عزم  
کے ساتھ، اب یہ ویژن ہے کہ کمیونٹی کے منفرد کردار اور تنوع پر استوار کیا جائے، معیار زندگی کو بڑھایا جائے  

ااختیار بنایا جائے۔ سائیکل چالنے اور پیدل چلنے کے لیے رسائی اور حفاظت کو بہتر بنا  اور گاؤں کی معیشت کو ب
کر، خالی اسٹور فرنٹ کو دوبارہ متحرک کرتے ہوئے، تاریخی عمارتوں اور سہولیات کو بہتر بناتے ہوئے اور تفریحی 

 سہولیات کو بڑھا کر، یہ نقطہ نظر حاصل کیا جائے گا۔  
  

  کیمبرج
گاؤں دیہی واشنگٹن کاؤنٹی میں ایک معاشی، سماجی اور ثقافتی مرکز ہے۔ اس کا منظر نامہ، کام کرنے   کیمبرج کا 

والے کھیتوں، دلکش بستیوں اور نیویارک کے ایڈیرونڈیکس اور ٹیکونک پہاڑوں اور ورمونٹ کے گرین پہاڑوں کے 
میں رکھی   1761بستی ہے، جس کی بنیاد  قدرتی نظاروں سے بنی ہوئی پہاڑیوں سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی 

گئی تھی، جس میں دو میل لمبی مرکزی شاہراہیں، مین اسٹریٹ اور پارک اسٹریٹ، تاریخی مکانات، دکانیں، کاروباری  
اسکول موجود ہیں۔ یہ گاؤں ایک جامع، چلنے کے   K-12ادارے، کمیونٹی کے اجتماعی مقامات اور عالقائی عوامی  

گاؤں میں رہنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کافی اہم پُرکشش مقامات پر مشتمل  قابل جگہ ہے، اور 
ہے، جن میں ہبارڈ ہال سینٹر فار آرٹس اینڈ ایجوکیشن، ویلی آرٹیسن مارکیٹ اور کیمبرج ویلی فارمرز مارکیٹ شامل  

میوں کے ایک مرکز کا مقام  ہے۔ یہ چھوٹی شہری آبادی، اس خطے کے لیے اقتصادی، سماجی اور ثقافتی سرگر 
جو کاروباری افراد، فنکاروں اور زراعت کے ماہرین کے لیے ایک انکیوبیٹر کا درجہ   —رکھنے کا دعوٰی کرتی ہے  

رکھتی ہے۔ گاؤں کا عزم یہ ہے کہ زندگی کا بہترین معیار پیش کیا جائے، اپنی تاریخ اور قدرتی ماحول سے روابط کا  
عال جگہ کے طور پر کام کیا جائے جہاں ہر عمر اور صالحیتوں کے متنوع لوگ رہتے جشن منایا جائے اور ایک ف



ہیں، کام کرتے ہیں، اختراعی کام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، دریافت کرتے ہیں اور رابطہ رکھتے ہیں۔ کیمبرج ان 
رتی وسائل کے  پروجیکٹس پر توجہ مرکوز کرے گا جو تاریخی ڈھانچے کی بحالی اور اسے اپ ڈیٹ کریں گے، قد 

درمیان پگڈنڈیاں اور روابط بنائیں گے، بنیادی ڈھانچے میں موجود اہم خدشات کو دور کریں گے اور رہائش کے  
 اختیارات میں توسیع کریں گے۔ 

  
"نیویارک کی ڈاؤن ٹاؤن کمیونٹیز ہمارے عالقوں کے  نے کہا، Robert J. Rodriguezسیکرٹری برائے ریاست 

فارورڈ پروگرام ہمارے بہت چھوٹے شہروں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے   NYدل اور روح کا درجہ رکھتی ہیں، اور 
تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ ہماری ریاست کے معاشی بحالی کے نشاۃ الثانیہ میں حصہ لے سکتی ہیں۔  

NY ارورڈ کی جانب سے فنڈنگ حاصل کرنے والی دارالحکومتی عالقے کی پہلی کمیونٹیز، کاکس سیکی، کنڈرہوک  ف
اور کیمبرج اب ایسے پراجیکٹس کا انتخاب کریں گی جو ان کے احیائے نو کے تصورات کو عملی جامہ پہنائیں گے  

 یں گے۔" اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے معاشی خوشحالی کی راہ پر گامزن کر 
  

"کاکس سیکی، کنڈرہوک اور کیمبرج   نے کہا، Hope Knight، اور کمشنر CEOامپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، 
کے گاؤں میں بہت زیادہ دلکشی اور قدرتی خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور ریاست کی چھوٹی اور دیہی کمیونٹیز کو  

بنیاد پر استوار ہو گا جو کہ ان کی اقتصادی رونق میں  فارورڈ کا منصوبہ اس کشش کی  NYزندگی بخشنے کے لیے 
اضافہ کرتی ہے۔ پہلے راؤنڈ کے ان فاتحین کے پاس اب ایسے منصوبوں کی معاونت کے لیے فنڈز موجود ہیں جو ان 
کے ڈاؤن ٹاؤنز کو بہتر طریقے سے مربوط کریں گے، قدرتی وسائل تک رسائی پیدا کریں گے اور فنوِن لطیفہ، بنیادی 

 ھانچے اور رہائش میں مزید بہتری الئیں گے۔" ڈ 
  

"آج کے ایوارڈز کیمبرج، کوکس نے کہا،  RuthAnne Visnauskasگھروں اور کمیونٹی کی تجدید کی کمشنر 
سیکی، اور کنڈرہوک کے تاریخی دیہاتوں کی نئے سرے سے ترقی کو ایک اہم طاقت دیں گے۔ ایک مشترکہ حکمِت  

ے ذریعے، ریاست، مقامی رہنماؤں اور کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کر رہی  عملی والی سرمایہ کاری ک
کے  Hochulہے تاکہ رہائشیوں اور کاروباروں کے لیے یکساں طور پر طویل مدتی فوائد فراہم کیے جائیں۔ ہم گورنر  

کے ذریعے نیویارک بھر میں  مسلسل عزم کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اختراعی پروگرام 
 چھوٹے اور بڑے، دونوں ڈاؤن ٹاؤنز کو بہتر بنانے کا عزم کیا ہوا ہے۔" 

  
کی قیادت کے   Bogle"یہ گاؤں واشنگٹن کاؤنٹی کا ایک ہیرا ہے۔ میئر  نے کہا، Jacob Ashbyریاستی سینیٹر  

تحت، کیمبرج نے فروغ پذیر چھوٹے کاروباری اداروں کی مدد کی ہے، اہم پُرکشش مقامات کو پروان چڑھایا ہے، قابل  
اعتماد خدمات فراہم کی ہیں اور ٹیکس دہندگان کو تحفظ دیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ ہم جو بات جانتے ہیں، گورنر  

کی جانب گامزن ہے اور اس پر حکمِت عملی سے ریاستی سرمایہ کاری کرنی   یہ کام ترقی  -بھی وہ بات جانتی ہیں 
 چاہیئے۔" 

  
"کاکس سیکی گاؤں غیر معمولی حیثیت کا حامل ہے کہ اس میں متحرک   نے کہا، Chris Tagueرکن اسمبلی 

ے کو بھی  اقتصادی ترقی اور سرگرمی پائی جاتی ہے۔ یہ سرمایہ کاری نہ صرف کاکس سیکی گاؤں بلکہ پورے خط 
 فارورڈ پروگرام میں تسلیم شدہ عالقے کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے۔"   NYمتاثر کرے گی۔ مجھے 

  
"مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ کاکس سیکی، کنڈرہوک اور کیمبرج،   نے کہا، Scott Bendettرکن اسمبلی 

NY  قرار پائے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے  فارورڈ پروگرام کے پہلے راؤنڈ کے دارالحکومتی عالقے کے فاتح
کہ ہماری کمیونٹیز کو، ڈاؤن ٹاؤن کے احیائے نو اور بحالی میں مدد فراہم کی جائے، اور یہ قصبے اس سب کے حقدار 
ہیں۔ میں بہت پُرجوش ہوں کہ یہ دیکھ سکوں کہ اس فنڈنگ کے نتیجے میں بحالی کی کون سی کوششیں اور پیش رفت  

 "  کی جاتی ہے۔
  

"اس فراخدالنہ گرانٹ کے لیے کاکس سیکی گاؤں کے رہائشیوں کی   نے کہا، Mark Evansکاکس سیکی کے میئر 
کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گرانٹ ہمارے لیے ممکن بنائے گی کہ اپنے گاؤں کے  Hochulجانب سے میں گورنر 

 قے کے لیے نظریے کو جاری و ساری رکھا جائے۔" احیائے نو کو جاری رکھنے اور اپنے شہر/ساحلی کنارے کے عال
  



اور   Hochul"یہ انتہائی اہم فنڈنگ فراہم کرنے پر، ہم گورنر  نے کہا، Michael Abramsکنڈرہوک کے میئر 
ریاست نیویارک کے ساتھ قائم شدہ اعتماد اور شراکت داری کے شکر گزار ہیں۔ یہ فنڈز ہماری مدد کریں گے کہ ہم اپنی 

تاریخی عمارات کو استحکام بخشیں اور چھوٹے کاروباری اداروں کو متوجہ کریں اور پروان چڑھائیں جو ہماری  
 کمیونٹی کے لیے سرمایۂ حیات ہیں۔"  

  
فارورڈ گرانٹ کے وصول   NY"کیمبرج گاؤں کی جانب سے، ہمیں  نے کہا، Carman Bogleمیئر کیمبرج کے 

کنندہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ہم ریاست کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کے  
 احیائے نو کے منصوبے کو زندگی بخشی جائے۔" 

  
، ایگزیکٹو نائب صدر، صدر برائے مالیاتی انتظامیہ اور Ruth Mahoneyکے شریک چیئرمین  REDCکیپیٹل  

NBT  بینک کے عالقائی صدر اور البانی یونیورسٹی کے صدرDr. Havidán Rodríguez  ،کیپٹل  نے کہا"
REDC   کو، ہماری دیہی اور چھوٹی کمیونٹیز کی زرخیزی کی سمجھ بوجھ حاصل ہے جو اپنی تاریخ، ثقافت اور
فارورڈ کا شکریہ، کہ کاکس سیکی، کنڈرہوک اور کیمبرج کے ساتھ حکمِت   NYدگی کے لیے معروف ہے۔ معیاِر زن

عملی سے تعاون کیا جائے گا تاکہ اپنی طاقتوں کو اجاگر کیا جائے اور اپنی معاشی صالحیت کا مکمل طور پر ادراک 
 کیا جائے۔"  

  
دارالحکومتی عالقے کی عالقائی اقتصادی ترقیاتی کونسل نے پورے خطے میں کمیونٹیز کی طرف سے پیش کردہ 
تجاویز کا ایک مکمل اور مسابقتی جائزہ لیا تھا اور ان کمیونٹیز کو بطور نامزد پیش کرنے کی سفارش کرنے سے 

 پہلے درج ذیل معیارات پر غور کیا تھا:  
 ہ حدود کے ساتھ مستحکم ہونا چاہیے؛ ڈاؤن ٹاؤن کو متعین کرد  •

ڈاؤن ٹاؤن مضافات اور اپنے اردگرد کے عالقوں میں پہلے والی یا آئندہ آنے والی نجی اور عوامی   •
 سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے قابل ہے؛  

ڈاون ٹاؤن کے اندر، یا اس کے قریب مالزمت میں حالیہ یا آنے والی ترقی ہونی چاہیے جو کارکنوں   •
 ر کی طرف راغب کر سکے، دوبارہ ترقی میں مدد دے اور ترقی کو پائیدار بنا سکے؛  کو شہ

عمر، آمدنی، جنس، شناخت، قابلیت، نقل و حرکت اور ثقافتی پس منظر کی تمام متنوع آبادیوں کے  •
 لیے شہر کا مرکز ایک پُرکشش اور قابِل رہائش عالقہ ہونا چاہیے؛  

ں کو اختیار کرنا چاہیے یا اس کے پاس ایسی پالیسیاں بنانے اور بلدیہ کو پہلے سے ہی ایسی پالیسیو •
 ان پر عمل درآمد کرنے کی صالحیت ہونی چاہیے جو معیاِر زندگی اور زندگی میں اضافہ کریں؛  

بلدیہ کو چاہیئے تھا کہ کمیونٹی کی مشغولیت کا ایک کھال اور مضبوط عمل انجام دے جس کے   •
یائے نو کے لیے ایک تصور اور منصوبوں اور اقدامات کی  نتیجے میں شہر کے مرکز میں اح

ابتدائی فہرست تیار ہو سکتی ہے جو حکمِت عملی سے سرمایہ کاری کرنے کے منصوبے میں شامل  
 کیے جا سکتی ہے؛ 

فارورڈ فنڈز کی   NYبلدیہ میں تبدیلی النے والے ایسے پروجیکٹس کی نشاندہی ہو چکی ہے جو   •
 قریب المیعاد منصوبوں کے نفاذ کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے؛ اور  سرمایہ کاریوں کے ذریعے

بلدیہ کے پاس منصوبوں کی منصوبہ بندی کے عمل اور ان پر عمل درآمد کا نظم کرنے کی مقامی   •
صالحیت موجود ہے، اس میں بلدیہ کے تفویض کردہ منصوبوں کے معاہدوں کی نگرانی کرنے کی  

 صالحیت شامل ہے۔ 

  
کاکس سیکی، کنڈرہوک اور کیمبرج اب اپنے ڈاؤن ٹاؤنز کا احیائے نو کرنے کے لیے اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے  
منصوبے تیار کرنے کا عمل شروع کریں گے۔ بلدیاتی نمائندوں، کمیونٹی رہنماؤں اور دیگر سٹیک ہولڈرز پر مشتمل  

نجی شعبے کے ماہرین اور ریاستی منصوبہ  ایک مقامی منصوبہ بندی کمیٹی اس مہم کی قیادت کرے گی، جسے 
سازوں کی ایک ٹیم کی مدد و معاونت بھی حاصل ہو گی۔ تزویراتی سرمایہ کاری کا منصوبہ مقامی اثاثوں اور مواقع 
کی جانچ کرے گا تاکہ ایسے منصوبوں کی نشاندہی کی جا سکے جو ہر عالقے کے نظریے کے مطابق ہوں اور جو 

ہوں۔ اسٹریٹیجک سرمایہ کاری کے منصوبے کی جانب سے منتخب کردہ پروجیکٹس کے لیے   عمل درآمد کے لیے تیار
فنڈنگ عطا کی جائے گی جس کے پاس احیائے نو کے فوری آغاز اور طویل مدتی ترقی کے نئے مواقع تخلیق کرنے  

 کی بڑی صالحیت موجود ہے۔ 
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