
 
 KATHY HOCHULگورنر   2023/ 3/7 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے روچیسٹر میں بندوق اور آتشیں اسلحے کے ذریعے تشدد والے واقعات میں کمی آنے کا   HOCHULگورنر 
کے ایگزیکٹو بجٹ تجاویز پر روشنی ڈالی تاکہ جرائم میں مزید کمی ال کر نیویارک کے  2024اعالن کیا اور مالی سال 

  شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے
  

فیصد   13میں روچیسٹر میں فائرنگ سے زخمی ہونے والے واقعات میں  2022کے مقابلے میں سنہ  2021سنہ 
  کم رہی 67فیصد کمی ہوئی، اور فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد  11کمی ہوئی، قتل کے واقعات میں 

   
کے ایگزیکٹو بجٹ میں روچیسٹر شہر اور مونرو کاؤنٹی میں جرائم کم کرنے، بار بار جرم کرنے   2024مالی سال  

  ملین سے زیادہ شامل ہیں 20میں کمی النے، اور پروگراموں اور سروسز کو مزید مضبوط بنانے کے لئے $
   

ملین اور روچیسٹر بوائز اینڈ گرلز کلب کو اپ گریڈ   2کے ذریعے کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کو $ RISEپروجیکٹ  
   ایوارڈ کئے گئے ہیں 112,000کرنے کے لئے $

   
   

نے آج اعالن کیا کہ گزشتہ سال روچیسٹر میں اسلحے کے ذریعے تشدد کے واقعات میں کمی   Kathy Hochulگورنر 
کے ایگزیکٹو بجٹ تجاویز کا خاکہ پیش کیا جس میں روچیسٹر شہر اور   2024ہوئی اور انہوں نے اپنی مالی سال 

نے، اور کمیونٹی کو مضبوط مونرو کاؤنٹی میں جرائم کو مزید کم کرنے، بار بار جرم کرنے والی ذہنیت میں کمی ال
ملین سے زیادہ شامل ہیں۔ روچیسٹر پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعداد و  20بنانے والے عوامی حفاظتی اقدامات کے لئے $

فیصد کمی   13کے مقابلے میں گزشتہ سال فائرنگ کے واقعات میں زخمی ہونے میں   2021 شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 
اعداد و شمار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسی عرصے کے  ہوئے۔ 303سے کم ہو کر  شوٹنگز 350جو  --واقع ہوئی ہے 

سے کیا جائے تو اسلحے سے فائرنگ   2022کا موازنہ  2021 فیصد کمی آئی ہے۔ 11دوران قتل کے واقعات میں 
جو زخمی  افراد کم تھے   67یعنی مقابلتاً   -- رہ گئی   352سے بڑھ کر  419سے زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 

میں اسی ٹائم فریم کے دوران موازنہ کیا جائے، تو یہ کمی اس سال کے پہلے آٹھ ہفتوں کے دوران  2022ہوئے۔ اگر 
فیصد کمی ہے، اور فائرنگ سے  42واقعات کم ہوئے جو  14بھی جاری رہی ہے یعنی فائرنگ سے زخمی ہونے کے 

نے آج صبح روچیسٹر کے بوائز اینڈ گرلز کلب میں   Hochulفیصد کمی ہے۔ گورنر  51افراد کم زخمی ہوئے جو   20
کے ذریعے کمیونٹی پر   RISEایک تقریب کے دوران ان اعداد و شمار کا خاکہ پیش کیا، جہاں انہوں نے پروجیکٹ 

 112,000ملین کی نئی ریاستی فنڈنگ اور کلب کے ٹین سینٹر کو اپ گریڈ کرنے کے لئے $ 2مبنی تنظیموں کو $
   نٹ کا بھی اعالن کیا۔ڈالر کی گرا

   
"روچیسٹر اور دیگر مقامی کمیونٹیز میں اس براہ راست سرمایہ کاری سے جرائم کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور  

انتقامی کاروائیوں کا وہ شیطانی چکر بھی ٹوٹے گا جو نیویارک کے بہت سے باسیوں کو وہ دوسرا موقع حاصل کرنے  
"ہم اسلحے کے ذریعے تشدد پھیالنے اور جرائم   نے کہا۔ Hochulگورنر سے روکتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں،" 

میں کمی کے مثبت رجحانات کو جاری رکھنے کے لئے اضافی وقت دے کر کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر نیویارک نے 
   اپنا ایک بھی شہری اسلحے سے ضائع ہوا تو وہ بھی ہمارے لئے حد سے زیادہ ہوگا۔"

  
( اقدام میں حصہ لینے والی ریاست کی کمیونٹیز نے بھی  GIVEایلیمینیشن )نیویارک شہر اور گن انوالوڈ وائلنس 

کی پہلی ششماہی کے بعد سے گزشتہ ماہ فائرنگ سے زخمی ہونے کے سب سے کم واقعات کی اطالع دی ہے۔  2020



GIVE  واقعات   50میں فائرنگ کے  2023پولیس محکموں، بشمول روچیسٹر، نے جنوری  20میں حصہ لینے والے
واقعات رپورٹ ہوئے جو   73کے بعد سے سب سے کم ہیں، جبکہ نیویارک شہر میں  2020رچ کی اطالع دی جو ما

بندوقیں  10,093کے بعد سب سے کم ہیں۔پوری ریاست میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ سال   2020مئی 
یاست نیویارک کی بندوقیں ضبط کی گئی تھیں۔ر 9,088فیصد زیادہ ہیں جب صرف  11سے  2021ضبط کیں جو سنہ 

فیصد اضافہ   171پولیس کی جانب سے بندوقیں قبضے میں لینے میں بھی وباء سے پہلے والی شرح کے مقابلے میں 
میں   2022قبضے۔ریاستی پولیس نے سنہ  1,429میں  2022قبضوں کے بالمقابل سنہ  528میں  2019ہوا: سنہ 

   فیصد زیادہ ہیں۔ 85کے مقابلے میں  2021جعلی بندوقیں یعنی گھوسٹ گنیں بھی ضبط کیں، جو   120
   

نے گزشتہ موسم گرما میں مقامی، ریاستی اور وفاقی اسٹیک ہولڈرز کو باہم مل بیٹھ کر سوچ بچار   Hochulگورنر 
کرنے کے بعد سے اسلحے سے تشدد اور پرتشدد جرائم کے خالف جنگ میں ہونے والی پیشرفت کا خاکہ پیش کیا۔  

، مونرو کاؤنٹی کے  Adam Bello، مونرو کاؤنٹی کے ایگزیکٹو Malik Evansٹر کے میئر  گورنر نے روچیس
اور وفاقی، ریاستی اور مقامی قانون نافذ   Sandra Doorley، مونرو کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی Todd Baxterشیرف 

و برقرار رکھنے اور کرنے والے متعدد دیگر رہنماؤں سمیت اہم اسٹیک ہولڈرز سے مالقات کی تاکہ اس پیشرفت ک
بندوقوں کے تشدد سے زخمی اور ہالک ہونے والے افراد کی تعداد کو کم کرنے کے لئے مزید تعاون اور تعاون پر  

  تبادلہ خیال کیا جائے۔
  

کے ایگزیکٹو بجٹ میں تجویز کردہ عوامی حفاظتی سرمایہ کاری کے مقامی اثرات بھی   2024گورنر نے مالی سال 
 وچیسٹر شہر اور مونرو کاؤنٹی میں ایک محفوظ اور مضبوط کمیونٹی کی تعمیر میں مدد دیں گے۔بیان کیے جو ر 

ملین سے زیادہ فراہم   20خاص طور پر، عالقے میں مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کمیونٹی پارٹنرز کو $
کیے جائیں گے تاکہ نیویارک کے شہریوں کو محفوظ رکھنے اور فوری اور منصفانہ انصاف کو یقینی بنانے میں مدد  

تحفظ کی کوششوں کے لئے ریاستی حمایت میں تین   کے بعد سے عالقے میں مقامی عوامی 2020یہ عزم  مل سکے۔
یہ   ملین کا اضافہ ہے۔ 14ملین سے $ 6گنا اضافے کی عکاسی کر رہا ہے جو گزشتہ دو سالوں کے دوران ابتدائی $ 

انیشی ایٹو میں شریک ایجنسیوں اور تنظیموں، عالقائی جرائم کے تجزیے کے مرکز،   GIVEفنڈنگ کو ریاست کے 
سٹریٹ آؤٹ ریچ پروگرام، قید اور مقدمہ چلنے سے پہلے والی سروسز فراہم   SNUGیش میں مدد، استغاثہ اور تفت

   کرنے والوں کے متبادل، اور کاؤنٹی ری انٹری ٹاسک فورس کے لئے مختص کی جائے گی۔
  

قانون نافذ کرنے والی کوششوں میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ یہ خدمات کریمنل جسٹس سسٹم میں شامل ہونے کے 
خطرے سے دوچار افراد کی شناخت اور مدد کرنے اور انہیں پروگراموں سے منسلک کرکے عوامی تحفظ کو بہتر  

ک تھام اور ذہنی صحت کی خدمات، سماجی  بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جس میں منشیات کے استعمال کی رو
بہبود اور مقدموں کی مینجمنٹ، اور مالزمت کے لئے تربیت دینا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا جیسے امور شامل  

گورنر نے   فنڈنگ کے متعلق نوٹسز اور ایوارڈ کی مخصوص رقوم کا عالن بجٹ کے نفاذ کے بعد کیا جائے گا۔ ہیں۔
ں اپنی قانون سازی کی تجویز کے متعلق بھی بات کی جس میں ریاست کے ضمانت کے قوانین میں  ایگزیکٹو بجٹ می

اس زبان کو ہٹانے کی بات کی گئی تھی جس میں ججوں کو یہ فیصلہ کرتے وقت "کم سے کم پابندی" والے الفاظ 
ار شخص کو مقدمے سے گرفت استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آیا کسی سنگین جرم کا ارتکاب کرنے والے

سے زیادہ کمیونٹی رہنماؤں اور منتخب   100گزشتہ ہفتے،  پہلے رہا کیا جانا چاہئے یا اس کی نگرانی کی جانی چاہئے۔
   عہدیداروں نے ان تبدیلیوں کی حمایت میں ایک خط پر دستخط کیے تھے۔

  
کے ذریعے دیا جا رہا ہے   RISE پروجیکٹ ملین کا ایوارڈ  2نے اعالن کیا کہ $ Hochulآج کی تقریب میں گورنر 

جو نیو یارک اسٹیٹ ڈویژن آف کریمنل جسٹس سروسز کے زیر انتظام ہے، جسے مربوط نگہداشت فراہم کرنے والی  
کے درمیان   Villa of Hope، اور Ibero-American Action Leagueسروسز، کمیونٹی ریسورس کولیبوریٹو، 

فیصد بالکل بنیادی    25یک ایوارڈ یافتہ تنظیم اپنی گرانٹ کا کم از کم ان میں سے ہر ا مساوی طور پر تقسیم کیا جائے۔
تنظیموں کو اس  12مجموعی طور پر مندرجہ ذیل  اور نچلی سطح کی تنظیموں کی مدد کے لیے استعمال کرے گی۔

 ,Beyond the Sanctuaryبنیادی یا نچلی سطح کی ذیلی امداد اور تکنیکی مدد کے ذریعے مالی اعانت ملے گی: 
A Horses Friend, 9th Floor Art Collective, Operation Go, the Re-entry and Community 
Development Center, Rise Up Rochester, ROCovery Fitness, Roc the Peace, Saving 

AJ, Tribe Seven, Ubuntu Community Village اور ,Untrapped Ministries.   پروجیکٹ

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-28-million-combat-gun-violence-increase-opportunity-youth-and&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c38e4aff0e2455f41d408db1f3864a4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138099301657724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nMjrADgl1BidoRBMCtAz909SCkJH8bvJ0onUYXTzT4Y%3D&reserved=0


RISE  اسٹیئرنگ کمیٹیوں کے ذریعے کام کرتا ہے جو فنڈنگ کے لئے ایسے جامع منصوبہ تیار کرتی ہیں جو  مقامی
ان کے آس پاس کے عالقے کی منفرد ضروریات پوری کرتا ہو اور جس کا مقصد ان کی کمیونٹی میں تشدد میں کردار 

اور برقرار رکھنے کی کمیونٹی کی  ادا کرنے والے بنیادی عوامل کو حل کرنے کے لئے پروگرامنگ کو نافذ کرنے 
صالحیت کی تعمیر کرنا ہو؛ اور جو تشدد کے خالف ردعمل کو بہتر بنانے کے لئے شفایابی اور مساوات کی عینک کا  

کی فنڈنگ البانی، بفیلو، ماؤنٹ ورنن، نیوبرگ، سیراکیوز اور  RISEروچیسٹر کے عالوہ، پروجیکٹ  استعمال کرتا ہو۔
  دہ پہنچائے گی۔یانکرز کو بھی فائ

  
باآلخر، ایمپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن اپنے بوائز اینڈ گرلز کلب والے ٹین سینٹر کو جدید روشنیوں اور الؤنج کی  

کی گرانٹ   112,000جگہوں کو سکون دینے والے رنگوں اور بہتر ٹیکنالوجی کے ذریعے اپ گریڈ کرنے کے لئے $
سال کی عمر والے نوجوان افراد کو افرادی قوت میں شامل ہونے والی   19سے  13فراہم کرنے جا رہی ہے۔ یہ مرکز 

   ترقیاتی تربیت سمیت اہم معاونت اور خدمات فراہم کرتا ہے۔
  

"نیویارک کے بہت سے شہری بغیر   نے کہا، Rossana Rosadoڈویژن آف کرمنل جسٹس سروسز کمشنر 
میں، ہم اپنی پوری ریاست میں   DCJSسوچے سمجھے گولیاں چالنے والے تشدد کے نتیجے میں ہالک ہو چکے ہیں۔ 

جیسے جامع پروگراموں کے  RISEاور پروجیکٹ  GIVEمحفوظ اور مضبوط برادریوں کی تعمیر میں مدد کے لئے 
ظت کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے اور نیویارک کے شہریوں کے قیام کے لئے پرعزم ہیں۔ ہم عوامی حفا

کے  Kathy Hochul'کوششیں دوگنی کرنے' پر گورنر تحفظ اور تشدد کی لعنت کو ختم کرنے کے اقدامات کے لئے 
   مشکور ہیں۔"

  
"یہ قیادت کے لئے ایک لمحہ ہے، اور میں اپنی گورنر اور اپنے  نے کہا، Jeremy Cooneyریاستی سینیٹر  

کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو روچیسٹر کو تمام خاندانوں اور تمام محلوں کے لئے محفوظ   کمیونٹی شراکت داروں
اب نہیں،  بنانے کے لئے انتہائی ناگزیر اور ضروری گفت و شنید کے لئے پرعزم ہیں۔ اگرچہ کوئی کامل حل تو دستی 

تاہم ہمیں کچھ کرنے کے لئے کمیونٹی کی درخواست کو بغور سن رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک آغاز ہے۔ ہم ایک  
  نیا، زیادہ بہتر روچیسٹر تعمیر کریں گے۔"

  
"امریکہ میں کوئی بھی ایسا گورنر نہیں ہے جو عوام کے تحفظ کے نے کہا،  Malik D. Evansروچیسٹر کے میئر 

چاہے وہ عام فہم اسلحہ قوانین ہوں، بچوں اور خاندانوں میں بے  سے زیادہ پرعزم ہو۔  Kathy Hochulے گورنر لی
مثال سرمایہ کاری کرنا ہو، یا جرائم سے لڑنے والی ٹیکنالوجی کی رفتار کو آگے بڑھانا ہو، ایسے پرتشدد جرائم کو  

وسائل سے  ختم کرنے اور ہماری برادریوں میں امن النے کے لئے گورنر کا عزم ہر موڑ پر بھرپور، فیصلہ کن اور
کی حمایت کے لئے شکر گزار ہوں، جس سے ہمیں روچیسٹر   Kathy Hochulبھرپور رہا ہے۔ میں اس اہم مسئلے پر 

  کو ایک محفوظ، منصفانہ اور خوشحال جگہ بنانے میں مدد مل رہی ہے۔"
  

ملین ڈالر   110جو $  - شامل ہیں  ملین 337$  میںکے ایگزیکٹو بجٹ کی تجویز  2024کے مالی سال  Hochulگورنر 
کا اضافہ ہے اور جس میں پوری ریاست میں اسلحے سے تشدد اور پرتشدد جرائم کو کم کرنے والے ثابت شدہ اقدامات 

   شامل ہیں، بشمول:
  

• GIVE  ملین تک کرنا۔ 36پہل کاری کے لیے فنڈ کو دوگنا کر کے $GIVE 17  پولیس  20کاؤنٹیوں میں
محکموں کی معاونت کرتی ہے جو نیو یارک سٹی سے باہر ریاست نیو یارک میں ہونے والے پُرتشدد جرائم  

یاگرا, اونیڈا,  فیصد سے زیادہ کا حصہ ہیں: البانی, بروم, چوٹوقوا, ڈچس, ایری, مونرو, نساؤ, ن  80کے 
اونونڈاگا, اورنج, رینسیلر, راکلینڈ, سکینیکٹیڈی, سافک, السٹر اور ویسٹ چیسٹر۔ ان کاؤنٹیوں میں ڈسٹرکٹ  

اٹارنی کے دفاتر، پروبیشن ڈیپارٹمنٹ، شیرف کے دفاتر اور دیگر شراکت دار بھی اس پہل کاری کے ذریعے 
   فنڈنگ حاصل کرتے ہیں۔

کمیونٹیوں تک بڑھا کر، ریاستی پولیس کی معاونت کو تقویت   25سے  16کو  عالقائی استحکام کے یونٹوں •
  بخش، غیر معمولی چار اکیڈمی کالسوں کی مالی اعانت اور وفاقی ٹاسک فورسز میں موجودگی کو بڑھانا۔

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-highlights-fy-2024-executive-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7c38e4aff0e2455f41d408db1f3864a4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138099301657724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=alTakj4ujGQ3FLvjNXJNb7ZXO474Ls1o%2BV7Ug1ZVvfY%3D&reserved=0


ا  ملین ڈالر کر دیا گی 52سے تین گنا بڑھا کر $ 12ڈسٹرکٹ اٹارنی دفاتر کے لئے فنڈنگ کو $ 62ریاست میں  •
ہے اور فوجداری انصاف کی حالیہ اصالحات کے نفاذ سے لے کر تفتیش اور مقدمہ شروع ہونے سے قبل  

کو نافذ العمل   2020جنوری،  1والے اقدامات تک کے اخراجات کے لئے فنڈنگ کو برقرار رکھا گیا ہے، جو 
   ہوا تھا۔

کو نیویارک شہر تک پھیالنا، جس سے نیٹ ورک میں شامل  ورک نیٹ سینٹر  تجزیہ کے جرائم ریاست کے •
تک پہنچ جائے گی جن کی مدد و معاونت کے لئے ریاست مقامی قانون نافذ کرنے   11ایسے مراکز کی تعداد 

مونرو کاؤنٹی جرائم کا تجزیہ کرنے والے پہلے چار مراکز   ی کرتی ہے۔والے اداروں کے ساتھ شراکت دار
اداروں کو حقیقی وقت میں  میں سے ایک کا گھر تھی، اور مونرو کرائم اینالسس سینٹر قانون نافذ کرنے والے

   معلومات، اعداد و شمار، اور تجزیے فراہم کرنے واال پہال مرکز تھا

  
نے نقلی بندوقوں، زیادہ صالحیت والے میگزینز اور باڈی آرمر پر   Hochulعہدہ سنبھالنے کے بعد سے، گورنر 

پابندی لگا کر نیو یارک ریاست کے بندوق کے پُرتشدد استعمال سے بچاؤ کے قوانین کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد 
مانت کی اہلیت کو بڑھانا؛ نیم خودکار ہتھیاروں کی  اقدامات کیے ہیں؛ جن جرائم میں بندوق ملوث ہو ان کے لیے ض

قائم    فورس ٹاسک الریاستی بین  پر بندوقوں قانونی  غیرسال کرنا؛ اور ملک میں پہلی بار  21خریداری کی عمر بڑھا کر 
  اور ان کے عالوہ متعدد دیگر اقدامات بھی شامل ہیں۔کرنا، جس کا اجالس مارچ کے وسط میں دوبارہ ہوگا، 
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