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   کی جانب سے ناپسندیدہ ٹیلی مارکیٹنگ کالوں کو روکنے کے لیے قانون سازی پر دستخط HOCHULگورنر 
  

( ٹیلی فون پر تشہیر کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ صارفین S.8450-B/A.8319-Cمسودۂ قانون ) 
  کو فون کالوں کے آغاز میں کمپنی کی کال نہ کرنے کی فہرست میں شامل ہونے کا اختیار دیں

  
  

نے آج ناپسندیدہ ٹیلی مارکیٹنگ کالوں کو روکنے کے مسودۂ قانون پر دستخط کر دیئے ہیں۔   Kathy Hochulگورنر 
( ٹیلی فون پر مصنوعات کی تشہیر کرنے والے اداروں کو کچھ کالوں کے S.8450-B/A.8319-Cمسودۂ قانون )

ینے کا تقاضا کرتا ہے۔ نئی  آغاز میں ہی صارفین کو کمپنی کی کال نہ کرنے کی فہرست میں شامل ہونے کا اختیار د 
  قانون سازی نیو یارک کے مکینوں کو مسلسل ناپسندیدہ کالوں سے بچانے میں مدد کرے گی۔

  
"ہم نیو یارک کے مکینوں کو غیر مطلوب ٹیلی مارکیٹنگ کالوں سے نجات دالنے کے لیے  نے کہا، Hochulگورنر 

اپنی کوششیں بڑھا رہے ہیں۔ بہت طویل عرصے سے، نیو یارک کے مکینوں کو ان پریشان کن کالوں کا سامنا ہے، یہ  
جانے کا انتخاب کرنے  جانتے ہوئے بھی کہ وہ ٹیلی مارکیٹنگ کرنے والوں کی اس فہرست، جس میں کال نہ کیے  

والے افراد ہوں، میں شامل ہو کر ان رابطوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ نئی قانون سازی نیو یارک کے مکینوں کو مایوس  
  کن، ناپسندیدہ کالیں موصول ہونے سے بچائے گی تاکہ کال نہ کرنے کی فہرستوں پر بہتر معلومات فراہم کی جائیں۔"

  
( ٹیلی فون پر مصنوعات فروخت کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ  S.8450-B/A.8319-Cمسودۂ قانون )

وہ صارفین کو یہ اختیار دیں کہ وہ کچھ ٹیلی مارکیٹنگ کالوں کے شروع میں، ٹیلی مارکیٹر کا نام اور نمائندے کا نام  
انتخاب کر لیں۔ موجودہ قانون  فراہم کرنے کے بعد، کمپنی کی کال نہ کیے جانے والوں کی فہرست میں شامل ہونے کا 

کے تحت، ٹیلی مارکیٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ افراد کو مطلع کریں کہ وہ ان کی کمپنی کی کال نہ کیے جانے  
والوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ البتہ، صارفین عام طور پر ٹیلی مارکیٹر یا  

کا ذکر کرنے سے پہلے ہی فون بند کر دیتے ہیں، جس سے ٹیلی مارکیٹرز انہیں   ریکارڈنگ میں "کال مت کریں" لسٹ
بار بار کال کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی مارکیٹنگ کالوں کے آغاز پر صارفین کو کال نہ کرنے کی فہرست کی  

 ہ کالوں سے محفوظ ہیں۔  معلومات دے کر، یہ قانون اس بات کو یقینی بنائے گا کہ نیو یارک کے مکین مسلسل، ناپسندید 
  

"چونکہ پریشان کن کالوں کی تعدد مسلسل بڑھ رہی ہے، ہم نیویارک  نے کہا، Jeremy Cooneyریاستی سینیٹر  
کے شہریوں کو مسلسل ناپسندیدہ کالوں سے بچانے کے لیے مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت طویل عرصے تک ٹیلی  

جانے والوں کی لسٹ میں اندراج کے اختیارات کو دفن کرنے کے   مارکیٹرز نے اسکرپٹ کے آخر میں کال نہ کیے
کی حمایت کا   Hochulکی شراکت اور گورنر  Paulinموقع کا فائدہ اٹھایا ہے؛ جو اب رک گیا ہے۔ میں رکِن اسمبلی 

  شکر گزار ہوں جبکہ ہم نیو یارک کے رہائشیوں کو بامعنی تحفظ فراہم کر رہے ہیں"۔
  

"روبوٹ کی جانب سے کالیں روزانہ کی پریشانی ہیں اور لوگوں یا عالقوں کو   نے کہا،  Amy Paulinرکِن اسمبلی  
کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ ٹیلی مارکیٹرز سے تقاضہ کرتے ہوئے کہ وہ کال کے آغاز میں لوگوں کو مطلع کریں کہ  

وسیع مسئلے کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔   انہیں کال نہ کیے جانے والوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے، ہم اس
اس اقدام کے بغیر، زیادہ تر لوگ اس وقت تک فون بند کر چکے ہوں گے جب تک انہیں اطالع دی جائے گی کہ انہیں  

فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس مسودۂ قانون کی ریاست نیو یارک کے سینیٹر  



Jeremy Cooney ل کر حمایت کر رہی ہوں اور میں گورنر کے ساتھ مHochul  کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
  نیو یارک کے مکینوں کو روبوکالز کی مسلسل لعنت سے لڑنے میں مدد کرنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے"۔
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