
 

 

 
 KATHY HOCHULگورنر   2022/12/8 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

نے النگ آئی لینڈ، راچسٹر اور سیراکیوز کے لیے محکمہ برائے مالیاتی خدمات کی ریڈ الئننگ  HOCHULگورنر 
   رپورٹ کے نتائج کا اعالن کیا

  
محکمہ برائے مالیاتی خدمات کے اپنی پوری کمیونٹیز کے لیے خدمات کو بہتر بنانے کے لیے رہن کے دو قرض  

 دہندگان کے ساتھ مستحکم معاہدے 
  

 امتیازی سلوک سے نمٹنے کے لیے پوری ریاست میں جاری کوششوں کا حصہ  ہاؤسنگ کے 
  
  

کا اعالن کیا ہے جو   رپورٹنے آج محکمہ برائے مالیاتی خدمات کی طرف سے ایک نئی  Kathy Hochulگورنر 
ے حصے کے طور النگ آئی لینڈ، راچسٹر اور سیراکیوز میں ریڈ الئننگ کے سلسلے میں جاری ریاست گیر تفتیش ک

پر رہن کے قرض دینے کے طریقہ ہائے کار میں جاری نسلی تفاوت کو منظر عام پر التی ہے۔ یہ اعالن پہلے سے 
شائع شدہ محکمہ برائے مالیاتی خدمات کی رپورٹ کی پیروی کرتا ہے جس میں بفلو میں اکثریتی اقلیتی گردونواح میں 

ٹری قرض دہندگان کی جانب سے ہاؤسنگ میں ریڈ الئننگ اور دیگر  رہن کے قرض دہندگان، خاص طور پر نان ڈیپاز
 اقسام کے امتیازی سلوک کی نشاندہی کی گئی تھی۔  

  
"جب بات گھر کی ملکیت کے خواب کو سچ کرنے کی آتی ہے تو یہ رپورٹ اُن رکاوٹوں پر روشنی ڈالتی ہے، جن کا  

زروئے تاریخ رہن لیتے وقت امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا،"  ان غیر سفید فام کمیونٹیز کو تاحال سامنا ہے، جنہیں ا
"ہماری ریاست کے ہاؤسنگ بحران میں گھرے ہونے کی وجہ سے، ریڈ الئننگ جیسے   نے کہا۔ Hochulگورنر 

طریقہ کار نہ صرف نیو یارک کے باشندوں کے لیے گھر کی ملکیتی حیثیت تک رسائی کو محدود کرتے ہیں، بلکہ  
میں ہاؤسنگ    ریاست بھر میں استطاعت کی حیثیت کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ میری انتظامیہ ریاست نیو یارک

( کی  Community Reinvestment Actامتیازی سلوک کا مقابلہ کرنے اور کمیونٹی مکرر سرمایہ کاری ایکٹ )
توسیع جیسے حل تالش کرنے کے لیے پُرعزم ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گھر کی ملکیتی حیثیت سب کے لیے  

 دستیاب ہے۔" 
  

"غیر سفید فام کمیونٹیز کو گھر کی   نے کہا، Adrienne A. Harrisٹنڈنٹ  محکمہ برائے مالیاتی خدمات کی سپرن
ملکیت کے خواب کو پورا کرنے میں امتیازی سلوک اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اس بات کو یقینی  

ونکہ حسب  بنانے کے لیے پُرعزم ہوں کہ تمام قرض دہندگان اپنی پوری کمیونٹی کے لیے خدمات فراہم کریں، کی
استطاعت کریڈٹ تک مساوی رسائی نہ صرف گھر کی ملکیت کے لیے، بلکہ موروثی دولت کے نظام کو بہتر بنانے  

 اور عدم مساوات کو صحیح معنوں میں حل کرنے کی کلید ہے۔" 
  

جاری کی تھی جس میں بفلو میٹروپولیٹن عالقے میں ریڈ الئننگ   رپورٹمحکمہ برائے مالیاتی خدمات نے پہلے ایک  
اور متعلقہ نفاذ کی کارروائی کے نتائج کی نشاندہی کی گئی تھی۔ محکمہ برائے مالیاتی خدمات کی سیراکیوز اور  
ایک  راچسٹر میٹروپولیٹن عالقوں اور نساؤ اور سافک کاؤنٹیز میں رہن کی قرض دہندگی کے بارے میں تحقیقات سے 

 بار پھر غیر سفید فام افراد اور اکثریتی اقلیتی گردونواح میں قرض دہندگی میں مسلسل کمی کا انکشاف ہوا۔  
  

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/other_reports/report_redlining_second_ny_20221208
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202102043


 

 

( کے ڈیٹا کا  Home Mortgage Disclosure Actمحکمہ برائے مالیاتی خدمات نے ہوم مورگیج ڈسکلوژر ایکٹ )
 تجزیہ کیا اور یہ اخذ کیا:  

  

فیصد آبادی غیر سفید فام ہے، اوسطاً، قرض دہندگان اپنے قرضوں کا   41.8نساؤ کاؤنٹی میں، جہاں کی  •
فیصد غیر سفید فام افراد کے طور پر شناخت کردہ قرض داروں کو دیتے ہیں۔ کاؤنٹی میں کام کرنے  34.27

فیصد سے  14.9والے قرض دہندگان میں، غیر سفید فام افراد کے طور پر شناخت کردہ قرض داروں کو 
 صد تک قرض دیا جاتا ہے۔  فی 50.22

فیصد آبادی غیر سفید فام ہے، اوسطاً، قرض دہندگان اپنے قرضوں کا   33.7سافک کاؤنٹی میں، جہاں کی  •
فیصد غیر سفید فام افراد کے طور پر شناخت کردہ قرض داروں کو دیتے ہیں۔ کاؤنٹی میں کام کرنے  21.86

فیصد سے  13.07ں کو والے قرض دہندگان میں، غیر سفید فام افراد کے طور پر شناخت کردہ قرض دارو
 فیصد تک قرض دیا جاتا ہے۔   36.85

فیصد آبادی غیر سفید فام ہے، اوسطاً، قرض دہندگان اپنے قرضوں  23.9راچسٹر میٹرو عالقے میں، جہاں کی  •
فیصد غیر سفید فام افراد کے طور پر شناخت کردہ قرض داروں کو دیتے ہیں، جو کہ محض آبادی   11.32کا 

 ع کے نصف سے بھی کم ہے۔ کی بنیاد پر متوق
فیصد آبادی غیر سفید فام ہے، لیکن اوسط سطح  18.7بالکل اسی طرح، سیراکیوز میٹرو ایریا میں، جہاں کی  •

فیصد غیر سفید فام افراد کے طور پر شناخت کردہ قرض داروں کو   8.67پر قرض دہندگان اپنے قرضوں کا 
 دیتے ہیں۔ 

  
اح میں قرض دہندہ انفرادی اداروں کی کارکردگی کی تفصیالت اور اقلیتی گروپ کے  رپورٹ میں اکثریتی اقلیتی گردونو

 ارکان کے طور پر شناخت کردہ قرض داروں، نیز شہروں کی قرض جاتی سرگرمیوں کے نقشے بھی شامل ہیں۔  
  

ں کا پتا نہیں  اگرچہ محکمہ برائے مالیاتی خدمات کی تحقیقات میں قرض دہندگی کے قانون کی منصفانہ خالف ورزیو
( اور 1st Priority Mortgage, Incچال، رہن کے دو قرض دہندگان، فرسٹ پرائیورٹی مارگیج انکارپوریشن ). 

( نے مغربی اور وسطی نیو یارک میں ازروئے Premium Mortgage Corporationپریمیم مارگیج کارپوریشن )
ے لیے قرض دہندگی کے طریقہ کار میں اصالحات اور  تاریخ پسماندہ کمیونٹیز تک بہتر رسائی کو یقینی بنانے ک

پروگرامز کو نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ رہن قرض دہندگان ہر سال راچسٹر، سیراکیوز اور بفلو میں کئی سو رہن  
پیدا کرتے ہیں۔ بفلو، راچسٹر، سیراکیوز اور النگ آئی لینڈ میں دیگر قرض دہندگان کے بارے میں محکمہ برائے 

 یاتی خدمات کی تفتیشات جاری ہیں۔  مال
  

محکمہ فی الحال نیو یارک کمیونٹی مکرر سرمایہ کاری ایکٹ کو نافذ کرنے کے لیے ضوابط تیار کر رہا ہے جو  
ریاست میں کام کرنے والے نان ڈیپازٹری رہن کے قرض دہندگان کی نگرانی میں اضافہ کرتا ہے۔ ان ریڈ الئننگ  

میں  2023ریعے سامنے آنے والے فکری حقائق ان مجوزہ ضوابط میں ظاہر ہوں گے جو  تحقیقات اور تفتیشات کے ذ 
 عوامی تبصرے کے لیے شائع کیے جائیں گے۔ 

  
آج کے دن کا اعالن ہاؤسنگ کے امتیازی سلوک سے نمٹنے کے لیے پوری ریاست میں جاری کوششوں کا حصہ ہے۔  

 115,000نے تین ریئل سٹیٹ بروکریجز کے ساتھ $ Letitia Jamesاور اٹارنی جنرل  Hochulاگست میں، گورنر 
کی ُکل رقم سے زائد کے تصفیہ جات کا اعالن کیا، عالوہ ازیں گھر کے غیر سفید فام خریداروں کے خالف امتیازی  

نے نیوز  Hochulمیں، گورنر  2021سلوک ختم کرنے کے لیے منصفانہ ہاؤسنگ کی تربیتیں درکار ہیں۔ اور دسمبر 
بڑے  ایک تحقیقاتی رپورٹ میں شناخت کیے گئے بہت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے نو بلوں کے ایک  ڈے کی

کیے، جس میں ریئل سٹیٹ انڈسٹری میں پائے جانے والے امتیازی سلوک اور واضح اور  قانون ساز پیکیج پر دستخط
مضمر تعصب دونوں کو دریافت کیا گیا۔ بلز میں ہاؤسنگ فنڈ میں عدم امتیازی سلوک شامل کیا گیا جو ریاست کو  

پرسنز کی جانب سے بد   منصفانہ ہاؤسنگ ٹیسٹنگ اپنانے کی اجازت دیتا ہے۔ بلز نے ریئل اسٹیٹ بروکرز اور سیلز
 انتظامی کے لیے تربیت میں اور زیادہ سے زیادہ جرمانے میں بھی اضافہ کیا ہے۔ 

  
 ### 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fck%2Fa%3F!%26%26p%3De65703f71df5e1baJmltdHM9MTY3MDM3MTIwMCZpZ3VpZD0zOWRhMDlmNC1jNTQzLTYxNDktMjQ4NS0xYjljYzQxNDYwNTgmaW5zaWQ9NTM0NQ%26ptn%3D3%26hsh%3D3%26fclid%3D39da09f4-c543-6149-2485-1b9cc4146058%26psq%3Dgovernor%2Bhochul%2Bkeller%2Bwilliams%2Bnewsday%26u%3Da1aHR0cHM6Ly93d3cuZ292ZXJub3IubnkuZ292L25ld3MvZ292ZXJub3ItaG9jaHVsLXNpZ25zLWxlZ2lzbGF0aXZlLXBhY2thZ2UtY29tYmF0LWhvdXNpbmctZGlzY3JpbWluYXRpb24%26ntb%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ced60d97800c240d30e1108dad92bd222%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638061079485939798%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pai9wPDmtg2LKTYvNhilwSLkH7Cza7dDFgwgkU8N06E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fck%2Fa%3F!%26%26p%3De65703f71df5e1baJmltdHM9MTY3MDM3MTIwMCZpZ3VpZD0zOWRhMDlmNC1jNTQzLTYxNDktMjQ4NS0xYjljYzQxNDYwNTgmaW5zaWQ9NTM0NQ%26ptn%3D3%26hsh%3D3%26fclid%3D39da09f4-c543-6149-2485-1b9cc4146058%26psq%3Dgovernor%2Bhochul%2Bkeller%2Bwilliams%2Bnewsday%26u%3Da1aHR0cHM6Ly93d3cuZ292ZXJub3IubnkuZ292L25ld3MvZ292ZXJub3ItaG9jaHVsLXNpZ25zLWxlZ2lzbGF0aXZlLXBhY2thZ2UtY29tYmF0LWhvdXNpbmctZGlzY3JpbWluYXRpb24%26ntb%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ced60d97800c240d30e1108dad92bd222%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638061079485939798%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pai9wPDmtg2LKTYvNhilwSLkH7Cza7dDFgwgkU8N06E%3D&reserved=0
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