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   نے ڈیجیٹل فیئر ریپیئر ایکٹ کے قانون پر دستخط کر دیےHOCHULگورنر 
  

صارفین کو ان کے اپنے برقی آالت کو ٹھیک کرنے کے قابل بنانے کے لیے  (S4104-A/A7006-B)مسودۂ قانون 
  اوزار اور پرزہ جات دستیاب بناتا ہے

  
  

پر دستخط کیے ہیں جو کہ نیو یارک  (S4104-A/A7006-B) نے ڈیجیٹل فیئر ریپیئر ایکٹ Kathy Hochulگورنر 
کو ملک کی پہلی ریاست بناتا ہے جو مرمت کے حق کی ضمانت دیتی ہے، صارفین کا مرمت کو محدود کرنے کی غیر 

 مسابقتی کوششوں سے تحفظ کرتا ہے۔ 
  

چونکہ ٹیکنالوجی اور سمارٹ آالت ہماری روزمرہ زندگی کے لیے تیزی سے ضروری  " نے کہا،Hochulگورنر 
ہوتے جا رہے ہیں، صارفین کو ان آالت کو آسانی سے بروقت ٹھیک کرنے کے قابل ہونا چاہیے جن پر وہ انحصار 

کرتے ہیں۔ یہ قانون سازی صارفین کو ان کے آالت کی مرمت کے لیے بہتر اختیارات دے کر بااختیار بنائے گی، اس 
 ۔ "طرح ان کے آالت کی عمر زیادہ سے زیادہ ہو گی، رقم کی بچت ہو گی، اور الیکٹرانک فضلہ کم ہو جائے گا

  
 original equipment) آالت کے اصل مینوفیکچررز (S4104-A/A7006-B)ڈیجیٹل فیئر ریپیئر ایکٹ 

manufacturers, OEMs)  سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ڈیجیٹل برقی پرزہ جات اور آالت کی تشخیصی اور مرمت
کی معلومات آزاد مرمت فراہم کنندگان اور صارفین کو دستیاب کریں اگر ایسے پرزہ جات اور مرمت کی معلومات 

OEM کے مجاز مرمت کرنے والوں اور سروس کرنے والوں کو بھی دستیاب ہیں۔ اس قانون سازی سے نیو یارک 
OEMs سے اس طرح کی معلومات کا تقاضہ کرنے والی ملک کی پہلی ریاست بن جائے گی۔ اکثر اوقات، پرزہ جات 

اور اوزاروں تک محدود رسائی نیز مینول اور اشکال کی کمی کی وجہ سے ڈیجیٹل اشیاء کی مرمت کرنا مشکل ہو جاتا 
ہے۔ اس مسودے پر دستخط کر کے، ریاست نیو یارک صارفین کا تحفظ کر رہی ہے اور ڈیجیٹل مرمت کی مارکیٹ کو 

 مسابقت اور اس کے تمام صارفین، کاروباری اور ماحولیاتی فوائد کے لیے کھول رہی ہے۔ 
  

حِق مرمت کا یہ نیا قانون، جو امریکہ میں اپنی نوعیت کا پہال قانون ہے،  " نے کہا،Neil Breslinریاستی سینیٹر 
ناصرف صارفین کو اپنے برقی آالت کی مرمت کا انتخاب کرنے پر زیادہ انتخاب اور سستی اشیاء فراہم کرے گا، بلکہ 
چھوٹے کاروباروں کے لیے مزید مواقع فراہم کرتے ہوئے، الیکٹرانک فضلہ کی مقدار کو بھی نمایاں طور پر کم کرے 

 اور ساتھ ہی اس اہم نئے قانون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کی ثابت قدم عزم کے لیے Hochulگا۔ میں گورنر 
  ۔" کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوںFahyرکِن اسمبلی 

  
آج، امریکہ کے پہلے حِق — نیو یارک ایک بار پھر قوم کی قیاد کر رہا ہے  " نے کہا،Patricia Fahyرکِن اسمبلی 

جس سے صارفین مقدم ہوں گے، خود — مرمت کے بل، ڈیجیٹل فیئر ریپیئر ایکٹ، قانون پر دستخط کیے گئے ہیں 
مختار مرمت کی دکانوں کے لیے میدان برابر ہو گا، اور لینڈ فلز میں ہمارا برقی فضلہ کم ہو گا۔ قانون کے تحت، برقی 

آالت تیار کنندگان کو ضروری معلومات تک رسائی کی اجازت دینا الزمی ہے اور خود مختار مرمت کی دکانوں کو 
بہت سی برقی مصنوعات کی مرمت مکمل کرنے کے لیے درکار پرزہ جات تک رسائی کی اجازت دینی ہو گی، جس 

سے مسابقت کو ترغیب دیتے ہوئے، مرمت کی مارکیٹ پر بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی بڑھتی ہوئی اجارہ داری ختم ہو 
فضلے کو - ٹن زہریلے برقی655,000گی۔ دوسری جانب، ہم ریاست نیو یارک میں ہر سال ضائع ہونے والے متوقع 



 فیصد بھرتی ڈالنے میں استعمال ہوتا ہے۔ مسودے پر دستخط کر کے اسے 85بھی کم کر رہے ہیں، جہاں اس فضلے کا 
، اور ڈیجیٹل فیئر Neil Breslin ، سینیٹ میں مسودے کی حمایت کرنے پر سینیٹر Hochulقانون بنانے پر گورنر 

ریپیئر ایکٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے برسوں تک انتھک کام کرنے والے منصفانہ مرمت کے حامیوں کا شکریہ۔ 
اگرچہ یہ نیا قانون بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی جانب سے مرمت کے حق کے خالف ایک بھرپور مہم کے بعد ایک 

مشکل سمجھوتے کی نمائندگی کرتا ہے، مجھے فخر ہے کہ صارفین اور چھوٹے کاروبار آخر میں غالب رہے۔ ہمیں 
امید ہے کہ یہ دوسری ریاستوں کو عمل کرنے کی ترغیب دے گا، قومی سطح پر مرمت کے حق کو نافذ کرنے کی 

سے لطف اندوز ' مرمت کے حق'کوششوں کو تقویت بخشے گا، اور یہ کہ تمام امریکی باآلخر ایک جامع اور حقیقی 
  ۔"ہوں گے
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