نجی خرچ پر اسٹریٹ الئٹ کی جگہ بدلنے کے لیے شرائط
.1

آپ کو  DOT, 55 Water Streetکے بلڈرز پیومنٹ سیکشن ) (Builders Pavement Sectionمیں منصوبے فائل کرنا اور ترمیم شدہ
منصوبوں کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ ان منصوبوں سے ڈویژن آف اسٹریٹ الئٹنگ ( )Division of StreetLightingکی منظوری کے
مطابق اسٹریٹ الئٹنگ کے محل وقوع کا پتہ چلنا ضروری ہے۔

.2

اس ڈویژن کی ہدایت کے مطابق زیر بحث اسٹریٹ الئٹ کا مقام کی تبدیلی میں شامل تمام الگتیں آپ برداشت کریں گے ،اور آپ سٹی آف نیو یارک کو اس
سے پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال کے مدنظر ضرر سے پاک رکھنے پر اتفاق کرتے ہیں۔

.3

جیساکہ منسلکہ ابتدائی ڈرائنگ پر بتایاگیا ،بجلی کی خدمات کا مقام بدلنے کے لیے آپ کو استحکام یافتہ ایڈیسن کمپنی ( Consolidated Edison
 )Companyکے ساتھ مالی انتظامات کرنا الزمی ہوگا۔ اس معاملے میں تیزی النے کے لیے ،براہ کرم اپنے ڈرائیو وے پرمٹ کی کاپی نیز ابتدائی منظوری
اور ڈرائنگ کے  ، DOTڈویژن آف اسٹریٹ الئٹنگ کے خط کی نقل کے ساتھ یوٹیلیٹی کمپنی کی توانائی خدمات کو بھیجیں۔ براہ کرم  Con Edisonکی

کسٹمر سروس سے )1-800-75-CONED (1-800-752-6633
.4

پر رابطہ کریں یا تفصیالت کے لیے ان کی ویب سائٹمالحظہ کریں۔

تمام کام نیو یارک سٹی کے الئسنس یافتہ الیکٹریشن سے کروانا ضروری ہے۔ ہمارے موجودہ قابل بجلی ٹھیکیداران آپ کی معلومات کے لیے ذیل میں
مندرج ہیں:

Hellman Electric
Verde Electric
Windsor Electrical

Welsbach Electric
EJ Electric
Metro Electrical

(718) 931-9900
(914) 664-7000
(718) 850-6523

(718) 670-7900
(718) 764-3397
(718) 439-7476
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جب تک نئی اسٹریٹ الئٹ کو توانائی نہ ملے تب تک ،آپ کو پرانے مقام پر یا اس کے قریب ایک عارضی روشنی لگانا اور اسے قائم رکھنا
ضروری ہے۔ صرف لیمپ کا مینٹیننس ڈویژن آف اسٹریٹ الئٹنگ ( )Division of Street Lightingکی ذمہ داری ہے مینٹیننس والے ٹھیکیدار
کی فراہم کردہ یونٹس قابل رسائی ہیں اور معیاری سٹی کے ساز و سامان ہیں۔
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آپ کی تنظیم کے پوری طرح سے مجاز افسر کے دستخط ،اس کے نچلے حصے میں ،اور ڈویژن آف اسٹریٹ الئٹنگ ((Division of StreetLighting
کو اسے واپس کرنے سے
Attentionof ،34-02 Queens Boulevard, Long Island City, New York 11101
مذکورہ باال کے حوالے سے آپ کی منظوری الزم آئے گی۔

.7

یہ دستاویز مکمل شدہ اور دستخط کردہ اور اس امر کی تحریری اطالع (رسید ،وغیرہ) موصول ہونے پر ،بجلی ٹھیکیدار اور  Con Edisonکے
ساتھ مالی انتطامات اطمینان بخش طریقے سے مکمل ہو گئے ہیں ،ڈویژن آف اسٹریٹ الئٹنگ ( )Division of Street Lightingکی جانب سے
ٹھیکیدار اور  Edisonکو ،اسٹریٹ الئٹ کا مقام تبدیل کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ،الزمی آرڈرز جاری کیے جائیں گے۔ منسلکہ ابتدائی ڈرائنگ
صرف کھمبے کے نئے مقام کے لیے ہے اور جو کام انجام دینا ہے اس کا آرڈر نہیں ہے۔ براہ کرم کام شروع کرنے سے کم از کم  48گھنٹے پہلے
الیکٹریکل انسپکشن ڈویژن سے  (212) 839-3322پر رابطہ کرکے اس ڈویژن کو مطلع کریں۔.

.8

 DOTکے معائنہ کے لحاظ سے کام کی تکمیل پر سند تعمیل پر دستخط کیے جانے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔

اس دستاویز کی ایک نقل ڈائریکٹر آف بلڈرز کے ادائیگی سیکشن کو بھیج دی گئی ہے۔ مذکورہ باال شرائط کی تعمیل میں ناکامی کے نتیجے میں آپ کی
سند تملیک محفوظ بنانے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
جگہ تبدیل کردہ کھمبے (کھمبوں) کا مقام:
تنظیم کا نام:
ڈاک کا پتہ:
دستخط
(عہدیدار یا تنظیم)

عہدہ

تاریخ

بجلی ٹھیکیدار کا نام اور الئسنس نمبر
NYC Department of Transportation
Division of Street Lighting
34-02 Queens Blvd, Long Island City, NY 11101
T: 212-839-3359
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