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 چوہے کی شکايت کا کيا ہوتا ہے؟ 311آپ کی 
 

 پر چوہے کی شکايت جمع کرنے کے بعد کيا ہوتا ہے؟  311ميرے 
کو بهيجی جائے گی۔  ) ڈپارٹمنٹ آف ہيلته اينڈ مينٹل ہائجين (محکمہ صحت) NYCآپ کی شکايت نيو يارک سٹی (

ً محکمہ صحت شکايت ملنے کے  دو ہفتوں کے اندر جائيداد کا معائنہ کرے گا ،اگر جائيداد کا حال ہی ميں معائنہ   تقريبا
مالحظہ کريں اور يہ ديکهنے کے لئے گلی کا پتہ    nyc.gov/rats، نہيں کيا گيا ہو۔ اپنی شکايت جمع کرانے سے پہلے

بعد پيش کی گئی ايک اور شکايت کو نقل    فوراً درج کريں کہ کيا جائيداد کا حال ہی ميں معائنہ کيا گيا ہے۔ معائنہ کے 
 ر تصور کيا جائے گا اور اس کے نتيجے ميں کوئی اور معائنہ نہيں ہوگا۔ کے طور پ

 
، بشمول گلی کا پتہ اور جس جائيداد پر ، جتنا ممکن ہو اتنا مقام کی معلومات شامل کريںشکايت جمع کرواتے وقت

چوہے کی سرگرمی ديکهی گئی اُس پتہ کو شامل کريں۔ اگر شکايت کے ساته مقام کی ناکافی معلومات فراہم کی جائيں  
، اگر آپ کسی عمارت کے اندر يا انسپکٹر کے ليے  پراپرٹی کا معائنہ نہيں کر سکتا ہے۔ ساته ہی استو محکمہ صحت 

نا قابل رسائی عالقے کی رپورٹ کر رہے ہيں تو آپ کو ايک رابطہ (جيسا کہ رہائشی يا پڑوسی) فراہم کرنا چاہيے جو  
 انسپکٹر کو رسائی فراہم کرسکتا ہے۔ 

 
 ابتدائی معائنہ کے دوران انسپکٹر کيا ديکهيں گے؟

عالمات يا چوہوں  کینسپکٹر جائيداد کے بيرونی حصے کا بصری معائنہ کرتے ہيں تاکہ چوہوں ڈپارٹمنٹ کے ا ہيلته
کوئی عالمت يا شرائط موجود نہيں ہيں تو جائيداد  ايسیکے حمايت ميں ہونے والے حاالت کی پہچان کی جاسکيں۔ اگر 

شکايت بند کردی جاتی ہے۔ اگر معائنہ کے وقت چوہوں کی نشانياں يا اُن کے حق ميں   311معائنہ پاس کرتی ہے اور 
 حاالت موجود ہيں تو جائيداد معائنہ ميں ناکام ہو جاتی ہے۔ 

 
 چوہے کی سرگرمی کی عالمات کيا ہيں؟

 قدموں کے نشان 
 مينگنياںازه ت 
  (مٹی يا ساختی) بل 
  فعال چوہے کےراستے۔ 
 تازه کترنے کے نشانات۔ 
   زنده يا مرده چوہے۔ 

 
 وه کون سے حاالت ہيں جو چوہے کو پسند آتے ہيں؟ 

 چوہوں کو اپنی طرف کهينچتا اور کهالتا ہے۔   -يا کوڑے دان سے باہر پڑا ہوا کچرا  کهال 
 چوہوں کے ليے پناه گاه اور رہائش مہيا   -، جيسے بے ترتيبی يا زياده بڑهتے ہوئے پودے کے حاالت  ہاربريج

 ۔ہيں کرتے
 

 جب کوئی جائيداد ابتدائی معائنہ ميں ناکام ہو جاتی ہے تو کيا ہوتا ہے؟ 
جب کوئی جائيداد ابتدائی معائنے ميں ناکام ہو جاتی ہے تو محکمہ صحت جائيداد کے مالک کو کمشنر کا حکم برائے ابيٹ  

 )Commissioner’s Order to Abate, COTA  بهيجتا ہے۔ (COTA    ميں متعلقہ رابطہ کی معلومات کے ساته
مشکل حاالت کو کيسے حل کيا جائے، اس پر نتائج اور رہنمائی کی تفصيل دينے والی معائنہ رپورٹ شامل ہوگی۔ مسئلہ  

 (مسائل) کو حل کرنے يا نتائج کا مقابلہ کرنے کے لئے جائيداد کے مالک محکمہ صحت سے رابطہ کر سکتے ہيں۔ 
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مالک کے پاس حاالت کو ٹهيک کرنے يا مدد کے لئے محکمہ صحت سے رابطہ کرنے کے لئے کم کسی جائيداد کے 
، ايک انسپکٹر فالو اپ (تعميل) معائنہ منعقد کرے کے بعد  النے ميں خاطر  کوحاالت از کم پانچ دن ہوتے ہيں ۔ ايک بار 

، جائيداد چوہوں کے حق ميں کوئی شرائط موجود نہيں ہيں توگا۔ اگر چوہوں کی کوئی عالمت موجود نہيں ہے يا اگر 
تعميل کے معائنہ سے گزرتی ہے۔ اگر ايسی نشانياں يا شرائط ابهی بهی موجود ہيں تو جائيداد تعميل کے معائنے ميں  

 ناکام ہو جاتی ہے۔ 
 

 تعميل معائنہ کے بعد کيا ہوتا ہے؟ 
شکايت بند کردی جاتی ہے اور کوئی نوٹس جاری نہيں کی   311 ،اگر جائيداد تعميل کا معائنہ پاس کرتی ہے تو 

 جاتی ہے۔  
 

 ، جائيداد کے مالک کو انتظامی مقدمات اور سماعت  اگر جائيداد تعميل کے معائنے ميں ناکام ہو جاتی ہے تو
)Office of Administrative Trials and Hearings ,OATH (  کے دفتر ميں ُسنوائی کے ليے ايک نوٹس

 پر دستياب ہے۔ nyc.gov/oath سماعتوں کے بارے ميں مزيد معلومات OATHہے۔  ہوتاموصول 
 

 ليے کارروائی نہ کرے تو کيا ہوگا؟اگر جائيداد کا مالک اپنی جائيداد پر چوہے کی سرگرمی کو کم کرنے کے 
جب مالک ايسا کرنے ميں ناکام رہتا ہے تو محکمہ صحت چوہوں کی سرگرميوں سے نمٹنے کے ليے کارروائی کر  

 سکتا ہے۔ اگر محکمہ صحت کو ضرورت ہو تو مالک کو بل بهيجا جائے گا:
  ۔ لئے کے کرنےاضافی تعميل معائنہ 
  ۔ لئے کے کرنے دورهيا نگرانی کا  ڈالنے  دانہ پرجائيداد 
 ۔لئے کے کرنےکے حاالت کو صاف    ہاربريج 

 
 تعميل کے ناکام معائنے کے ليے جائيداد کے مالک پر کتنا جرمانہ لگايا جا سکتا ہے؟ 

يا   ہيںکے ذريعہ کيا جاتا ہے۔ جائيداد کے مالکان جو اپنی ُسنوائی پر حاضر نہيں ہوتے  OATHتمام جرمانوں کا اندازه 
اور  300سے دگنے ہو سکتے ہيں۔ کم از کم جرمانہ $  OATHجرمانے کی عدم ادائيگی کرتے ہيں ان کے جرمانے 

 ہے۔   2,000$زياده سے زياده رقم 
 

 شکايت کے ليے کل وقت کتنا ہے؟  311
 90۔ اگر دن لگ سکتے ہيں 90معائنہ ميں ناکام کسی جائيداد سے متعلق تمام فالو اپ سرگرميوں کو مکمل کرنے ميں 

، عام طور پر ايک معائنہ سائيکل ہوتا  دنوں کی مدت ميں ايک ہی جائيداد کے بارے ميں متعدد شکايات کی جاتی ہيں تو
 ديکهنے کے ليے ايکشنزمعائنہ کے نتائج اور فالو اپ  ہے اور اضافی شکايات کو ڈپليکيٹ سمجها جاتا ہے۔

NYC مالحظہ کريں۔  چوہا انفارميشن پورٹل 
 
 
 
 
 
 


