کھٹمل یک ساالنہ فائلنگ
محکمہ برائے ہاؤسنگ پ ےریزر ےویشن اینڈ ڈیولپمنٹ
ہدایات
2017کا مقایم قانون  69متعد ےدےرہائشےواےل مکان مالک ےس اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہےہرےسال عمارت ےک رہائشیوں ےس کھٹمل پیدا
ہوئے ےک بارے میے معلومات ےک لئے درخواست ک ےریں ،اور ،اس معلومات اور سال ےک دوران مالک یک رسگرمیوں یک بنیاد پر ،نیو یارک سٹے ےک
محکمہ برائے رہائشے تحفظ اور ترقے ) (Housing Preservation and Development, HPDےک پاس کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ درج
کرائیے۔ درج کرائے ےک لئے کھٹمل پیدا ہوئے ےک بارے میے معلومات یک ضورت ہوتے ہ ،اور ،اگر قابل اطالق ہو تو ،یہ بیھ بتانا ہوگا کہ
کتئے گھروں میے کھٹمل کا خاتمہ کیا گيا ہے۔ اس فارم کو کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ ےک تقاضے کو پورا کرئے ےک لئے جمع کرایا جا سکتا ہے۔
رپورٹ درج کرائے ےک بعد HPD ،ایک رسید واپس بھیجے گےا۔ مقایم قانون میے بیان کردہ اطالع ےک مطابق یا تو مکان مالک کو رپورٹ پوسٹ
کر ےک یا کرایہ داروں میے فائلنگ تقسیم کر ےک کرایہ دار کو یہ فراہم کرنا ہویکے۔ براہ کرم نوٹ ک ےریں کہ پراپرتے ےک مالک کو بیھ عمارت
ےک نمایاں عوایم مقام پر یا تو  DOHMHSکھٹملیک معلومات ےک نوٹس یک کاتے تقسیم کرتے ہویکے یا پوسٹ کرتے ہویکے۔ اس نوٹس میے
کھٹمل یک پیدائش یک روک تھام ،ان کا پتہ لگانے اور ان ےک خاتےم ےک بارے میے معلومات فراہم یک گٹے ہیے۔

کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ میے شامل یک جانے وایل رپورٹنگ یک مدت پچھےل سال ےک نومبے ےس ےل کرموجودہ سال ےک اکتوبر تک ہے۔ پراپرتے ےک
مالکان کو  1دسمبے ےس  31دسمبے ےک درمیان کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ درج کراتے ہویکے۔  31دسمبے گزر جانے ےک بعد HPD ،فائل کرئے میے
جاری کر سکتا ہے۔
ورزی ے
ناکایم یک خالف ے
اس رپورٹ کو قبول کرئے ےک لئے  HPDےک لئے پراپرتے کا  HPDےک ساتھ رجسبڈ ہونا الزیم ہے۔ پراپرتے ےک مالکانے
رجسبیشن آن الئن سسٹم (Property Registration
ے
 https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.htmlپر پراپرتے
رجسبیشن کرا سکئے ہیے۔
ے
)Online System, PROSمالحظہ کر ےک یا  212-863-7000پر کال کر ےک مدد ےک لئے
پراپرتے ےک مالکان کو کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ درج کرواتے ہویکے اگرچہ عمارت کھٹمل ےس پاک ہ ےو۔ تمام مطلوبہ معلومات فراہم کرتے ہوں
یکے ورنہ اس فارم کو مسبد کر دیا جانے گےا۔
بذریعہ ڈاک بھیج دیں:
فارم کو مکمل کر ےک ے

NYC Department of Housing
Preservation & Development
Division of Code Enforcement
100 Gold Street, 6-01
New York, NY 10038

کھٹمل ساالنہ فائلنگ
محکمہ برائے ہاؤسنگ پ ےریزر ےویشن اینڈ ڈیولپمنٹ
کاروباری پتہ:
ے
بورو
درج کردہ منجانب نام:
)جیل حروف میر(
پتہ:

رپورٹ یک مدت:

رجسٹیشن آئر ڈی
ر

فون نمبے:
رجسبیشن ےک سیکشن  10میے فراہم
ے
ازداری واال نمبے )جیسا کہ آپ یک ساالنہ پراپرتے
24گھنئے کا ر ے
کیا گیا ہے(
نومبے  2019ےس اکتوبر  2020تک

سیکشن  I:میے ہوں  ):ایک کو نشان زد ک ےریں(
پراپرتے کا مالک
کارپوریشن کا افرس یا ڈائ ےریکبے جو اس پراپرتے کا مالک ے
ہ
ے
پراپرتے کا مینیجنگ ایجنٹ
سیکشن  II:مکمل 1-4۔ آپ کو ہر ایک خانے میے ایک نمبے درج کرنا ہوگا( آپ  0درج کر سکئے ہیے)۔
 (1مکان یک یونٹ یک کل تعداد:
متعدد مکانوں میر یونٹوں یک کل تعداد )چاہر وہ یونٹ قبضہ میر ہر یا نہیر(
 (2کھٹمل وایل یونٹ یک تعداد:

ذریعہ اطالع دی گئر ہر یا بصورت دیگر پراپرئر ےک مالک کو معلوم ہ ،تاکہرپورٹ یک مدت ےک
یونٹ یک تعداد ،جیسا کہ کرایہ دار ےک ر
دوران کھٹمل پیدا ہو سےک۔
 (3خاتمہ واےل مکان یک یونٹ یک تعداد:

رپورٹ یک مدت میر ان یونٹس یک تعداد جہاں کھٹمل ےک خاتےم ےک اقدامات کیر گیر تھے۔
 (4کھٹمل یک دوبارہ پیدائش واےل مکان یک یونٹ یک تعداد:

رپورٹ یک مدت ےک دوران خاتےم ےک ط رریقر اختیار کرنر ےک بعد کھٹمل یک افزائش ےک بارے میر اطالع دی گئرریونٹوں یک تعدا رد۔
سیکشن  III:میے تصدیق کرتا ہوں کہ) :ایک کو نشان زد ک رریں(
اس فارم یک ایک کاتے اور  DOHMHیک کھٹمل یک معلومات ےک نوٹس کو عمارت ےک اندر ،فائلنگ ےک  60دنوں ےک اندر ،نمایاں جگہ
پر پوسٹ کیا جانے گا اور میے اس طرح یک پوسٹنگ کا ےریکارڈ برقرار رکھوں گےا۔
اس فارم یک ایک کاتے اور  DOHMHیک کھٹمل یک معلومات کا نوٹس ہر کرایہ دار کو ہر ایک لبے یک تجدید ےک وقت یا ایک نٹے لبے
رسوع ہوئے پر اس طرح ےک متعدد مکانوں میے دیا جانے گےا۔

فائل کرئے واےل کا دستخط

تاری خ
ے

