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 مینٹیننس ہاؤسنگ : معلومات  متعلق سے نفاذ  کے  66 قانون مقامی کے  2019
 ترمیم  میں تعریف  کی  پینٹ  بیسڈ  لیڈ  تحت کے 14 آرٹیکل  کے کوڈ 

 دستاویز یہ کرتی۔ نہیں تشکیل  کی مشورے قانونی اور ہے لیے کے مقاصد معلوماتی  صرف دستاویز یہ
 نہیں بیان مکمل کا داریوں ذمہ متعلق سے موضوع  اور کسی یا پینٹ بیسڈ لیڈ کی مالکان عمارت

ےک تحت لیڈ بیسڈ پینٹ یک تعمیل ےک بارے میں    2003این وائی یس ےک چائلڈ ہوڈ لیڈ پوائزننگ پریوینشن ایکٹ ہے۔

لئی  ( بیھ کہا جاتا ہے اور لیڈ بیسڈ پینٹ ےک مسائل کو حل  1)مقایم قانون  1کا مقایم قانون   2004، جےس معلومات ےک 

، براہ کرم ایچ ئی ڈی یک ویب سائٹ پر جائیں   لئی مالک یک ذمہ داری ہے  .paint-based-www.nyc.gov/leadکرنے ےک 

میں   11ےک باب  28محکمہ ہاؤسنگ پرزرویشن اینڈ ڈویلپمنٹ )ایچ پی ڈی( نے نیویارک شہر ےک قواعد ےک عنوان 

۔  ترمیم شدہ تعریف کا اطالق یکم   ترامیم منظور یک ہیں جن میں لیڈ بیسڈ پینٹ یک ترمیم شدہ تعریف بیھ شامل ہے

 2019 سال سے ترمیم میں 11 باب کے 28 عنوان کے قواعد کے شہر نیویارکےس ہوگا۔  2021دسمبر 
 ترمیم کی پینٹ بیسڈ لیڈ میں جس( 66 قانون مقامی) ہے گیا کیا نافذ 66 نمبر  قانون مقامی لئے کے
 وفاقی کہ ہے گیا کہا میں  جس ہے کرتا پیش قاعدہ ایک ڈی پی ایچ جب ہے  گنجائش کی تعریف شدہ

 پی) شیٹ خصوصی کارکردگی ایک کم از کم نے( ڈی یو ایچ) ڈویلپمنٹ اربن اینڈ ہاؤسنگ محکمہ
 آر ایکس) ایناالئزر فلوریسنس ایکسرے دستیاب پر طور تجارتی میں جس ہے کی فراہم( ایس سی
 پی ایک نے ڈی یو ایچ. سیسہ میٹر سینٹی مربع فی گرام  ملی 0.5 ہے۔ گئی دی منظوری کی( ایف
 استعمال کا سطح ایکشن کی لیڈ ام گر ملی 0.5 میٹر سینٹی مربع فی جو ہے دی منظوری کی ایس سی

 بی پی ماڈل ڈیٹیکشن وکین الحال  فی) ایف آر ایکس لئے کے جانچ کی پینٹ لیڈ ہوئے کرتے
 کرتے ترمیم میں قوانین پینٹ  لیڈ اپنے نے ڈی پی ایچ  لہذا ہے۔ کرتا فراہمی کی استعمال کے( آئی200
 ضرورت کی 66 قانون مقامی اور ہے کیا شامل بیان میں بارے کے منظوری کی ڈی یو ایچ ہوئے
 پر سیسے میں 66 قانون مقامی  ہے۔ کیا شامل کو تعریف شدہ ترمیم کی پینٹ بیسڈ لیڈ مطابق کے
 سے اس یا میٹر سینٹی مربع فی سیسہ گرام ملی 0.5" کہ ہے گئی کی یوں تعریف کی پینٹ مبنی

 "  ہے۔ گیا کیا طے ذریعہ کے رایناالئز فلوریسینس  ایکسرے یا تجزیہ لیبارٹری کہ جیسا زیادہ،

 شیٹ  خصوصیت کارکردگی شدہ  منظور لئے کے ڈیوائس ٹیسٹنگ ایف آر ایکس

ایکشن یک سطح پر   ²میل گرام/سینٹی میبی  0.5میں محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ )ایچ یو ڈی( نے  2020دسمبر 

ے ڈیٹیکشن ماڈل ئی ئر    200ٹیسٹ کئں گئی وکیں
ی

لئی کارکردیک   0.5یک خصوصیت شیٹ )ئی یس ایس( یک منظوری دی۔  آئی ےک 

ے ئی ئر  لئی دسمبر 200میل گرام/سینٹی میبی پر آزمانی گئی وکیں ، ایکس آر ایف ےک  ²ےک ئی یس ایس ےک مطابق 2020آئی ےک 

 :  نتائج یک درجہ بندی اس طرح یک گٹی ہے

 ²میل گرام/سینٹی میبی ےس زیادہ یا اس ےک برابر ہوں 0.6اگر وہ   پازیٹو  •

    ²میل گرام/سینٹی میبی ےس کم یا برابر ہوں 0.4اگر وہ  نیگیٹیو  •

میل گرام/سینٹی میبی ےک ایکس آر ایف   0.5۔ایچ ئی ڈی ²میل گرام/سینٹی میبی ےک برابر ہوں 0.5اگر وہ  نر نتیجہ •

چپ   تعریف یک بنیاد پر سیسہ پر مبٹے پینٹ ہے جب تک کہ پینٹ  ²نتیجر ےک ساتھ ایک سطح کا تصور کرے گا

لئی منفے ظاہر نہ کرے  . نمونے کا تجزیہ نتائج کو لیڈ بیسڈ پینٹ ےک 

  شہر نیویارک
  محکمہ کا ترقی اور تحفظ ہاؤسنگ 

  دفتر  کا خدمات کی پڑوس اور  نفاذ

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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 الئن ٹائم لئے کے درآمد عمل

ےس لیڈ بیسڈ پینٹ یک تمام جانچ ایک سکس آر ایف آالت کا استعمال کرنے ہونی یک جائے چاہیں جس   2021یکم دسمبر 

ے ڈیٹیکشن ماڈل ئی ئر  ( 200میں منظور شدہ ئی یس ایس )فے الحال وکیں میل گرام/سینٹی میبی یک ایکشن سطح پر   0.5آئی

۔  یہ تبدییل لیڈ بیسڈ پینٹ ےس متعلق متعدد عمل کو متاثر کرئے ہے جو   ²ہو جو ایچ یو ڈی یک جانب ےس جاری کیا گیا ہے

، بشمول:   مالکان اور کرایہ داروں کو متاثر کرئے ہے

 اجراء  خالف ورزیایچ ئی ڈی  •

 بلہ ایچ ئی ڈی یک خالف ورزی مقا •

ورت  1تک ایل ایل   2025اگست  • وط تمام اپارٹمنٹس یک ایکس آر ایف جانچ یک ضے  ےس مشر

تعمیل یک تصدیق ےس پتہ چلتا ہے کہ کھڑیک اور دروازے یک رگڑ یک   کاروبارایکس آر ایف جانچ ےس متعلق  •

ورت نہیں ہے   سطحوں کو کم کرنے یک ضے

لئی ایکس آر ایف ٹیسٹنگ یک گٹی  • ےک تحت سیےس پر مبٹے پینٹ ےک    1مقایم قانون  ناءاستثدرخواستوں ےک 

 مفروضے ےس 

 

وع کر سکتے ہیں جو یکم دسمبر  .1 ےس پہےل   2021کیا زمیندار ایکس آر ایف مشینوں کا استعمال کرتے ہوتے جانچ شر

؟ ²میل گرام/سینٹی میبی   0.5  ایکشن لیول یک پیمائش کرپے ہیں

لئی ان آالت ےک ٹیسٹ نتائج جن میں ایچ یو ڈی یک   ، اس  ہاں۔  چونکہ یہ معیار موجودہ معیار ےس زیادہ سخت ہے

میل   0.5ایکشن یک سطح پر منظور شدہ ئی یس ایس جاری کیا گیا ہے اور  ²میل گرام/سینٹی میبی  0.5جانب ےس 

لئی دوبارہ پروگرام کیا گیا ہے  یکشن یک سطح کو قبول کیا جانی گا۔ یہ ایکس آر ایف  ا  ²گرام/سینٹی میبی پر جانچ ےک 

لئی استعمال کئں    2021ٹیسٹ نتائج یکم دسمبر  ےس پہےل ایچ ئی ڈی یک خالف ورزیوں ےک مقابےل جیےس عمل یک جانچ ےک 

(، مقایم  621اور # 616جا سکئے ہیں جہاں لیڈ بیسڈ پینٹ کا وجود تصور کیا جاتا ہے )خالف ورزی ےک احکامات #

ے جو   31ون قان (۔فے الحال، واحد ایکس آر ایف مشیں تعمیل، اور چھوٹ )چھوٹ سیکشن میں نیجے کیویٹ دیکھیں

لئی منظور یک گٹی ہے  ²میل گرام/سینٹی میبی  0.5 ایک بار مینوفیکچرر یک طرف ےس   - ایکشن یک سطح پر جانچیے ےک 

ے ڈیٹیکشن ماڈل ئی  - مناسب طور پر دوبارہ پروگرام کیا جاتا ہے  ۔ 200ئر   وکیں  آئی ہے

میل گرام/سینٹی میبی ےک معیار پر پیمائش   1.0اگر اب کیس ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوتے جانچ یک جاریہ ہے جو  .2

، تو کیا میں اس نتیچر کو یکم دسمبر   ²میل گرام/سینٹی میبی   0.4لیکن ٹیسٹ کا نتیجہ   ²کرتا ہے  یا اس ےس نیچے ہے

لتے استعمال کر سکتا ہوں؟ےک بعد نتے معیار پر پورا اترتے  2021   ےک 

۔   ومنٹ ٹیسٹنگ 1.0نہیں پینٹ میں سیےس یک کم   ²میل گرام/سینٹی میبی یک ایکشن سطح پر ایک ایکس آر ایف انسبی

لئی ثابت نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ ایچ یو ڈی ےس منظور شدہ ئی یس ایس ےک ساتھ ایک   سطح یک درست جانچ کرنے ےک 

ے ڈیٹیکشن ماڈل ئی    ²میل گرام/سینٹی میبی   0.5 ایکس آر ایف آلہ ہے جےس  ۔  وکیں یک ایکشن سطح پر پروگرام کیا گیا ہے

ومنٹ کو 200ئر  لئی ایک منظور شدہ ئی یس ایس    0.5آئی انسبی میل گرام/سینٹی میبی یک ایکشن سطح پر جانچ ےک 

لئی مینوفیکچرر یک ط  ²جاری کیا گیا ہے  رف ےس دوبارہ پروگرام کرنا  لیکن اس ایکشن یک سطح پر درست جانچ ےک 

۔    وری ہے  ضے

 ورزیاں خالف کی ڈی پی ایچ

ایچ ئی ڈی فے الحال سیےس پر مبٹے پینٹ کا معائنہ کرتا ہے جب بیھ کیس یونٹ کا معائنہ ہوتا ہے جہاں چھ سال ےس کم  

 ےس گزارتا ہے اور یہ عمارت   10عمر کا بچہ ہفئے میں  
ی

پہےل تعمبں یک گٹی تیھ۔  زیادہ   ےس  1960یا اس ےس زیادہ گھنئی باقاعدیک

ومائزڈ پینٹ یک گٹی سطحوں یک   ، ایچ ئی ڈی معائنہ میں کمبی تر معامالت میں جہاں پینٹ چھیلیے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے

۔  یکم دسمبر   ایکشن یک سطح پر   ²میل گرام/سینٹی میبی  0.5ےس ایچ ئی ڈی کرے گا  2021ایکس آر ایف جانچ شامل ہے
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لئی ا  ے ڈیٹیکشن ماڈل ئی ئر جانچ ےک  آئی کا استعمال کرنے ہونی معائنہ کریں۔  اس  200یچ یو ڈی ےس منظور شدہ وکیں

۔ 
ی

 ڈیوائس ےس ریڈنگ یک بنیاد پر لیڈ بیسڈ پینٹ یک نٹی تعریف کا استعمال کرنے ہونی خالف ورزیاں جاری یک جائیں یک

ڈی یک طرف ےس کیا خالف ورزی جاری یک جانے   میبی ہے تو ایچ پی  ²میل گرام/سینٹی   0.5اگر ایکس آر ایف ریڈنگ  .1

؟ 
ی

 یک

لئی ایچ یو ڈی ےس منظور شدہ ئی یس ایس ےک مطابق،   ومنٹ ےک  ے ماڈل ایکس آر ایف انسبی میل گرام/سینٹی   0.5وکیں

کو دوبارہ پروگرام شدہ آالت کا استعمال کرنے ہونی جانچ نے پر نر نتیجہ ےک طور پر درجہ بندی یک    ²میبی کا نتیجہ

۔ایچ ئی ڈی  جائے  رڈ ٹیسٹنگ یک خالف ورزی جاری کرے گا 0.5ہے ے لیکن   ²میل گرام/سینٹی میبی پر لیڈ بیسڈ پینٹ ہبں

مالک کو پینٹ چپ تجزیہ ےک نتائج فراہم کرےک خالف ورزی کا مقابلہ کرنے یک اجازت دے گا جو پینٹ کو منفے ہونے کا  

ے کرے گا۔ایک مالک  لئی ایکس آر ایف  پر ج ²میل گرام/سینٹی میبی  0.5تعیں اری خالف ورزی کا مقابلہ کرنے ےک 

 ٹیسٹنگ فراہم نہیں کر سکتا۔ 

ایکس آر ایف پڑھتے ےک نتیچر میں ایچ پی ڈی یک جانب ےس لیڈ بیسڈ پینٹ یک  ²میل گرام/سینٹی میبی  0.4کیا  .2

؟
ی

 خالف ورزی ہویک

۔  لئی تعریف یک  لیڈ بیسڈ پ ²پر یا اس ےس کم کا نتیجہ ²میل گرام/سینٹی میبی   0.4نہیں ینٹ یک خالف ورزی ےک اجراء ےک 

۔   حد ےس نیجے ہے

؟   ²میل گرام/سینٹی میبی  0.6کیا  .3
ی

 ایکس آر ایف پڑھتے ےک نتیچر میں لیڈ بیسڈ پینٹ یک خالف ورزی ہویک

اضافے  پر یا اس ےس اوپر کا نتیجہ مثبت ہوگا۔اس طرح مالکان پینٹ چپ تجزیہ یا  ²میل گرام/سینٹی میبی  0.6ہاں۔ 

پر یا اس ےس اوپر جاری یک گٹی خالف ورزی کا مقابلہ نہیں    ²میل گرام/سینٹی میبی  0.6ایکس آر ایف ٹیسٹنگ ےک ساتھ 

۔ 
ی

 کر سکیں ےک

# )مفروضہ لیڈ بیسڈ پینٹ  616ےس پہےل جاری کردہ خالف ورزی ےک حکم  2021کیا پراپرپی مالکان کو یکم دسمبر  .4

رڈ یک خالف ورزیوں( کا مقابلہ ک ے  جو ہبں
ی

  ²میل گرام/سینٹی میبی   0.5رنا ہوگا جس میں ایکس آر ایف ریڈنگ ہویک

؟    ےس کم ہے

لئی  ، پراپرئی مالکان لیڈ بیسڈ ےک حکم ےک طور پر جاری کیا گیا 616ےس پہےل # 2021یکم دسمبر خالف ورزیوں ےک 

۔  کا استعمال کرنے ہونی خالف    ²میل گرام/سینٹی میبی   1.0پینٹ یک تعریف ےک طور پر 
ی

ورزی کا مقابلہ کر سکیں ےک

لئی   2021پراپرئی مالکان کو یکم دسمبر  یک    ²میل گرام/سینٹی میبی  1.0ےس پہےل یک ان خالف ورزیوں کا مقابلہ کرنے ےک 

 ایکشن سطح پر مقرر کردہ آالت ےک ذریعہ یک جانے وایل ایکس آر ایف ٹیسٹنگ کا استعمال کرنا ہوگا۔

 اوور ٹرن

ےس پہےل کرایہ یک رہائش ےک تمام پراپرئی مالکان کو قانون ےک مطابق ٹرن اوور )خایل جگہ، دوبارہ قبضے ےس پہےل( پر   1960

، اور اگست  ورت ہے ےک بعد ےس پہےل کاروبار پر پینٹ یک گٹی کھڑیک اور   2004معائنہ کرنے اور دستاویزی شکل دییے یک ضے

اور ہر کاروبار پر اپارٹمنٹ میں کیس بیھ دورسے پینٹ یک سطح پر لیڈ بیسڈ پینٹ  دروازے یک رگڑ یک سطحوں کو کم کرنے 

ورت ےک بارے میں مزید   ،  دیگر ذمہ داریوں ےک ساتھ ساتھ.اگر آپ کو اس ضے ورت ہے ےک خطرات یک اصالح کرنے یک ضے

  :  . paint-based-www.nyc.gov/leadمعلومات درکار ہیں تو ہمارا ویب صفحہ دیکھیں

اگر پراپرپی کا مالک ٹرن اوور معائنہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ پچھیل جانچ میں لیڈ بیسڈ پینٹ کا اشارہ نہیں دیا گیا   .1

؟ 
ی

 تھا، تو کیا مالک کو نٹے ایکشن سطح پر دوبارہ جانچ کرپے ہویک

 

 

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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وع ہونے واال کو 2021یکم دسمبر  میل گرام/سینٹی میبی یک ایکشن لیول ےک تحت   1.0ئی بیھ یونٹ جےس  ےس رسر

وریات کو   ²چھوٹ دی گٹی ہے  ٰ یک حیثیت کھو دیتا ہے اور اےس ٹرن اوور یک ضے اس یونٹ ےک پہےل ٹرن اوور پر اس استثٹے

لئی ایچ ئی ڈی کو ٹرن ۔   پورا کرنے ےک ساتھ ساتھ یہ اطالع بیھ دیٹے چاہیں کہ چھوٹ یک منسوخے ےک  اوور کیا جانی

ے ےک ساتھ تیار کردہ    اور ایک ایکس آر ایف مشیں
ی

ٰ یک درخواست جمع کرائے ہویک لئی ایک نٹی استثٹے مالک کو یونٹ ےک 

ٰ کا درجہ دیا جانی گا جو  یک ایکشن سطح پر    ²میل گرام/سینٹی میبی  0.5ٹیسٹنگ یک بنیاد پر ایک نیا "لیڈ فری" استثٹے

ل  ( تاکہ مطلوبہ ٹرن اوور رسگرمیاں انجام نہ دیٹے پڑیں۔   مقرر ہے )مزید معلومات ےک   ئی چھوٹ پر سیکشن نیجے دیکھیں

وریات یک مکمل وضاحت ہمارے ویب پیج پر پائی   لئی نمونہ فارم اور کاروبار یک ضے ٹرن اوور کو دستاویزی بنانے ےک 

 :  . .paint-based-nyc.gov/leadwwwجاسکٹے ہے

 

 (تعمیل 31 قانون مقامی) یونٹس تمام  – ضرورت کی ٹیسٹنگ ایف آر ایکس

وری ہے اور  ےس پہےل ےک کرایہ ہاؤسنگ ےک تمام پراپرئی مالکان   1960تمام یونٹوں میں ایکس آر ایف ٹیسٹنگ کا انعقاد ضے

، اور تمام ہاؤسنگ میں  وری ہے تعمبں کیا گیا ہے جہاں مالک کو لیڈ بیسڈ پینٹ   1978- 1960ےک ذریعہ دستاویزی ہونا ضے

، اگست  ورت ےک بارے میں مزید معلومات درکار ہیں تو ہمارا ویب صفحہ   2025کا علم ہے تک۔  اگر آپ کو اس ضے

 :     paint-based-www.nyc.gov/leadدیکھیں

ے کا استعمال کرتے ہوتے مقایم قانون اگر  .1 لتے جانچا گیا تھا جس کا    31اپارٹمنٹ کو ایکس آر ایف مشیں یک تعمیل ےک 

میل گرام/سینٹی   0.5کو   2021ایکشن یک سطح پر کیا گیا تھا، تو کیا یکم دسمبر  ²میل گرام/سینٹی میبی  1.0ٹیسٹ 

؟ ایکشن یک سطح پر ایک اور مکمل اپارٹمنٹ ٹیسٹ یک   ²میبی 
ی

ورت ہویک  ضے

۔یکم    31مقایم قانون 
ی

، لیکن آپ ایسا کرنا چاہیں ےک ورت نہیں ہے لئی اپارٹمنٹ یک دوبارہ جانچ یک ضے یک تعمیل ےک 

لئی  1سطح پر یک جانے وایل جانچ ےک نتائج:  ²میل گرام/سینٹی میبی  1.0ےک بعد  2021دسمبر  ے کرنے ےک  ( کو یہ تعیں

؛  1نون استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ مقایم قا لئی اجزاء منفے ہیں ( کاروبار یک  2ےک تحت سیےس پر مبٹے پینٹ ےک 

لئی استعمال نہیں کیا جا سکتا؛ اور  وریات کو پورا کرنے ےک  ( محفوظ کام ےک طریقوں کا استعمال کرنے ہونی مالک  3ضے

 کو کام مکمل کرنے ےس فارغ نہ کریں۔   

وع ہونے واےل مقایم قانون  2021یکم دسمبر  لئی آزمانی گئی اپارٹمنٹس یک جانچ یک جائے چاہیی    31ےس رسر یک تعمیل ےک 

 ایکشن یک سطح پر ایچ یو ڈی ےس منظور شدہ ئی یس ایس ےک ساتھ ایک آلہ۔   ²میل گرام/سینٹی میبی  0.5

لتے درخواست 31کیا مقایم قانون  .2 ٰ ےک  ؟ تعمیل معائتے کو استثٹے لتے استعمال کیا جاسکتا ہے  دینے ےک 

تعمیل معائنہ ےک نتائج یک بنیاد پر لیڈ فری یا لیڈ   31ایچ ئی ڈی مالکان یک حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ مقایم قانون  

لئی درخواست دیں۔  ایچ ئی ڈی یکم نومبر   ٰ ےک  کو ایچ یو ڈی ےس منظور شدہ آالت کا استعمال    2021سیف استثٹے

وع کرے گا۔ اگر  ²میل گرام/سینٹی میبی   0.5 کرنے ہونی  میل    0.5ایکشن یک سطح پر یک جانے وایل جانچ کو قبول کرنا رسر

ایکشن یک سطح پر ایچ یو ڈی ےس منظور شدہ آالت کا استعمال کرنے ہونی جانچ یک جانی تو تمام   ²گرام/سینٹی میبی 

ٰ ےک ، مالک مزید کام ےک بغبں لیڈ فری استثٹے ۔  اگر مثبت نتائج ہیں )یا نر  نتائج منفے ہیں لئی درخواست دے سکتا ہے  

لئی درخواست دے سکتا   ٰ ےک  ( تو مالک لیڈ فری استثٹے نتیجہ نتائج پینٹ چپ تجزنے ےک ساتھ منفے ثابت نہیں ہونے

لئی مثبت یا نر نتیجہ سطحوں پر کیم کا کام کی ا جاتا  ہے اگر پینٹ کو مستقل طور پر ہٹانے یا جزو کو تبدیل کرنے ےک 

  ٰ ، تو مالک لیڈ سیف استثٹے ۔  اگر روک تھام یا انکیپسولیشن کو کیم ےک ایک حض ےک طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہے

 اور تمام مطلوبہ  
ی

ٰ یک درخواست مکمل کرئے ہویک ۔یاد دہائے ےک طور پر، مالک کو استثٹے لئی درخواست دے سکتا ہے ےک 

 )اس میں اضا
ی

فے دستاویزات شامل ہیں ایکس آر ایف ٹیسٹ ےک نتائج( اس ےس پہےل کہ  دستاویزات جمع کرائے ہوں یک

ٰ حاصل کیا جا سےک۔   ایچ ئی ڈی دستاویزات یک تصدیق کرے مناسب اور مکمل ہو تاکہ استثٹے

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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کارروائی    ²جانچ 31ےس پہےل یک گٹی مقایم قانون  2021پر جانچ یک بنیاد پر یکم دسمبر  ²میل گرام/سینٹی میبی  1.0 نوٹ: 

؛ تاہم،   یک لئی استعمال کیا جاسکتا ہے لئی درخواست دییے ےک  ٰ ےک  لئی استثٹے میل   1.0سطح کو بیھ محدود مدت ےک 

مزید معلومات ےک   -ایکشن یک سطح پر جانچ یک بنیاد پر دی گٹی چھوٹ اب کاروبار پر نافذ نہیں ہے  ²گرام/سینٹی میبی 

۔   لئی چھوٹ پر سیکشن ےک نیجے دیکھیں

 چھوٹ

۔  لیڈ بیسڈ پینٹ یک    ١الکان مقایم قانون پراپرئی م لئی ایچ ئی ڈی ےک پاس فائل کرسکئے ہیں ٰ ےک  یک کچھ دفعات ےس استثٹے

ایکشن یک سطح پر یک جانے وایل ایکس آر ایف ٹیسٹنگ یک بنیاد پر دائر   ²میل گرام/سینٹی میبی   1.0تعریف میں تبدییل ےس 

ٰ یک درخواست ایچ ئی  ۔  استثٹے
ی

:   چھوٹ متاثر ہویک ڈی ویب سائٹ پر اس وقت دیکیھ جا سکٹے ہے

paint-based-www.nyc.gov/lead   

ی موجودہ چھوٹ کا کیا ہوگا؟ .1  لیڈ بیسڈ پینٹ ٹیسٹنگ یک سطح میں تبدییل یک بنیاد پر مبں

کو یا اس ےک بعد ہونے    2021کوئی بیھ چھوٹ اب یکم دسمبر  ایکشن یک سطح پر دی گٹی   ²میل گرام/سینٹی میبی  1.0

۔  
ی

 واےل پہےل کاروبار پر نافذ العمل نہیں ہویک

ٰ منسوخے کا عمل کیےس کام کرے گا؟  .2  استثٹے

لئی انفرادی   ٰ اپارٹمنٹس پر کاروبار ہوتا ہے )یا تو یونٹ ےک  مالکان ایچ ئی ڈی کو مطلع کرنے ےک پابند ہیں جب مستثٹے

(۔  ایچ ئی ڈی اکتوبر/نومبر   لئی دیا جاتا ہے میں   2021طور پر دیا جاتا ہے یا ایک چھوٹ ےک تحت عمارت ےک یونٹوں ےک 

ٰ یک فہرست ےک ساتھ مطلع کرے گا اور انہیں اس عمل ےک بارے  مالکان کو ان ےک موجودہ ایچ ئی ڈی جاری   کردہ استثٹے

۔ ایچ ئی ڈی مطلوبہ فارم   میں معلومات فراہم کرے گا کہ جب ایچ ئی ڈی کو کاروبار ےک بارے میں مطلع کیا جانی

لئی استعمال کرنا ہوگا۔ جب ایچ ئی ڈ ی کو پراپرئی مالک  مالکان کو ایچ ئی ڈی ویب پیج پر اس نوٹیفکیشن ےک عمل ےک 

، تو ایچ ئی ڈی اس   ، یا اگر ایچ ئی ڈی کو کاروبار کا علم ہو جاتا ہے یک طرف ےس ٹرن اوور کا نوٹس موصول ہوتا ہے

ٰ کو منسوخ کر دے گا۔ تاہم کاروبار یک تاری    خ تک، منسوخے ےک ایچ ئی ڈی یک طرف ےس نوٹس ےک اجراء ےک   استثٹے

۔ایچ ئی ڈی   1باوجود، یونٹ دوبارہ مقایم قانون  وریات بیھ شامل ہیں لئی ضے ےک تابع ہوگا، جس میں اس کاروبار ےک 

لئی   مالک کو منسوخے کا نوٹس بھیجدے گا اور اس ےک ساتھ اس بارے میں معلومات بیھ بھیجر گا کہ نٹی چھوٹ ےک 

۔  درخواست کیےس دی جانی

ٰ درخواست جمع  ایکشن یک سطح پر مکمل ہونے وایل ج ²میل گرام/سینٹی میبی    0.5مالک  انچ ےک ساتھ ایک نٹی استثٹے

اور چھوٹ حاصل کرنے  اس ایکشن یک سطح پر ایچ یو ڈی ےس منظور شدہ ئی یس ایس ےک ساتھ ایک آلہ کرا سکتا ہے 

ورت ےک مطابق کوئی کیم کا کام مکمل کیا گیا۔  لئی ضے  ےک 

، یا اس تاری    خ ےک بعد ضف  کو خایل ہوتے واےل کیس اپارٹمنٹ کو اس یک چھوٹ ن  2021کیا یکم دسمبر   .3
ی

ہیں مےل یک

ے پر دیا   ( اس یک چھوٹ کا اطالق نہیں ہوگا؟ اگر کوپے اپارٹمنٹ لبں ایک اپارٹمنٹ جو پلٹ جاتا ہے )خایل ہو جاتا ہے

؟ 
ی

 گیا ہے لیکن اس تاری    خ پر قبضہ نہیں کیا گیا ہے تو کیا چھوٹ برقرار رہے یک

ے پر قبضے یک نٹے تاری    خ ےک 2021یکم دسمبر ایک ےک ساتھ کوئی اپارٹمنٹ  کو خایل(    2021)لہذا یکم دسمبر  بعد لبں

 یا خایل جگہ یک تاری    خ، جو بیھ تاری    خ بعد میں    2021کو اس یک چھوٹ اب یکم دسمبر 
ی

تک نافذ العمل نہیں رہے یک

وریات یک   ہو، اور مالک کو اس کاروبار ےک بارے میں ایچ ئی ڈی کو مطلع کرنا ہوگا۔ یونٹ ایک بار پھر کاروبار یک ضے

وط ہے )برانی یہ کاروبار( اور دیگر تمام مقایم قانون  ٰ قرار دیا گیا   1تعمیل ےس مشر ےک تقاضے جن ےس اےس پہےل مستثٹے

لئی جمع   وریات یک تعمیل کو یقیٹے بنانے یا نٹی چھوٹ ےک  تھا۔ کوئی بیھ لیڈ بیسڈ پینٹ ٹیسٹنگ جو ٹرن اوور یک ضے

، لیڈ   لئی یک جائے ہے لئی نئی کرانے ےک  ایکشن لیول کا استعمال کرنا ہوگا اور   ²میل گرام/سینٹی میبی  0.5بیسڈ پینٹ ےک 

اس ایکشن یک سطح پر ایچ یو ڈی ےس منظور شدہ ئی یس ایس ےک ساتھ ایک ایکس آر ایف آالت ےک ذریعہ جانچ یک  

۔   جائے چاہیی

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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ٰ یک درخواستوں کو  ایکشن یک سطح پر مکمل ہوتے وا ²میل گرام/سینٹی میبی   0.5ایچ پی ڈی  .4 لتے استثٹے یل جانچ ےک 
وع کرے گا؟   کب قبول کرنا شر

وع کرے گا جس میں یکم نومبر   ٰ یک درخواستوں کو قبول کرنا رسر کو اس ایکشن یک سطح پر    2021ایچ ئی ڈی استثٹے
ایکشن یک   ²میل گرام/سینٹی میبی  0.5ایچ یو ڈی ےس منظور شدہ ئی یس ایس ےک ساتھ ایک آلہ استعمال کرنے ہونی 

وع کر سکئے ہیں جس   ۔  تاہم پراپرئی مالکان اس تاری    خ ےس پہےل نٹی ایکشن لیول پر جانچ رسر سطح پر جانچ شامل ہے
۔     ²میل گرام/سینٹی میبی   0.5میں ایک منظور شدہ آلہ  لئی دوبارہ پروگرام کیا گیا ہے  یک نٹی ایکشن سطح پر جانچ ےک 

ایکشن یک سطح پر چھوٹ قبول  ²میل گرام/سینٹی میبی  1.0یک جانب ےس  ےک بعد ایچ پی ڈی   2021کیا یکم دسمبر   .5

؟
ی

 یک جاپے رہے یک

  ضف اگرایکشن یک سطح پر درخواستیں قبول کرتا رہے گا  ²میل گرام/سینٹی میبی  1.0تک    2022ایچ ئی ڈی یکم مارچ 

یونٹ یکم مارچ    اورایکشن یک سطح پر یک گٹی تیھ  ²میل گرام/سینٹی میبی  1.0ےس قبل  2021یہ جانچ یکم دسمبر  

  ²میل گرام/سینٹی میبی   1.0ےس قبل   2021ےس پہےل کاروبار نہیں کرے گا۔  یاد دہائے ےک طور پر یکم دسمبر  2022

ےک بعد پہےل   2021جائز ہے جب تک کہ یکم دسمبر ایکشن یک سطح پر دی گٹی کوئی بیھ چھوٹ ضف اس وقت تک 

۔یکم دسمبر  ایکشن  ²میل گرام/سینٹی میبی  1.0ےک درمیان   2022ےس یکم مارچ  2021کاروبار پر یونٹ خایل نہ ہو جانی

۔ ہوسکتا ہے کہ یونٹ کو انفرادی  
ی

یک سطح پر دی گٹی کوئی چھوٹ بیھ پہےل کاروبار تک یہ نافذ العمل رہے یک

لئی چھوٹ دی گٹی ہو۔ چھوٹ دی گ میل    1.0ٹی ہو یا ایک چھوٹ ےک تحت مجمویع طور پر عمارت ےک یونٹوں ےک 

ٰ یونٹ ےک کاروبار ےک بارے میں ایچ ئی ڈی کو مطلع کرنے ےک عمل ےک   ²گرام/سینٹی میبی  ایکشن یک سطح پر مستثٹے

لئی اس سیکشن میں سواالت  ۔   2اور  1بارے میں مزید معلومات ےک   دیکھیں


