
 

 
 
 

 شرائط  ےیکے ل اخراج یعارض  کے پوسٹ مپیل

 
  کو  پوسٹس پمی ل اور ،ی گ کرے برداشت  ںی الگت  یسار  یوال آنے ںی م اخراج  ی عارض کے پوسٹ مپ ی ل بحث ری ز می تنظ ی آپ ک .1

 ۔ یگ کرے انسٹال سے پھر پر مقام اصل کے ان اور اسٹور

 

الئٹ اور    ٹی بدلنے کے دوران اسٹر  ای اسے ہٹانے، اسے بحال کرنے    ت،ی ( سمادوںی بن )  ادی بن   یپوسٹ ک  مپی ل  می تنظ  یآپ ک .2

  ی اصل حالت پر بحال کرنا الزم  یکو اس ک  ادی بن الئٹ اور    ٹی ذمہ دار ہے۔ اسٹر  ےی نقصان کے ل  ای   یگمشدگ   یکس  ںی امالک م  گری د  یکس

 ہے۔

 

 رکھنا   قائم  اسے  یہ   ں ی انہ   اور  کرنا  فراہم  یروشن   یعارض  یہ   بی قر  کے  اس  ای   پر  مقام  کے  پوسٹ   مپی ل  ے،ی تحفظ کے ل  یعوام .3

 ,Illuminating Society of North America)  کہی امر  نارتھ  آف  یسوسائٹ   شنی ن ی الّوم  کو  سطحوں  ی ک  یروشن ۔  ہے  یضرور 

IESNA کے مطابق قائم رکھنا ضروری ہے۔ ) 

 

 ۔ ہے یضرور کروانا سے شنی کٹری ال افتہی  الئسنس کے یسٹ  ارکی  وی تمام کام ن  .4

 

 :ںیہ  مندرج ںی م لی ذ دارانی کی ٹھ کے یبجل کے ننسی نٹی م الئٹنگ ٹی اسٹر  موجودہ  ےی معلومات کے ل یآپ ک

 
Hellman Electric (718) 931-9900 Welsbach Electric (718) 670-7900 

Verde Electric (914) 664-7000 EJ Electric (718) 764-3397 
Windsor Electrical (718) 850-6523 Metro Electrical (718) 439-7476 

 
 

 ۔ںی ہ  کرتے اتفاق پر رکھنے پاک سے  ضرر  سے صورتحال یبھ ی کس یوال ہونے دای کو مذکورہ باال سے پ  یآپ سٹ  .5

 

اڑتال .6 کم  از  کم  سے  کرنے  شروع  کام  ڈو48)  سی آپ  پہلے  گھنٹے   Division of Street)  الئٹنگ  ٹی اسٹر  آف  ژنی ( 

Lighting) ،(212) 839-3322   سے رابطہ کریں گے۔ 

 

 الئٹنگ  ٹی آف اسٹر  ژن ی ڈو  اور  ں،ی طرح سے مجاز افسر کے دستخط، اس کے نچلے حصے م  یکے پور  می تنظ  یآپ ک .7

(Division of Street Lighting), 34-02 Queens Boulevard, Long Island City, New York 11101    کو اسے واپس

 ۔ یگ جائے یمان کرنے سے مذکورہ باال کے حوالے سے آپ کی منظوری 

 
  : مقام کا)کھمبوں(  کھمبے کردہ لیجگہ تبد

 

  : نام کا میتنظ

 

  ڈاک کا پتہ:

 

 خ یتار عہدہ  دستخط
 ( میتنظ ای داری)عہد

 
  نمبر  الئسنس اور نام کا  داریکیٹھ یبجل
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