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 تنظیم کی معلومات
 

  : تنظیم کا نام
 

  : تنظیم کی عمارت کا پتہ
 

  : تنظیم کا ڈاک کا پتہ
 

  : تنظیم کا مجاز نمائنده
 

  :ای میل پتہ :فیکس نمبر :فون نمبر
 

 عمومی التزامات
 

ہ تمام الگتوں کی کلی طور سے وابست اخراجکے اپنے استعمال، ردوبدل، انسڻالیشن اور ) الئڻس(ذیل میں مندرج تنظیم اسڻریٹ الئٹ  .1
 بال تحدید شامل ہیں۔") کام("پر ذمہ دار ہوگی، جس میں کھمبے کے ڻیپ اور کیبل دوڑانا 

سے میل جول ) Con Edisonیعنی (کام الئسنس یافتہ بجلی ڻھیکیدار کے ذریعے انجام دیا جائے گا اور مناسب یوڻیلیڻی  .2
 بنایا جائے گا۔

 یا مناسب یوڻیلیڻی کے ساتھ مالی انتظامات کرنے کی ذمہ دار ہے۔ Con Edisonے لیے آپ کی تنظیم توانائی کی الگت ک .3
 کام سے تمام قابل اطالق اصول، ضابطہ، قوانین، اور حفاظتی ضابطوں کی تعمیل ہوگی۔ .4
 New(یا تفصیلی عالمتی نیز نیو یارک سڻی کے محکمۂ نقل و حمل /اس درخواست کے ہمراه مجوزه کام کی ایک ڈرائنگ اور .5

York City Department of Transportation, NYCDOT (کی جانب سے درخواست کرده کوئی تصاویر ہونا ضروری ہے۔ 
 تنظیم کام کے دوران کسی گمشده یا خراب شده اسڻریٹ الئٹ کے ساز و سامان اور کسی دیگر امالک کی ذمہ دار ہوگی۔ .6
" کا معاہده تاوان ادا کرنے اور ضرر سے پاک رکھنے کا" مکمل درخواست ایک دستخط شده اور نوڻری سے تصدیق شده .7

آفس آف اسپیشل ایونڻس  NYCDOTگھنڻے پہلے ) 72کام شروع ہونے سے کم از کم بہتر () 3صفحہ (
)Office of Special Events (کے پاس، بذریعہ ای میل :.govspecialevents@dot.nycیا فیکس/اور :

دائر کی جانی چاہیے۔ مکمل دستخط شده اصل درخواست امریکی ڈاک سروس کی 4841/4254 -839 (212)
 :معرفت اس کے فوراً بعد اس پتے پر میل کی جائے

 
New York City Department of Transportation  

Office of Special Events 
55 Water Street, 9th Floor  

New York, NY 10041 
 

سے منظور شده اس درخواست کی  NYCDOTسے منظور نہ ہو جائے تب تک کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔  NYCDOTجب تک  .8
 کو پیش کرنا ضروری ہے۔ NYCDOTنقل کام کے دوران ہمہ وقت ساتھ ہونا اور درخواست کرنے پر 

http://www.nyc.gov/dot
mailto:specialevents@dot.nyc.gov
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 درخواست کرده کام کی نوعیت
 

 
 

 
 

 
 

  : وقت :کام شروع ہونے کی تاریخ
 

  : وقت :کام ختم ہونے کی تاریخ
 

  ):مقامات(کام کا مقام 
 

 
 

 
 

 بجلی ڻھیکیدار کی معلومات
 

  : الئسنس یافتہ بجلی ڻھیکیدار کا نام
 

  : رابطہ کے فرد کا نام
 

  : بجلی ڻھیکیدار کا بلڈنگ کا پتہ
 

  : بجلی ڻھیکیدار کا ڈاک کا پتہ
 

  : فیکس نمبر :فون نمبر :الئسنس نمبر
 

 تاریخ دستخط
 )تنظیم کا مجاز نمائنده(

 :کے اہلکار کے استعمال کے لیے DOTصرف 
 

Approved / Denied 
 

NYC / DOT / DSL Name (Please Print):   
 

NYC / DOT / DSL Signature: Date:   
 

DSL #  
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 تاوان ادا کرنے اور ضرر سے پاک رکھنے کا معاہده
 

 و حمل کے ذریعہنیو یارک سڻی محکمۂ نقل 
 کو") اجازت گیرنده(" 
 کو") احاطے(" 
 کی مدت کے دوران 
 ۔ 

 :درخواست دہنده ذیل کے مطابق اتفاق کرتا ہے/پرمٹ گیرنده ،کے مقصدسے استعمال کرنے کے لیے دی گئی اجازت پر غور و خوض کرتے ہوئے

جنڻوں، خادموں، نمائندوں، مالزموں، اڻارنیز، صالح کاران ، اس کے افسران، ایNYCDOTاور ") سڻی("درخواست دہنده سڻی آف نیویارک 
کسی بھی یا تمام تر ایسی جوابدہی، ) کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے") تاوان گیر("جنہیں مجموعی طورپر (اور خود مختار ڻھیکیداران کو 

) بشمول لیکن بال تحدید، اڻارنی کی فیس اور باز ادائیگی(مقدموں، ذمہ داریوں، جرمانوں،نقصانات، ہرجانوں، دعووں، چارجز اور اخراجات 
    کا تاوان ادا کرنے، اس سے ان کا دفاع کرنے اور ضرر سے پاک رکھنے کا جوابده ہے جو")نقصانات("
نیز درخواست دہنده کی موجودگی، یا       کے دوران   

تار ڻھیکیداران کی موجودگی سے پیدا شده یا اس سے تعلق رکھنے نمائندوں، خادموں، مالزمین یا خود مخدرخواست دہنده کے ایجنڻوں، 
والے تاوان گیروں پر عائد ہو سکتے یا ان کے ذریعہ خرچ کیے جا سکتے یا ان کے خالف ثابت کیے جا سکتے ہوں، چاہے اس طرح 

 جوابدہی اور تاوان ادا کرنے کی کے نقصانات سڻی کی بے توجہی سے ہوں یا بصورت دیگر ہو؛ تاہم، اس شرط کے ساتھ کہ مذکوره باال
جوابدہی کسی بھی ایسے نقصان پر اس حد تک الگو نہیں ہوگی جو سڻی، اس کے افسران، مالزمین، خادمین، ایجنڻوں،اڻارنیز، صالح 

 کاران یا خود مختار ڻھیکیداران کی کسی ارادتاً بدعملی یا مجموعی بے توجہی سے پیدا ہوئی ہو۔
کو انجام دینے کی اس درخواست کی سڻی کی منظوری     دہنده تسلیم کرتا ہے کہاس کے عالوه، درخواست 

کی ایک شرط یہ ہے کہ سڻی اسی بنیاد پر کسی بھی فرد یا پراپرڻی کے تئیں جوابدہی، مقدموں، ذمہ داریوں، جرمانوں، نقصانات، ہرجانوں، 
جس میں اڻارنی کی معقول فیس اور باز ادائیگی بال تحدید شامل (تی ہے دعووں، الگتوں، چارجز اور اخراجات کی کوئی جوابدہی قبول نہیں کر

 ، سوائے اس کے جو یہاں پر واضح طور پر فراہم کیا گیا ہے۔)ہے
 

    ، اس کے افسران، ایجنڻوں، خادموں، نمائندوں یا مالزموں کوNYCDOTدرخواست دہنده سڻی اور 
گی یا ، نیز درخواست دہنده کی موجود       کے دوران  

ھی وه درخواست دہنده کے ایجنڻوں، نمائندوں، خادموں، مالزمین یا خود مختار ڻھییکیداران کی موجودگی کے نتیجے میں موجوده یا آئنده، چاہے اب
آئنده سے ہمیشہ  معلوم ہو یا نامعلوم ہو، متوقع ہو یا غیر متوقع ہو، تمام دعووں، مطالبوں، کارروائی کے حقوق یا کارروائی کے اسباب، موجوده یا

 کے لیے بری اور ڈسچارج کرے گا۔
 

 درخواست دہنده، نیز اس کے جانشیں، کے دوران نیز درخواست دہنده کی موجودگی یا درخواست دہنده کے ایجنڻوں، نمائندوں، خادموں، مالزمین
یجنڻوں، خادموں، نمائندوں، یا مالزمین کو ، اس کے اNYCDOTیا خود مختار ڻھییکیداران کی موجودگی کے نتیجے میں سڻی آف نیو یارک یا 

الحق ہو سکنے والے کسی ضرر کی بنیاد پر جس میں موت یا نقصانات، ذاتی اور امالک کو دونوں ہی شامل ہیں، چاہے ابھی وه معلوم ہو یا 
یا کوئی عمل، مقدمہ  نامعلوم ہو، متوقع ہو یا غیر متوقع ہو، ان کےخالف از روئے قانون یا بصورت دیگر

 ۔   قانونی کارروائی الزم کرنے، اس کا مواخذه کرنے یا اسے قائم رکھنے سے ہمیشہ کے لیے باز رہیں گے
 

 مخلص،
 

  : بذریعہ
 

  :عہده
Sworn to before me this 
 day of , 20    .  

 

Notary Public 
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