
طوفان آئیڈا
آپ کی بحالی میں مدد کے لیے 

نیویارک شہر یہاں موجود ہے

311 پر کال کرنے سے اضافی معلومات دستیاب ہیں
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طوفان آئیڈا





پورے نیویارک شہر کے مختلف عالقوں میں طوفان آئیڈا امالک کو سنگین نقصان پہنچانے کا سبب بنا ہے۔ ردعمل کے طور پر، امالک 
کے ایسے مالکان جو اپنے 1-4 خاندانی رہائشی گھروں میں رہتے ہیں، طوفان کے نتیجے میں پیش آنے والے نقصانات کے ازالے میں ان 

کی معاونت کے لئے نیویارک شہر ُپرعزم ہے، اور اسی لئے مرمتوں کو ترجیح دینے اور فنڈ فراہم کرنے کے لئے دو پروگرامز تشکیل 
دیئے گئے ہیں۔

طوفان آئیڈا سے ہونے والے نقصان کے پیِش نظر، ضروری مرمتی کام میں ممکنہ طور پر درج ذیل کام کے دائرہ کار شامل ہیں:

گیس سروس کی بحالی. 	

واٹر ہیٹر کی تبدیلی. 	

بوائلر/فرنس کی تبدیلی. 	

الیکٹریکل پینل، وائرنگ، اور فکسچرز کی تبدیلی؛ اور. 	

شیٹ راک اور پانی سے نقصان پانے والے دیگر مواد کی تبدیلی۔. 	

آئیڈا سے بحالی کو ترجیح دینے کا پروگرام
تصدیق شدہ ٹھیکیداروں کی فہرست

براؤشر کے اختتام پر آپ کو نیویارک شہر کے الئسنس یافتہ الیکٹریشنز، پلمبرز، اور گھر کی بہتری کے ٹھیکیداروں کی فہرست ملے گی، 
جو نیویارک شہر سے معاوضہ وصول کرنے کے عوض، آپ کے گھر پر مرمت کے کاموں کو ترجیح دینے کے پروگرام میں حصہ لینے 

پر رضامند ہیں۔  اسی مناسبت سے، یہ الئسنس یافتگان مندرجہ ذیل پر رضامند ہیں:

 نیویارک شہر کے الئسنس یافتہ کو مالک مکان کی دستیابی پر انحصار کرتے ہوئے، چوبیس گھنٹے کے اندر الزماً اس مقام کا . 	
دورہ کرنا چاہیئے جس کے مالک مکان نے ان سے رابطہ کیا ہو، تاکہ کام کے دائرہ کار کا تخمینہ لگایا جائے۔

 نیویارک شہر کے الئسنس یافتہ کو کام کے دائرہ کار کے تخمینے کے بعد مالک مکان کے ساتھ کسی معاہدہ جاتی رضامندی . 	
کے طے پانے پر چوبیس گھنٹوں کے اندر ضروری اجازت نامے الزماً حاصل کر لینے چاہیئیں۔

 نیویارک شہر کے الئسنس یافتہ کو، مالک مکان کے ساتھ معاہدہ جاتی رضامندی کا آغاز کرنے کے تین ماہ کے اندر، کام الزماً . 	
مکمل کر لینا چاہیئے اور مکمل شدہ کام کی کسی مطلوبہ بولیوں کی درخواست کرنی چاہیئے۔ 

مالک مکان اس پروگرام کے ساتھ منسلک تمام اخراجات کا ذمہ دار ہے، اس کے عالوہ ٹھیکیدار کے کام کی نگرانی کرنا اور اس بات کو 
یقینی بنانا کہ تمام معائنے انجام دیئے جا چکے ہیں اور اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔

اپنے اجیر کردہ الئسنس یافتہ کے بارے میں اطالع دینے کے لیے براہ کرم دفتِر میئر برائے رہائشی بحالی کے آپریشنز 
(HRO) (Mayor’s Office of Housing Recovery Operations) سے رابطہ کریں۔ آپ کو انہیں ہنگامی حالت 

کے نظم کی وفاقی ایجنسی FEMA (Federal Emergency Management Agency) یا  U.S. چھوٹے کاروبار کی انتظامیہ 
(U.S. Small Business Administration (SBA))کی اہلیت ثابت کرنے والی دستاویز بھی فراہم کرنی چاہیئیں۔ اس پروگرام کے 

متعلق معلومات کے اشتراک یا کسی بھی سواالت کو پوچھنے کے لیے HRO سے ldaList@recovery.nyc.gov رابطہ کیا 
جا سکتا ہے۔

ترجمانی کی مفت سروسز دستیاب ہیں۔
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نیویارک شہر نے آئیڈا کے باعث ناقابِل سکونت 1-4 رہائشی مکانوں میں رہنے والے مالکان کے لئے ایک علیحدہ پروگرام بھی بنایا ہے 
تاکہ مرمتوں کی الگت کی مد میں ان کی براہ راست مالی معاونت کی جائے۔

 (Federal Emergency Management Agency) (FEMA) نیویارک کے رہائشی اب ہنگامی حالت کے نظم کی وفاقی ایجنسی
کی جانب سے آفت کے حوالے سے معاونت حاصل کر سکتے ہیں۔ درخواست دینے کی مدت 4 جنوری کو ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال، 
4 جنوری کے بعد درخواست دینے کی کوشش کرنے والوں کو تاخیر شدہ درخواست دینے کے لئے 60 دنوں کی ایک رعایتی مدت 

 حاصل ہو گی۔ اگر آپ پہلے ہی ایسا نہیں کر چکے ہیں، تو آپ کو آفت کے حوالے سے معاونت کے لیے 
www.disasterassistance.gov یا 3362-621-800-1 پر فوراً درخواست دینی چاہیئے۔

FEMA، اہلیت کے حامل 1–4 رہائشی مکان مالکان کو طوفان آئیڈا کے نتیجے میں ہونے والی مرمتوں کی مد میں کم سے کم $36,000 
کی ادائیگی فراہم کر رہا ہے۔ ان مالک مکانوں کے لئے جنہوں نے FEMA کی مراعات کے لئے درخواست دی ہے لیکن اپنے گھروں 

کو قابِل سکونت بنانے کے لئے FEMA کی جانب سے کافی فنڈ وصول نہیں کئے ہیں، نیویارک شہر مرمتوں کے لئے اضافی $72,000 
تک فراہم کر سکتا ہے۔ نیویارک شہر اور FEMA کی جانب سے فنڈنگ کی مجموعی رقم 72,000$ سے تجاوز نہیں کر سکتی ہے۔

اس ممکنہ پروگرام کے تحت امداد کی درخواست کرنے کے لئے، براہ کرم دفتِر میئر برائے رہائشی بحالی کے آپریشنز (HRO) سے 
یہاں ldaAssist@recovery.nyc.gov رابطہ کریں۔

دیگر ٹھیکیداروں کا استعمال کرنا
اس پروگرام میں حصہ نہ لینے والے کسی الئسنس یافتہ ٹھیکیدار کو استعمال کرنے پر بھی آپ کا خیرمقدم کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو، 
تو ایسے الئسنس یافتہ کو پروگرام کے مذکورہ باال تقاضوں پر عمل پیرا ہونے سے استثنٰی حاصل ہے۔ مزید برآں، شہر کے ضوابط 

کے مطابق کوئی بھی الیکٹریشن، پلمبر، یا گھر کی بہتری کا ٹھیکیدار جسے آپ اجرت پر حاصل کرتے ہیں، اس کا شہر کی جانب سے 
الئسنس کا حامل ہونا الزمی ہے۔ الیکٹریشنز اور پلمبرز کے الئسنس کے اسٹیٹس کے متعلق معلومات nyc.gov/buildings پر 

دیکھی جا سکتی ہیں۔ گھر کی بہتری کے ٹھیکیداروں کے الئسنس کے اسٹیٹس کے متعلق معلومات nyc.gov/buildings پر 
دیکھی جا سکتی ہیں۔ HRO کام کے دائرہ کار یا انجام دیے گئے کام کے معیار کا تعین کرنے کا ذمہ دار نہیں۔

آئیڈا سے بحالی کے لیے اضافی پروگرام
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 مستقبل میں سیالب کے 
نقصانات سے بچاؤ کریں

سیالب کی وجہ سے آپ کے گھر کو پہنچنے والے نقصانات تباہ کن اور خرچ طلب ہیں۔ لیکن ایسی حکمِت عملیاں پائی جاتی ہیں جو 
مستقبل میں نقصانات کو کم کر سکتی ہیں اور یہاں تک کہ نقصانات سے بچا بھی سکتی ہیں۔ اپنے ٹھیکیدار کے ساتھ ان میں سے کچھ 

حکمِت عملیوں کو استعمال کرنے کے امکان کے بارے میں بات کریں:

 اپنے نئے میکینیکل آالت (گرم پانی کا ہیٹر، بوائلر، یا انگیٹھی) کو کسی پلیٹ فارم کے ذریعے اونچا کریں یا بلند رکھیں، اس  	
کے اطراف میں سیالب سے بچاؤ کا بند تعمیر کریں یا بہترین صورت میں اور اگر آپ جگہ فراہم کر سکیں، تو اونچی منزل پر 

منتقل کر دیں۔

 دیواروں کی تباہ شدہ آرائشوں کو آرائش کے نئے مواد سے تبدیل کر دیں جو خشک ہو جائے اور سیالب کے بعد صاف کیا جا  	
سکے۔ ان میں سیمنٹ بیکر بورڈ کے ساتھ دیوار کو ڈھانپنے والی وینائل یا سیرامک ٹائلز شامل ہیں۔

 اگر آپ کو فرش کی کسی اندرونی نکاسی، یا سیوریج بیک اپ سے سیالب کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو آپ کسی بیک واٹر یا چیک  	
والو کو انسٹال کرنے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں۔

 کوئی سمپ پمپ آپ کی بیسمنٹ یا سیلر میں داخل ہونے والے اضافی پانی کو نکال سکتا ہے اور اس پانی کو خود کار طریقے  	
سے نکاسی میں پمپ کر سکتا ہے۔

دوسری لچک دار حکمِت عملیوں کے بارے میں مزید جاننے کے لئے FloodHelpNY.org کو مالحظہ کریں جو مستقبل میں سیالب 
کے نقصان کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔

سیالب کا بیمہ
 (National Flood Insurance Program) کے سیالب کے قومی انشورنس پروگرام FEMA نیویارک شہر کے تمام رہائشی
(NFIP) کے ذریعے سیالب کے بیمہ کی پالیسی کے اہل ہیں۔ چونکہ مکان مالکان کی روایتی انشورنس سیالب کے نقصان کا احاطہ نہیں 
کرتی ہے، اس لیے NFIP اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ سیالب سے پیش آنے والے نقصانات کی مرمتیں اور ان کا احاطہ کرنے 
 FloodHelpNY.org میں مدد کے لئے مالی معاونت فراہم کی جائے۔ کسی پالیسی کو خریدنے کے بارے میں مزید جاننے کے لئے

کو مالحظہ کریں تاکہ اگلے سیالب کے دوران آپ کو اعانت حاصل ہو۔

http://FloodHelpNY.org
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ٹھیکیداروں کے ساتھ کام کرنا

تعمیراتی پیشہ ور ماہر کو اجرت پر رکھتے وقت، اگر آپ اس قسم کے جملے سنیں تو براہ 
کرم محتاط رہیں:

اپنے گھر کے مرمتی کاموں کے حوالے سے ٹھیکیدار کو اجرت پر رکھتے ہوئے بہترین، 
باخبر فیصلہ کرنے کے لیے ان تجاویز اور معلومات کا استعمال کریں:

 کسی دوست کو کال کریں: جب اجرت پر رکھنے کے لئے ٹھیکیدار تالش کر رہے ہوں تو ایسے اہلخانہ اور دوستوں سے  	
مشاورت طلب کریں جنہوں نے ماضی میں اس ٹھیکیدار کو اجرت پر رکھا ہو۔

 اپنا ہوم ورک کریں: اجرت پر رکھنے کا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، nyc.gov/buildings پر الیکٹریشنز اور  	
پلمبرز کے الئسنس کے اسٹیٹس اور انضباطی ماضی کا جائزہ لیں۔ مختلف کاروباری اداروں کو کال کریں، کام کے لئے 

متعدد نرخ حاصل کریں، اور حوالہ جات کے متعلق استفسار کریں۔

 اسے بطور تحریر حاصل کریں: اپنے تعمیراتی پیشہ ور ماہر سے ہمیشہ تحریری تخمینہ جات، اشیا کی تفصیلی ترتیباتی  	
فہرستیں، اور معاہدہ جات کی درخواست کریں۔ کام کی ادائیگی کبھی بھی نقد رقم کی صورت میں نہ کریں اور نہ ہی کبھی 

پیشگی مکمل قیمت ادا کریں۔ ادائیگیوں کا شیڈول مرتب کریں اور کام کی تکمیل کی بنیاد پر اس کی ادائیگی کو منقسم 
کرنے کا اہتمام کریں۔

 قیمتوں میں اچانک اضافے سے خبردار رہیں: اگر آپ کے خیال میں ٹھیکیدار نے مرمتی کاموں کی الگت میں اضافہ کیا  	
ہے، تو nyc.gov/dcwp پر ایک شکایت درج کروائیں یا 311 پر کال کریں اور "ری چارج" کہیں۔

—   جھوٹا دعوٰی: گھر میں موجود تمام پائپس کو کوڈ کے مطابق کرنے کے لئے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

+   سچائی: سیالب کا پانی داخل ہونے کے سبب گیس پلمبنگ سسٹم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر پائپس اچھی حالت میں ہیں، 
تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہیں تبدیل کرنے کی الزمی ضرورت نہیں ہے۔ گیس سسٹم پر کسی بھی وقت کام کی انجام دہی 
کے لیے ایک پریشر ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ٹیسٹس اہم ہیں کیونکہ یہ سسٹم میں کسی قسم کے لیک کی جانچ کرتے ہیں۔ 

زیادہ تر سنگل فیملی کے گھرانوں میں، ایک 3psi/5 پاؤنڈ کا گیج ٹیسٹ موزوں ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ طاقت کا حامل پریشر 
ٹیسٹ پلمبنگ سسٹم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پریشر ٹیسٹ کی ناکامی کی صورت میں اس جگہ کے پائپ تبدیل کرنے ہوں گے 

جہاں لیکس موجود ہیں، اور ان تبدیلیوں کو المحالہ موجودہ کوڈ کے معیارات پر الزماً اترنا چاہیئے۔

—   جھوٹا دعوٰی: وائرنگ کے کام کے لیے آپ کو اجازت ناموں یا کسی الئسنس کی ضرورت نہیں۔ میں کم قیمت میں آپ کے لیے 
یہ کام کر دوں گا۔"

+   سچائی: سیالب سے تباہ ہونے والے الیکٹرانک آالت کو تبدیل کرنا ہو گا۔ آپ کے گھر میں ہونے واال کوئی بھی الیکٹریکل 
کام الزمی طور پر کسی الئسنس یافتہ الیکٹریشن کے ذریعے ہونا چاہیئے، اور اس کے زیادہ تر کاموں میں اجازت ناموں کی 

ضرورت ہوتی ہے۔ غیر الئسنس یافتہ الیکٹریکل کام غیر قانونی اور خطرناک ہے۔
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—   جھوٹا دعوٰی: مجھے جب تک پلمبنگ کے اجازت نامے موصول نہیں ہوتے میں کام شروع نہیں کر سکتا، اور اس میں کئی 
ہفتے لگ سکتے ہیں۔

+   سچائی: سروسز جیسے ہیٹ اینڈ ہاٹ واٹر کے بحالی کے پلمبنگ کے کام خود کار طور پر DOB کی ہنگامی کام کی اطالع 
(Emergency Work Notification) (EWN) کے ذریعے منظور شدہ ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کام 

کو فوری طور پر شروع کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ وسیع پیمانے کے حامل پلمبنگ کے کاموں کو پہلے محدود تغیر پذیری کی 
ایپلیکیشن (Limited Alteration Application) (LAA) کے اجازت ناموں کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن 

 ان کے لئے انتظار کی مدت عمومی طور پر 24 گھنٹوں سے کم ہوتی ہے۔ DOB سروس کے درجات 
www1. nyc.gov/assets/buildings/html/dob-service-level.html پر دیکھے جا سکتے ہیں۔

—   جھوٹا دعوٰی: مجھے پلمبنگ کے اس کام کے لیے اجازت نامے حاصل کرنے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے الگت بڑھ 
جائے گی۔

+   سچائی: DOB نے سیالب سے متعلقہ نقصان کے مرمتی کاموں پر تمام فیس معاف کر دی ہے جو ٹراپکل طوفان آئیڈا سے 
وابستہ ہیں۔ ایسے مرمتی کاموں کے لیے DOB سے اجازت نامے حاصل کرنا مفت ہے۔

—   جھوٹا دعوٰی: میں دیگر کاموں میں مصروف ہوں، لیکن اگر آپ نقد پیشگی ادائیگی کر دیں تو میں آج سے کام شروع کر 
سکتا ہوں۔

+   سچائی: اگر کوئی الیکٹریشن یا پلمبر آپ کو بتائیں کہ وہ مصروف ہیں، تو کسی اور کو کال کر لیں۔ کبھی بھی بل کو 
%100 پیشگی ادا نہ کریں اور نہ ہی کبھی نقد ادائیگی کریں۔ ہمیشہ اشیا کی تفصیلی الگتیں اور تحریری رسیدیں طلب کریں۔

http://www1.nyc.gov/assets/buildings/html/dob-service-level.html


پروگرام میں حصہ لینے والے الئسنس یافتہ الیکٹریشنز، پلمبرز، اور گھر کی بہتری کے ٹھیکیداروں کی فہرست 
مندرجہ ذیل ہے۔ اس فہرست میں سے کسی الئسنس یافتہ کو استعمال کرنا آپ کے اور نیویارک شہر کے مابین کسی 

قسم کا کوئی معاہدہ وجود میں نہیں التا، اور نیویارک شہر فہرست میں موجود کسی بھی پیشہ ور ماہر کے کام کی 
کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔

اس پروگرام کے متعلق سواالت کے جوابات حاصل کرنے کے لیے، براہ کرم دفتِر میئر برائے رہائشی بحالی کے 
آپریشنز (HRO) سے یہاں ldaList@recovery.nyc.gov رابطہ کریں۔

الئسنس یافتہ الیکٹریشنز، پلمبرز اور گھر 
کی بہتری کے ٹھیکیداروں کی شمولیت

mailto:ldaList%40recovery.nyc.gov?subject=


الئسنس یافتہ الیکٹریشنز

A&M ELECTRICAL CONTRACTING LLC
Michael Marcellino, الئسنس # 6	9		 

		06 Blondell Avenue
Bronx, NY 	0	6	

9	7-708-97	9
MJM		90	@AOL.COM

FUSED ELECTRIC CONTRACTING CORP
Muzli Bruncaj, الئسنس # 6				 

				 Rombouts Avenue
Bronx, NY 	0	7	

7	8-9	8-			8
INFO@FUSEDELECTRICNYC.COM

JK ELECTRICAL INC
James Kelly, الئسنس # 9	9		 

	868 White Plains Road 
Bronx, NY 	0	67

9	760	9-	0	-
JKELECTRICAL		@GMAIL.COM

TRIPLE D ELECTRIC INC
Denzil Davis, الئسنس # 					 
			0 White Plains Road, #9

Bronx, NY 	0	67
7	8-676-0		0

TRIPLEDELECTRIC			0@GMAIL.COM

V. VASS ELECTRIC CORP 
Van Vassell, الئسنس # 		0		 

				 White Plains Road 
Bronx, NY 	0	66

7	8-99	-		0	
VVASS60@HOTMAIL.COM

BRONX



الئسنس یافتہ الیکٹریشنز

ADAM ELECTRICAL CONTRACTING LLC
William Geiger, الئسنس # 		8		 

		68 East 	7th Street, #	0	
Brooklyn, NY 					

		7-6		-		70
BGELECTRICINC	6@GMAIL.COM

AKAY ELECTRIC CORPORATION
Atul Keluskar, الئسنس # 098		 

	89	 Eastern Parkway, 	st Floor 
Brooklyn, NY 					

7	8-			-	097
AKAYELECTRIC@VERIZON.NET

AMC ELECTRICAL SERVICE, INC
Michael Castagliola, Jr., الئسنس # 					 

		0 	8th Street
Brooklyn, NY 					

7	8-96	-0809
OFFICE@AMCELECTRICAL.COM

ANGLER ELECTRIC
Gregory Blau, الئسنس # 	80		 

978 	9th Street
Brooklyn, NY 				9

7	8-		7-		79
ANGLERELECTRIC@GMAIL.COM

CINTRON ELECTRICAL SERVICES & 
LIGHTING

Pablo Cintron, الئسنس # 0	0		 
		68 East 	7th Street, Suite 	0	

Brooklyn, NY 					
		7-6		-		7	

CINTRONELECTRICAL	@GMAIL.COM

ELECTRIC FIXX INC
Wayne Hamm, الئسنس # 		6		 

		 Ralph Avenue
Brooklyn, NY 					

7	8-			-			9
ELECTRICFIXX@HOTMAIL.COM

ELECTRICAL SOLUTIONS LLC
Harvey lsaacman, الئسنس # 	8	0	 

			 	0th Street
Brooklyn, NY 					

7	8-788-	0	8
ELECSOLUTIONS@HOTMAIL.COM

JAMES LEWIS ELECTRICAL CORP
Ozni Lewis, الئسنس # 07			 

99	 Rutland Road
Brooklyn, NY 					

		7-	6	-		66
JAMESLEWISELECTRICALCORP@GMAIL.COM

LENS ELECTRIC, INC
Leonid Simkin, الئسنس # 6	7		

	80	 Avenue Y
Brooklyn, NY 					

6	6-			-7			
LENSELECTRIC@GMAIL.COM

LIGHTEN UP ELECTRICAL SERVICE
Shabse Rosenberg, الئسنس # 7				

		0	 New Utrecht Avenue, #	0	
Brooklyn, NY 				9

7	8-6		-0906
LIGHTENUPCORP@GMAIL.COM

BROOKLYN



LIGHTWIRE ELECTRIC CORP
Wildes Arce, الئسنس # 9	9		 

		68 East 	7th Street, Suite 	0	
Brooklyn, NY 					

7	8-86	-79		
INFO@LIGHTWIREELECTRIC.COM

MAIN POWER ELECTRICAL CONTRACTING
Jose Cruz, الئسنس # 	6			

67 West Street, Suite 	0	 Unit 	8
Brooklyn, NY 					

7	8-	0	-				
JOSE@MAINPOWERELECTRIC.COM

MAK ELECTRICAL CONTRACTING CORP
Mark Hall, الئسنس # 00			 

		6	 St. John’s Place, 	st Floor 
Brooklyn, NY 					

7	8-	8	-9	8	
YAHHALL	9@YAHOO.COM

METROPOLITAN ELECTRIC CO
Scott Milet, الئسنس # 	98		

		0 Kent Avenue, 	st Floor 
Brooklyn, NY 				9

		7-768-	0		
METROELECTRIC.OFFICE@GMAIL.COM

NIDETCH ELECTRIC CO INC
Bruce Nidetch, الئسنس # 		09	 

			7 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 					

888-7		-78	9
NIDETCH.OFFICE@GMAIL.COM

P&M ELECTRICAL CONTRACTING CORP
Frank Mereshensky, الئسنس # 		0		 

	6	8 Mermaid Avenue, Suite 	
Brooklyn, NY 					

7	8-6	7-		8	
OFFICE@PMELECTRICALNY.COM

PRIME ELECTRICAL CORP
Akiva Mittelman, الئسنس # 0	7		 

			0 		th Avenue, 	rd Floor 
Brooklyn, NY 				9

7	8-	8	-		8	
INFO@PRIMEELECTRICNYC.COM

TMF ELECTRICAL CONTRACTING INC
Tomas Figueroa, الئسنس # 					 

		9 	9th Street
Brooklyn, NY 				0

7	8-		9-08		
TOMAS@TMFELECTRICAL.COM

WATERMAN ELECTRIC INC
Dennis Waterman, الئسنس # 		09	 

			 Kingsland Avenue
Brooklyn, NY 					

7	8-67	-0	7	
WATERMAN			8@GMAIL.COM

ZENA ELECTRIC INC
Karl Griffith, الئسنس # 		8		 

	79 Tompkins Avenue
Brooklyn, NY 			06

7	8-8		-78	8
KARL@ZENAELECTRIC.COM

الئسنس یافتہ الیکٹریشنز



CHECKMATE ELECTRIC LLC
David Lake, الئسنس # 		8		 

77 Water Street, 8th Floor 
New York, NY 	000	

			-			-		96
DLAKE6			@GMAIL.COM

KRISCORP ELECTRICAL CONTRACTING 
INC

Nicholas Maring, الئسنس # 8				 
		0 West 	7th Street
New York, NY 	00	8 

6	6-9		-0	89
NICHOLAS@KRISCORPELECTRIC.COM

P.L. ELECTRICAL CONTRACTING CORP
Peter Li, الئسنس # 	98		

		 Monroe Street, 	st Floor 
New York, NY 	000	

			-608-8868
PLELECTRICAL8868@GMAIL.COM

PRINCIPAL ELECTRIC CORP
George Tonaj, الئسنس # 		0		 

		 Broadway, Suite 		0	
New York, NY 	000	 

			-	70-				
GEORGETONAJ@PRINCIPALELECTRIC.COM

BLUWOLF ELECTRIC CO INC
Tomasz Kuczynski, الئسنس # 0	8		 

	7-		 	8th Street
Woodside, NY 			77

9	7-8		-760	
KUCZYNSKl	7@GMAIL.COM

CHAPMAN & CHAPMAN ELECTRICAL
Anthony La Rosa, الئسنس # 	0			 

6	-	7 Grand Avenue
Maspeth, NY 			78

7	8-		6-	800
CHAPMANELECTRIC@VERIZON.NET

CSI ELECTRICAL & MECHANICAL INC
Stephen Martino, الئسنس # 	9	9 

		-		 			th Street
Douglaston, NY 			6	

7	8-		8-97	9
CSI-ELECTRICAL@VERIZON.NET

الئسنس یافتہ الیکٹریشنز

MANHATTAN

QUEENS
A&S MASTER ELECTRICAL CORP

Julio Alarcon, الئسنس # 008		 
	7-		 	7th Street

Long Island City, NY 			0	 
7	8-	6	-767	

A-AND-S_ELECTRIC@HOTMAIL.COM

ACE ELECTRICAL CONSTRUCTION
Jeffrey Socol, الئسنس # 		8		 

		0-	7 		rd Avenue
College Point, NY 				6 

		7-	68-	0	8 
HVACQ		8@GMAIL.COM

ARCH ELECTRIC INC
Dimitrios Tomboris, الئسنس # 	6			 

		-8	 BQE West, #	0	
Astoria, NY 			0	

7	8-		9-9	00
JAMES@ARCHELECTRICINC.COM



DYNAMO ELECTRICAL CORP
David Doyley, الئسنس # 0				 

		9-0	 Merrick Boulevard
Laurelton, NY 					

7	8-		8-9080
DYNAMOELECTRICALCORP@AOL.COM

ELECTRIC A/C INC
Richard Heffernan, الئسنس # 066		 

96-	7 			 Street
Queens Village, NY 				9 

		7-90	-				
INFO@NYCQUEENSELECTRICIAN.COM

HIGH IMPACT ELECTRIC CORP
Stanley Dessources, الئسنس # 	99		 

		-07 Flushing Avenue, Suite 			
Maspeth, NY 			78

		7-	0	-6		6
STAN@HIGHIMPACTELECTRIC.COM

INFINITI ELECTRIC CORP
Michael Sookhai, الئسنس # 	68		 

	7-		 	8th Street
Woodside, NY 			77

7	8-	0	-				
MICHAELSOOKHAl@GMAIL.COM

J.G.C. ELECTRIC LLC
Joseph Brincat, الئسنس # 067		 

		6-09 Braddock Avenue 
Bellerose, NY 				6

			-8		-	7	8
JGCELECTRICNYC@GMAIL.COM

JEFFERSON ELECTRICAL INC
Shefki Arifi, الئسنس # 	7			 

79-06 Jamaica Avenue
Queens, NY 					

7	8-	96-0		0
JEFFERSONELECTRICAL@GMAIL.COM

JOMEN ELECTRICAL CONTRACTING 
CORP

Joseph Mendez, الئسنس # 0	08	 
6	-		 Fresh Meadows Lane 
Fresh Meadows, NY 			6	

7	8-78	-	66	
JOMEN@VERIZON.NET

OHM PRO ELECTRICAL CONSTRUCTION 
CORP

Verdry Harris, الئسنس # 7	7		 
			-8	 Jamaica Avenue

Queens Village, NY 				8
7	8-			-			7

OHMPROELEC@GMAIL.COM

PAPPAS & FODERA ELECTRICAL
Frank Fodera, الئسنس # 9		0	

	60 Beach 		6th Street 
Rockaway Park, NY 		69	 

7	8-6		-				 
FRANK@PNFELECTRIC.COM

POWER CONTROL ELECTRIC CORP
Efrain Alverez, الئسنس # 	99		 

		-06F Junction Boulevard 
Corona, NY 			68

7	8-			-		0	
POWERCONTROL@GMAIL.COM

الئسنس یافتہ الیکٹریشنز



SEZEKCOL ELECTRIC INC
Sherwin Greene, الئسنس # 960		 

			-	9 Linden Boulevard 
Cambria Heights, NY 					

9	7-890-7			
SEZEKCOLELECTRIC@OUTLOOK.COM

TRIBORO ELECTRICAL CONTRACTING 
CORP

John Karalis, الئسنس # 9				 
	9-0	 	9th Street

Long Island City, NY 			0	 
7	8-786-09		

TRIBOROELECTRIC@GMAIL.COM

INTER CONNECTION ELECTRIC
Jeff Skowronski, الئسنس # 99			 

	09 Granite Avenue
Staten Island, NY 	0	0	 

7	8-7	8-9800
JEFF@INTERCONNECTIONELECTRIC.COM

US1 ELECTRIC CORP
Urim Syla, الئسنس # 9	7		 

	6-	8 9th Street
Long Island City, NY 			06 

6	6-			-7	69
US	ELECTRICNYC@GMAIL.COM

JUST ELECTRIC NYC CORP
Christopher Barbaro, الئسنس # 	70		 

	60 New Dorp Lane
Staten Island, NY 	0	06 

			-9	07-98	
INFO@JUSTELECTRICNYC.COM

STATEN ISLAND

الئسنس یافتہ الیکٹریشنز



الئسنس یافتہ پلمبرز

ANTENUCCI MECHANICAL INC
David Antenucci, الئسنس # 		7	 

	8		 Carter Avenue
Bronx, NY 	0	7	

7	8-	66-		8	
DAVIDPANTENUCCl@MSN.COM

ASPECT PLUMBING & HEATING CO LLC
Ani Bera, الئسنس # 	8		

7		 East 		7th Street, Suite 		
Bronx, NY 	0			

7	8-7		-	909
ANl@ASPECTPLUMBING.NET

BARNETT PLUMBING & HEATING CORP
Lenworth Barnett, الئسنس # 		7	 

	6	 East 	8	nd Street
Bronx, NY 	0		7

7	8-	67-7		0
LBAR			@MSN.COM

DASILVA PLUMBING & HEATING CORP
Paul Dasilva, الئسنس # 				 
				 Westchester Avenue

Bronx, NY 	0	6	
7	8-866-	900

DPH		9	@GMAIL.COM

EVERGREEN MECHANICAL CORP
Herbert Greenberg, الئسنس # 9876 

89	 East 			st Street
Bronx NY 	0			

7	8-	9	-	9	9
HGREENBERG@EVERGREENMECH.COM

BRONX



BROOKLYN

الئسنس یافتہ پلمبرز

GEORGE BASSOLINO PLUMBING
George Bassolino III, الئسنس # 		0	 

	90A Tiffany Place
Bronx, NY 	0	7	

7	8-6		-09		
GEORGE@PLUMBINGNY.COM

GOT PIPES INC
Eric Matzen, الئسنس # 				 

		80 Katonah Avenue, Suite C 
Bronx, NY 	0	70

9	7-			-				
APEXUSA@YAHOO.COM

PAT SEMENTA P&H CO INC
Patrick Sementa, الئسنس # 7	8 

677 Van Nest Avenue
Bronx, NY 	0	6	

7	8-8	9-		6	
PATS@PSPHC.NET

TRISTATE PLUMBING SERVICES CORP
Marc Breslaw, الئسنس # 				 

				 Cromwell Avenue
Bronx, NY 	0			

			-	6	-0			
MARC@TRIPLUMBING.COM

VOKA MECHANICAL CORP
Marash Voka, الئسنس # 78		 

				 Leland Avenue, Suite #G 
Bronx, NY 	0	60

7	8-8	8-6090
VOKAPLUMBING@OPTONLINE.NET

WESTCHESTER WATERMAINS & SEWERS
Josephine O’Grady, الئسنس # 	0		 

		79 Katonah Avenue
Bronx, NY 	0	70

7	8-			-6000
NYCDOB		0	@GMAIL.COM

ABOVE & BEYOND PLUMBING & 
HEATING CORP

Michael Maniscalco, الئسنس # 	0		 
		0 Jefferson Street
Brooklyn, NY 				7

7	8-	8	-	9		
MMABOVEBEYOND@GMAIL.COM

B-EZ PLUMBING & HEATING CORP
Matthew Kleinman, الئسنس # 0			 

	908 Coney Island Avenue, 	st Floor 
Brooklyn, NY 				0

7	8-	69-0907
Kleinman.matthew@gmail.com

CITY PLUMBING INC
Volodymyr Dankanych, الئسنس # 				 

			 	0th Street
Brooklyn, NY 					

9	9-	9	-9		9
DANKANYCH@GMAIL.COM

COPPER MECHANICAL INC
Roman Midyany, الئسنس # 8			 

	8	 Oxford Street
Brooklyn, NY 					

7	8-	68-				
COPPERMECHANICALINC@GMAIL.COM



DRILON PLUMBING & HEATING INC
Robert Wong, الئسنس # 				 

		98 6	th Street, 	st Floor 
Brooklyn, NY 			0	

7	8-666-		7	
NYCPLUMBER@GMAIL.COM

EMPIRE PLUMBING INC
Gary Lombardo, الئسنس # 90		 

	60	C 	st Avenue
Brooklyn, NY 					

7	8-	9	-7	0	
EMPIREPLUMBINGINC@GMAIL.COM

GW MECHANICAL CORP
Nicholas Kiouzellis, الئسنس # 		6 

8		 Humboldt Street
Brooklyn, NY 					

7	8-	8	-0	9	
BrNGK.MCE@GMAIL.COM

MCMANUS MECHANICAL 
MAINTENANCE PLUMBING & HEATING 

INC
Robert McManus, الئسنس # 	8		 

		0	 Avenue N
Brooklyn, NY 					

7	8-9		-	966
BMCMA	@AOL.COM

MANHATTAN

P.H. WORKS, INC
Menachem Cohen, الئسنس # 6			 

		9	 St. John’s Place
Brooklyn, NY 					

7	8-6	6-09		
PHWORKSINC@GMAIL.COM

STANLEY LEWIS CONTRACTING CORP
Stanley Lewis, الئسنس # 96		 

7	9 Prospect Place
Brooklyn, NY 				6

7	8-77	-87	7
INFO@STANLEYLEWISPLUMBING.COM

STEIN PLUMBING & HEATING CORP
Menachem Stein, الئسنس # 99		 

	9		 Coney Island Avenue, 	nd Floor 
Brooklyn, NY 					

7	8-6		-	9	9
MENACHEM@STEINPLUMBINGCORP.COM

WATERMARK PLUMBING CORP
Mark Seeraj, الئسنس # 	9		 

	8 Grattan Street
Brooklyn, NY 				7

7	8-	8	-6	7	
WATERMARKPLUMBINGCORP@GMAIL.COM

الئسنس یافتہ پلمبرز

I.M.P. PLUMBING & HEATING CORP 
Andrew lmpagliazzo, الئسنس # 00		 

			 8th Avenue
New York, NY 	000	 

			-	6	-			6
IMPPLUMBING@YAHOO.COM

ROBERT STAR PLUMBING & HEATING
Robert Cedano, الئسنس # 				 

	98 West 		8th Street, Store #	 
New York, NY 	00		

 دفتر: 	7	7-			-			
 سیل: 6			-8	7-7		/		8	-		7-8	9

robertstarone@gmaiI.com



ALLEGIANCE PLUMBING & HEATING 
CORP

William Strnad, الئسنس # 786	 
		9-		 Cross Island Parkway 

Whitestone, NY 				7
7	8-	60-	66	

ALLEGIANCEPH	786@GMAIL.COM

ALL PRO PLUMBING & HEATING INC
Crescenzo Veneziano, الئسنس # 				

6	-0	 Forest Avenue
Ridgewood, NY 			8	

7	8-	86-0	9	
ENZOPRO				@YAHOO.COM

BIG APPLE PLUMBING & HEATING CO
Kenneth Cavaliere, الئسنس # 097	 

6	-	0 6	th Street
Middle Village, NY 			79 

7	8-			-097	
BIGAPPLE			@YAHOO.COM

BLUEWATER PLUMBING & HEATING INC
Roger Macaluso, الئسنس # 		0	 

6	-	7 Metropolitan Avenue 
Middle Village, NY 			79

7	8-	86-	088
ROGER@BLUEWATERPLUMBINGNYC.COM

BONDEE ENTERPRISES INC
Richard Bonelli, الئسنس # 090	 

			-0	 		th Avenue 
Whitestone, NY 				7

7	8-767-0707
RICKBONELLl@RANSHAW.COM

QUEENS
C.R.U. MECHANICAL & HEATING INC

Lee Yeon, الئسنس # 	8		 
	0	-		 Northern Boulevard

Corona, NY 			68
7	8-		9-0	8	

YCLEE@LEECRU.COM

DGM INDUSTRIES, INC
Daniel Misa, الئسنس # 			 

		0-		 Braddock Avenue
Bellerose, NY 				6

7	8-		7-9000
DANIEL@ME.COM

DW PLUMBING INC
Douglas Weidner, الئسنس # 	90	 

		-70 Prince Street, Suite 706
Flushing, NY 					

7	8-6		-		0	
DWPLUMBINGNYC@GMAIL.COM

EMPIRE STATE PLUMBING & HEATING
Joseph Lacerta, الئسنس # 	00	 

		-	7 Bell Boulevard
Flushing, NY 			6	

7	8-		8-	000
EMPIREPLUMBINGANDHEATING@VERIZON.NET

JOHN J SIDERIS, INC
John Sideris, الئسنس # 9	8 

	8-		 		nd Street
Long Island City, NY 			0	 

7	8-6	6-	8	6
JOHN@SIDERIS-PLUMBING.COM

الئسنس یافتہ پلمبرز



KEW FOREST PLUMBING & HEATING INC
Darren Lundin, الئسنس # 				 

70-0	 70th Avenue
Glendale, NY 			8	

7	8-		6-0800
DARREN@KEWFORESTPLUMBING.COM

M&S MECHANICAL SERVICES INC
Michael Loise, الئسنس # 8	0	 

		0-		 Braddock Avenue
Bellerose, NY 				6

7	8-			-7	09
MLOISE@MANDSMECHANICAL.COM

RIGHTWAY PLUMBING & HEATING INC
Bernard Watson, الئسنس # 90		 

			-0	 Baisley Boulevard
Jamaica, NY 					

7	8-			-69		
RIGHTWAYPLUMBING@HOTMAIL.COM

RISER PLUMBING & HEATING CORP
Anthony Costantino, الئسنس # 		8	 

	9-	9 	9th Street
Long Island City, NY 			0	 

7	8-9	7-6		8
ANTHONY@RISERPLUMBING.COM

STIVAN PLUMBING & HEATING INC
Eugene Kuijanic, الئسنس # 7		 

		-	6 	8th Avenue
Astoria, NY 			0	

7	8-			-77	0
SERVICE@STIVANPLUMBING.COM

TIDAL PLUMBING & HEATING LLC
Karanvir Johal, الئسنس # 				 
		9-	7 Cross island Parkway 

Whitestone, NY 				7
7	8-	0	-9	00

SUNNY@TIDALPLUMBINGNYC.COM

UNITED PLUMBING MECHANICAL INC
Damien George, الئسنس # 	9		 

7	-		 9	st Avenue
Woodhaven, NY 					

7	8-	96-	760
DAMIEN@UNITEDPLUMBINGMECHANICAL.NET

WILL-DO PLUMBING INC
Eric Lawrence, الئسنس # 9	0	 

	0	-	7 Hollis Avenue
St. Albans, NY 					 

7	8-7	0-	7		
ERIC@WILLDOPLUMBING.COM

WORLDWIDE PLUMBING & HEATING INC
Michael Polidoro, الئسنس # 	07	 

68-0	 79th Street
Middle Village, NY 			79 

7	8-		6-	8		
MIKE@BIGCITYPLUMBING.COM

الئسنس یافتہ پلمبرز



AGIUS PLUMBING & HEATING INC
Daniel Argius, الئسنس # 089	

			 Jewett Avenue
Staten Island, NY 	0	0	

7	8-98	-				
ARGIUSPLUMBING@GMAIL.COM

EARLY PLUMBING & HEATING INC
Joseph Early, الئسنس # 	7	

608 Midland Avenue
Staten Island, NY 	0	06

7	8-			-			9
JEARLYPLUMBING@AOL.COM

MASTROPIERO PLUMBING & HEATING CO
Michael Mastropiero, الئسنس # 09		

	6 Seguine Avenue
Staten Island, NY 	0	09

7	8-		6-		68
info@mastropieroplumbing.com

الئسنس یافتہ پلمبرز

STATEN ISLAND



گھر کی بہتری کے الئسنس 
یافتہ ٹھیکیدار

G ENERGY SOLUTION & SERVICES INC
Rayman Rasheed/Maryam Rasheed 

DCA الئسنس # 00			0	
		7	 Jerome Avenue, Unit D 

Bronx, NY 	0			-	8	9
		7-	0	-0		0

GESSINC0	@GMAIL.COM

SARDAR RESTORATION CORP
DCA ,Muhammad Ali الئسنس #			096	 

			9 Bouck Avenue
Bronx, NY 	0	69

9	7-	77-9677
SARDARRESTORATION@GMAIL.COM

BROOKLYN
A I N CONTRACTING CORP

DCA ,lmran Nawaz الئسنس #				7		 
	76 Lake Street

Brooklyn, NY 					-	6	0
		7-9		-7	8	

AIN_CONTRACTING@YAHOO.COM

CLEAT INTERIORS INC
DCA ,Zulema N. George الئسنس #	68	08	 

	9	 East 	8th Street
Brooklyn, NY 			0	-		06

9	7-	6	-	67	
CLEATINTERIORSINC@GMAIL.COM

CROWN FIELD SERVICES LLC
DCA ,Shmulie Schochet الئسنس #	9	079	 

		88 Atlantic Avenue, Apt. 	
Brooklyn, NY 			07-				

7	8-68	-06	6 X 	0	 
SHMULIE@CROWNFIELDSERVICES.NET

BRONX



MAESTRO CONSTRUCTION CORP
Gregory Manouselakis

DCA الئسنس # 0				0	 
	9		 East 	6th Street 

Brooklyn, NY 					-	80	
7	8-		9-9			

GREG.MAESTROGC@GMAIL.COM

NEXT GENERATION RESTORATION CORP
DCA ,Jay Rasul الئسنس 000888#	 

	8		 Brigham Street
Brooklyn, NY 					-		0	

7	8-77	-8	6	
JRMALHl	0@MSN.COM

PHILLIP’S CONTRACTORS, CARPENTERS & 
MAINTENANCE SERVICES

DCA ,Desmond Phillip الئسنس 8#	0	09	 
		8 Schenectady Avenue

Brooklyn, NY 					
7	8-			-		7	

PHILLIPSCONTRACTORS87@GMAIL.COM

ROBINSON GREENWOOD LTD D/B/A FIELD 
FORM

DCA ,Samuel Robinson الئسنس 88#	00		 
		6 	rd Avenue, Storefront

Brooklyn, NY 					
			-79	-7	6	

SAMUEL@FIELDFORM.NYC

TRENDLINE CONSTRUCTION CORP
DCA ,Ahmed Raza الئسنس #	80	09	 

	07 Coney Island Avenue
Brooklyn, NY 				8

9	9-	7	-6		7
TRENDLINECONSTRUCTIONCORP@GMAIL.COM

UNITED INDUSTRIES & CONSTRUCTION 
CORP

DCA ,Antonio Morales الئسنس #				0		 
		90 East 		st Street

Brooklyn, NY 					-	9	9
7	8-9	0-				

ASC7		@MSN.COM

UNIVERSAL CONSTRUCTION & 
CARPENTRY CORP

DCA ,Maqsood Ahmad الئسنس #	9	6			 
				 Newkirk Avenue, Apt. 	L

Brooklyn, NY 				0
9	7-		6-				

UNIVERSAL	90	@YAHOO.COM

WHERE TO GET IT SERVICES, LLC
DCA ,Joslin Johnson الئسنس #			7			 

		9	 Pacific Street, Suite B
Brooklyn, NY 				6-				

		7-	89-		8	
WTGISLLC@GMAIL.COM

MANHATTAN
C&G A-PLUS INTERIOR REMODELING 

CORP
DCA ,Giancarlo Castaño الئسنس 80#	79		 

	0		 	0	nd Street, Suite A
New York, New York 			68 

9	7-7	0-	6		
DHERNANDEZ@APLUSIR.COM

CLEAR CONCEPT GROUP, LLC
DCA ,Jorge Lantigua الئسنس 7#	8	0		 

West 60th Street, 	nd Floor
New York, New York 	00		 

		7-		7-07	9
JORGE@CLEARCONCEPTCM.COM

گھر کی بہتری کے الئسنس یافتہ ٹھیکیدار



IMPRO SOLUTIONS NYC
DCA الئسنس # 6		097	

		 Broadway, 		th Floor 
New York, NY 	000	 

			-	80-6796
INFO@IMPROSOLUTIONSNYC.COM

JAG INTERIORS & CONTRACTING SERVICES 
LLC

Jennifer Williams-Garvey 
DCA الئسنس # 				09	

	60 Riverside Boulevard, Apt. 		E 
New York, NY 	0069

7	8-8		-7			
JENNIFER@JAGICS.NET

PCCM MANAGEMENT CORP
DCA ,Paul Gambino الئسنس 6#	09	0	 

		 West 	9th Street, Room 	0	
New York, NY 	00	8-0	7	 

9	7-770-6	0	 
PAUL@PCCMNY.COM

AIN SERVICES LLC
DCA الئسنس # 99			0	

			 Jarvis Avenue
Far Rockaway, NY 		69	-			6 

8		-6		-	0	6 
ABCGUARDIAN@GMAIL.COM

CT FLOORING SERVICES LLC
DCA ,Christian Tello الئسنس #	8	7	0	 

			8 69th Street, 	st Floor
Maspeth, NY 			78-	7	8

7	8-			-6	79
CTFLOORINGSERVICES@YAHOO.COM

SEAL ROCK DEVELOPMENT
DCA ,Erik Elwell الئسنس #		78	6

		0 West End Avenue 
New York, NY 	00		 

6	6-			-		99
ERICEL WELL@GMAIL.COM

STREETS & AVENUES DEVELOPMENT
DCA ,Nikolas Stanovic الئسنس #		0976	

	00 Park Avenue 
New York, NY 	00	7 

			-	6	-7	6	
NIKOLAS@STREETSAVENUES.COM

STRIVERS MANAGEMENT GROUP
DCA ,Joseph Aizer الئسنس 7#		068	 

		7 West 			th Street, 	rd Floor 
New York, NY 	00	7

6	6-	9	-	0		 Ext. 	0	 
JOSEPH@AIZERREALTY.COM

EMPHASIS CONSTRUCTION LLC
DCA ,Andrea Chistoforou الئسنس 0#		097	 

				 		st Street, Apt. A	
Queens, NY 			0	

7	8-7		-			8
EMPHASISCONSTRUCTIONNYC@GMAIL.COM

EMPIRE HANDYMAN LLC
DCA ,George Kerrette الئسنس #	8		6		 

		6		 Foch Boulevard, Unit 	006	6 
South Ozone, NY 				0

		7-	6	-6		8
GT77		@LIVE.COM

گھر کی بہتری کے الئسنس یافتہ ٹھیکیدار

QUEENS



EXQUISITE CONSTRUCTION CORP
DCA ,Albert Christie Jr الئسنس 09867#		 

9			 Sutphin Boulevard
Jamaica, NY 					-		0	

		7-		6-868	
EXQUISITENYCl@GMAIL.COM

HOMEPRO GENERAL CONTRACTING INC
DCA ,Ai Zhen Zhou الئسنس 8#		088	 

	7		 Union Street
Flushing, NY 					-		0	

6	6-	69-9869
AIZHENZHOU88@GMAIL.COM

HOQUE CONSTRUCITON & PROPERTY LLC
DCA ,Mahamodol Hoque الئسنس #		0976	 

	07	 Shore Boulevard, Apt. 	B
Queens, NY 			0	

			-	70-8	76
HOQUECPLLC@GMAIL.COM

NOLA CONSTRUCTION INC
DCA ,Angela. P الئسنس #				07	 

		7		 87th Street
Howard Beach, NY 					-	60	 

7	8-			-8690 
ANGELA@NOLAGC.COM

NYC CONSTRUCTION & MANAGEMENT 
SERVICES, LLC

DCA ,Etagheu Assefa الئسنس #			099	 
	6	-		 87th Road

Jamaica, NY 					
		7-	7	-	8		

NYCCONSTRUCTIONMGMTSVC@GMAIL.COM

OPTIMUS PRIMERS LLC
DCA ,Dimitrios Sevastos الئسنس #		8	09	 

	9-	8 	8th Street
Queens, NY 			0	

		6-		0-09		
DIMITRl@OPTIMUSPRIMERS.COM

PAUL DAVIS RESTORATION OF METRO 
NEW YORK

DCA ,Richard Bi الئسنس #	0		09	 
			-		 Braddock Avenue

Bellerose, NY 				6
7	8-		9-6060

NYNJ.INQUIRY@PAULDAVIS.COM

PIEDRA CONSTRUCTION LLC
DCA ,Juan Piedra الئسنس #	7			0	 

69		 Utopia Parkway
Fresh Meadows, NY 			6	-			7 

		7-		8-	79	
PIEDRACONSTRUCTION@GMAIL.COM

R&M RENOVATION, LLC
DCA ,Rohan Ramnarine الئسنس #				08	 

88		 	7	nd Street
Jamaica, NY 					-	6		

6	6-			-				
ROHAN	C@YAHOO.COM

ROSE HALL PROPERTY INC
DCA ,Aneel Ramtej الئسنس #	6		07	 

8			 Liberty Avenue
Ozone Park, NY 				7-			0 

6	6-6		-6	6	 
ANEEL	HOME@YAHOO.COM

گھر کی بہتری کے الئسنس یافتہ ٹھیکیدار



TEXTURES RENOVATIONS, LLC
DCA ,Maisha McGill الئسنس #	07968	 

		08 		st Avenue, Apt. 	C
Long Island City, NY 			06-			0 

6	6-		8-0			
MAISHA@TEXTURESRENOVATIONS.COM

TRUSTED DESIGNS HOME IMPROVEMENT
DCA ,Steven Gentile الئسنس #			080	 

	7	6 		9th Street, Apt. 	
Whitestone, NY 				7-			7

9	7-8		-66	7
SGEN0	@AOL.COM

BEN’S HANDYMAN INC
DCA ,Benigno Ng-Garcia II الئسنس #				9		 

		 Laredo Avenue
Staten Island, NY 	0			-			9 

9	7-	97-98	8
BENSHANDYMANINC@GMAIL. COM

BRAVO CONSTRUCTION NY CORP
DCA ,Ayesha الئسنس 0#	6		0	 

		6 Nome Avenue
Staten Island, NY 	0			-60		 

	0	-706-	7	6
BRAVOCONSTRUCTIONNY@GMAIL.COM

ZMG CONSTRUCTION CORPORATION
DCA الئسنس # 9	7		0	 

	67 Barwa Drive, PH
Yorktown Heights, NY 	0	98-		07 

9		-	6	-	6	0 
ZMGCONSTRUCTION@GMAIL.COM

V. WADE CONSTRUCTION CORP 
DCA ,Vincent S. Wade الئسنس #	8		0		

	0			 6	nd Road
Queens, NY 			7	

			-999-	6	7
VWADECONSTRUCTION@GMAIL.COM

SULLIVAN MCKENZIE, LLC
DCA ,Marcella Diaz الئسنس 078696#	 

		8 Wainwright Avenue
Staten Island, NY 	0			-	07	 

9	7-88	-60		 
SULLYMCKENZIE@GMAIL.COM

گھر کی بہتری کے الئسنس یافتہ ٹھیکیدار

STATEN ISLAND

WESTCHESTER



J. MIT ACEK CONTRACTING CORP 
DCA ,John Mitacek الئسنس 8#			08	 

	06 Jericho Turnpike
New Hyde Park, NY 		0	0 

9	7-7		-	0	8 
JOHNMITACEK@ME.COM

LSI GENERAL CONTRACTING CORP
DCA ,Maurizio Banchitta الئسنس #		7		0	 

	6	0 George Road
Wantagh, NY 		79	-			9

7	8-7	9-8980
MBANCHITTA@YAHOO.COM

PMG GENERAL SOLUTIONS, INC
DCA ,Pavol Marcek الئسنس 7#				0	 

77 Weber Avenue
Malverne, NY 			6	-	7	9

		6-79	-	6	9
PMGSOLUTIONS		@GMAIL.COM

SACCHAL CONSTRUCTION INC
DCA ,Kamran Ahtar الئسنس 86#	008	 

	7 Ash Street
Valley Stream, NY 			80 

		7-			-	766 
SACCHAL786@GMAIL.COM

KISH CONTRACTING
DCA ,Kishma K Fredericks الئسنس 8#		090	 

	7	 		th Avenue
Newark, NJ 07	0	

7		-9		-77		
BUILDERS@KISHCONSTRUCT.COM

SUPERIOR RESTORATION & REMODELING 
INC

DCA ,John Carbone الئسنس #	70		0	 
	90 Knickerbocker Avenue, Suite 		M 

Bohemia, NY 		7	6-				
7	8-	87-9	96

JOHN@SUPERIORHOMERESTORATION.COM

UNITED WATER RESTORATION OF LONG 
ISLAND CENTRAL

DCA ,Phil DePaul الئسنس #	7		0		 
7	 Bridge Road

Islandia, NY 		7	9
9	7-	68-	776

PHIL@BOOMZEAL.COM

LAWRENCE REFRIGERATION CO, INC
DCA ,Laurent Mesguich الئسنس #	8089		 

	9 Brookside Drive, Apt. D
Clifton, NJ 070		-		69

9	7-97	-9		6
LORENTLMC@HOTMAIL.COM

گھر کی بہتری کے الئسنس یافتہ ٹھیکیدار

NEW JERSEY

LONG ISLAND




