
 محفوظ تعمیر سے متعلق حقوق کا مسوده قانون

 کرایہ داران:
 

 جان لیں کہ:
 پراپرڻی مالک نے چھوڻے موڻے ردوبدل یا معمولی مرمتیں انجام نہیں پانے کے مدنظر کام کے لیے پرمٹ کی ایک درخواست محکمۂ  ____

 ) کے پاس دائر کی ہے۔Department of Buildings, DOBعمارات (
 کو اطالع دی ہے کہ ایک ہنگامی ورک پرمٹ مطلوب ہے۔ DOBپراپرڻی مالک نے  ____ 
 پراپرڻی مالک نے عارضی تصرف کے سرڻیفکیٹ کی عرضی دائر کی ہے، ____ 

 
فٹ  10کی البی میں ایک نمایاں انداز میں اور ہر منزل پر ہر ایلیویڻر بینک کے  عمارت یایہ نوڻس ہر ایک زیر تصرف ڈویلنگ یونٹ کو تقسیم کرنے 

فٹ کے اندر پوسٹ کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے اور  10کے اندر، یا، بغیر ایلیویڻر والی عمارت میں، ہر اصل زینے کی دیوار سے یا اس کے اندر 
 یا ہوا رہے گا۔ متعینہ اجازت یافتہ کام کی تکمیل کے وقت پر یہ پوسٹ ک

 
) کا طالب ہو تو، مالک سے یہ بتاتے ہوئے "متصرفین کے نام نوڻس" پوسٹ اور تقسیم Tenant Protection Planاگر یہ کام ڻیننٹ پروڻیکشن پالن (

صرف ڈویلنگ یونٹ کو کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ ڻیننٹ پروڻیکشن پالن محکمۂ عمارات کے پاس دائر کر دیا گیا ہے۔ یہ نوڻس ہر ایک زیر ت
فٹ کے اندر، یا، بغیر ایلیویڻر والی عمارت میں،  10عمارت کی البی میں ایک نمایاں انداز میں اور ہر منزل پر ہر ایلیویڻر بینک کے  اورتقسیم کرنا 

ی تکمیل کے وقت تک یہ پوسٹ فٹ کے اندر پوسٹ کرنا ضروری ہے اور متعینہ اجازت یافتہ کام ک 10ہر اصل زینے کی دیوار سے یا اس کے اندر 
 کیا ہوا رہے گا۔ 

  ___________________________ جو کام کیا جا رہا ہے اس کی قسم کی وضاحت اور متعدد ڈویلنگ میں وه مقامات جہاں پر کام کیا جائے گا 
 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

اس طرح کی عدم  ان آسائشات یا الزمی خدمات کی وضاحت جو کام کے دوران غیر دستیاب ہونے یا ان میں خلل پڑنے کی توقع ہے اور مالک
 دستیابی یا خلل کو کس طرح کم سے کم کرے گا

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________ تعمیر کے گھنڻے 

  _____________________________________________________________________  کام کی تکمیل کے لیے متوقع مقرره وقت

 مالک کا وه ایجنٹ یا مالزم جس سے انجام پانے والے کام پر مشتمل غیر ہنگامی امور کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے

  ____________________________________ رابطہ نمبر:   ________________________________________________ نام: 

گھنڻے، ہفتے کے  24 روزانہایجنٹ یا مالزم جس سے انجام پانے والے کام پر مشتمل ہنگامی امور کے لیے تعمیر کی مدت کے دوران مالک کا وه 
 دن رابطہ کیا جا سکتا ہے: 7

  ____________________________________ رابطہ نمبر:   ________________________________________________ نام: 

سواالت پوچھنے کے لیے، محکمۂ عمارات انجام پانے والے کام کے بارے میں شکایت درج کرانے کے لیے یا انجام پانے والے کام کے بارے میں 
پر رابطہ کریں۔ اگر آپ کی شکایت کا تعلق ایسی معقول سہولت فراہم کرنے میں ناکامی سے ہے جس کی درخواست ایلیویڻر کی خرابی کے  311سے 

 پر رابطہ کریں۔ 0197-416 (212)یا  311سبب کی گئی ہے تو، سڻی کے کمیشن برائے انسانی حقوق سے 
 

  عمارت کے مالک سے از روئے قانون یہ نوڻس انہیں اردو تعمیراتی کاموں کے بارے میں ایک اہم نوڻس ہے جو عمارت میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ ان
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