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ن  جائیداد  2021مئی  –ےک مالکوں کو بلٹی 
 

م جائیداد ےک مالکان،  محتر
  

(  Department of Housing Preservation and Development, HPD)محکمہ برائے ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ 
 رہائشی عمارتوں ےک مالکوں کو نیو یارک سٹی ہاؤسنگ مینٹیننس کوڈ، نیو یارک اسٹیٹ ےک ایک ےس زیادہ رہائش واےل  

ً
 فوقتا

ً
وقتا

تعمیل می  مدد ےک لئے دستیاب مواد اور وسائل ےس متعلق نٹے قانون سازی اور معلومات   یک  قوانی   قانون اور سٹی ےک دیگر متعلقہ 
۔ دورسی زبانوں می  اس بلییی     یک ویب سائٹ   HPDکو پڑھئ  ےک لئے ( اور پچھیل بلیٹت   )ےک بارے می  اپ ڈیٹس فراہم کرتا ہے

۔  دیکھی 
  

۔ یہ معلومات نیو یارک سٹی   اس اشاعت کا مقصد رصف معلومات فراہم کرنا ہے اور اس کا مقصد قانون  مشورہ دینا نہی  ہے
۔  می  رہائش ےس وابستہ قوانی   اور قواعد ےس متعلق مالکوں اور کرایہ داروں ےک تمام فرائض کا مکمل یا حتیم بیان نہی  ہے

 

 

 ا رجسٹریشن جائیداد ک

۔  جائیداد ےک    HPDرہائشی عمارتوں یک جائیداد ےک مالکوں ےس قانون ےک ذریعہ  ےک ساتھ ساالنہ اندراج کرائ  کا تقاضہ کیا جاتا ہے
یشن کا اگال دورانیہ   وع ہوئ  اور رواں سال   2021جون  1رجستی ۔  اگر اس رہائشی   31کو رسی اگست کو ختم ہوئ  یک توقع ہے

، قطع نظر اس ےس کہ  ( رہائشی یونٹس 3)+جائیداد می  ایک ےس زیادہ رہائشی   وری ہے ڈ کرانا رص  ہوں تو عمارتوں کو رجستی
، یا نجی رہائش   قریٹی اہل  می  رہتا ہے خواہ نہ تو مالک اور نہ یہ مالک ےک(  رہائشی یونٹس  2-1)مالک اس احاےط می  رہتا ہے

یشن ےک بارے می  درست معلومات   نئے مثال ےک طور پر،  )خانہ وہاں رہتر ہوں۔  جب بیھ ملکیت تبدیل ہو یا جب بیھ رجستی
۔( نظم و نسق  ےکمنیجنگ ایجنٹ یا سائٹ  یشن بیھ الزیم طور پر فائل کیا جانا چاہتے   HPD می  تبدییل ہو تو عمارت کا رجستی
، عام معلومات بھیجتا ہے اور  تمام رسکاری اطالعات ےک ر  یشن می  فراہم کردہ رابےط یک معلومات کا استعمال کرتا ہے جستی

۔     جائیداد می  ہنگایم حالت پیش آن  یک صورت می  ہوتا ہے
 

یشن ےک نئے فارمز دستیاب ہوئ  ےک بعد آپ کو  ۔  آپ فوری طور پر ہمارے پراپرنی   HPDرجستی
ی

ےس ایک ای میل موصول ہویک
ورت ہے انہی  اپ ڈیٹ کر سکئر   ، جن معلومات کو بیھ تبدیل کرئ  یک رص  یشن آن الئن سسٹم پر آن الئن جا سکئر ہی  رجستی

 ، ۔ 13$کو    DOFہی  یشن فیس ادا کر سکئر ہی  اور فوری طور پر فارم کو پرنٹ کر سکئر ہی  جو کچھ کرنا باقر ہے    بطور رجستی
۔  رسانے حاصل    HPDاور فارم می  بیان کردہ ےک مطابق ( مالک اور ایجنٹ)وہ دستخط اور تاری    خ ہے  کو ڈاک ےس بھیجنا باقر ہے

۔  یہ یقیٹ  بنان  ےک لئے جلدی ےس رجستی کریں کہ آپ ےک فارم پر بروقت کارروانے یک جانر  کرنا آسان ہے اور استعمال کرنا تت   ہے
یشن ےک بارے می  سواالت ہے  ۔  رجستی پر بھیجی جا سکئر   register@hpd.nyc.gov تاکہ ہدق  تاری    خ اور وقت پورا ہو جانے
 مالحظہ کریں۔   کا ویب پیج  HPDمزید معلومات ےک لئے ہی  

____________________________________________________________________________ 

 
 نیو یارک کے باشندوں کی رہائش حاصل کرنے میں مدد کے لئے ہمارے ساتھ کام کریں 

، نیو یارک سٹی ےک مکان مالکوں ےک پاس خایل  نیو یارک ےک ان باشندوں یک خدمت کرئ  ےک دوران جنہی  مدد   ورت ہے یک رص 
۔  محکمہ برائے سماجی خدمات    جگہوں کو ُپر کرئ  اور اپٹ  جاری آمدن  می  اضافہ کرئ  کا موقع ہے

(Department of Social Services, DSS )  وایل کرائ 
  پناہ گاہ ےک سسٹم ےس باہر نکلئ  واےل گھرانوں کو سٹی ےک فنڈ ےس چلئ 

۔ ان خاندانوں اور افراد کو کرائ  یک سبسڈیز ملٹر ہی  جو کہ کرایہ اور جو کچھ وہ اپٹ  طرف    یک سبسڈی یک پیشکش کرتا ہے
۔ سٹی اہل کالئنٹس یک جانب ےس داللوں یک فیس بیھ ادا کر سکتا ہے اور   ےس ادا کر سکئر ہی  اس ےک درمیان فرق پیدا کرنر ہی 

، یونٹوں یک  ۔ کچھ صورتوں می   نشاندیہ کرئ  ےک لئے مکان مالکوں کو بونس بیھ دے سکتا ہے

 سٹی آف نیو یارک  
 محکمہ برائے ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ  

 نفاذ اور پڑوس کی خدمات کا دفتر  

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
mailto:register@hpd.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
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کے کالئنٹس کو کرایہ کے مکانات دینے سے مکان مالکوں کے کرایے کی آمدنی مستحکم  DSSاس مشکل معاشی وقت میں، 

چونکہ سٹی کرایہ کا اکثر حصہ ادا کر رہا ہے، اور کرایہ دار کی آمدنی میں کمی آنے پر یہ   ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔

 ی صورتحال سے نکالنے میں مدد کر سکتی ہیں۔حصہ بڑھ سکتا ہے، لہذا سٹی کی کرایہ والی سبسڈیز مکان مالکوں کو غیر یقین
 

:  سٹی یک کرایہ یک سبسڈیز ےک بارے می  مزید معلومات یہاں مل سکٹر ہی  

flyer.pdf-subsidy-https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/rentاگر آپ ےک پاس لت   پر دیت  ےک      ۔
پر پبلک اینگیجمنٹ یونٹ یک ہوم سپورٹ الئن کو کال کریں یا    0047-221-929لئے کونے اپارٹمنٹ ہے تو، براہ کرم 

http://nyc.gov/homesupportunit پر آن الئن فارم ُپر کریں۔ 

 

 
 ونڈو گارڈز جانیں بچاتے ہیں

۔  اموات کو روکا جا   انہر سال، بغت  گارڈ وایل کھڑکیوں ےس گر کر کمسن بجے زخیم ہو جانر ہی  یا موت ےک منہ می  چےل جانر ہی 

۔  ، لہذا   سکتا ہے اور زخیم ہونن ےس بچایا جا سکتا ہے چونکہ درجہ حرارت می  اضافہ ہو گيا ہے اور کھڑکیاں کھل گٹے ہی 

بچوں   یک NYC  ، (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) محکمہ صحت اور ذہٹ  حفظان صحت

، اور محکمہ برائے ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ  (Administration for Children’s Services, ACS)یک خدمات یک انتظامیہ 

بچان  ےک لئ  مؤثر اقدامات کرئ  مکان مالکوں، گھر ےک مالکوں اور کرایہ داروں پر بچوں کو کھڑیک ےس گرئ  ےس ( HPD) ڈیولپمنٹ 

۔ مناسب طریقر ےس نصب کردہ ونڈو گارڈز بچوں کو کھیل کھڑکیوں ےس گرئ  ےس روک سکئر ہی   ۔ فروری  پر زور دے رہے ہی 

 تھے، شکر   10، ےک بعد ےس  2021
ی
سال اور اس ےس کم عمر ےک تی   بجے ایش کھڑکیوں ےس گر چےک ہی  جن می  ونڈو گارڈز نہی  لگ

 ۔ ی  آئ   نہی  انہی  مہلک چوٹی   ہے کہ

کرنے اور لگانے کا تقاضہ کرتا فراہم جائیداد کے مالکوں سے تمام کھڑکیوں پر منظور شدہ ونڈو گارڈز   57قانون مقامی 

 10ہے، بشمول پہلی منزل کے باتھ رومز اور کھڑکیاں جو اس اپارٹمنٹ میں بالکنی یا چھت کی طرف جاتی ہیں جس میں 
سال یا اس سے کم عمر کا بچہ رہتا ہے، اور ایسی عمارتوں میں اگر عام عالقے میں کھڑکیاں ہیں تو، ان تمام کھڑکیوں میں۔ 

وہ کھڑکیاں مستثنی ہیں جو آگ سے بچنے کے لئے کھلتی ہیں اور پہلی منزل پر موجود کھڑکیاں جو دوسری  اس قانون سے

منزل اور اس سے اوپر کی منزلوں میں آگ سے بچنے کے لیے بنائی گئی عمارت میں ضروری ثانوی راستہ کے طور پر 

ونڈو گارڈز مکان  ے میں مزید معلومات کے لئے، ہوتی ہیں۔ مختلف اقسام کی کھڑکیوں کے لئے ونڈو گارڈ لگانے کے بار

 پر جائیں۔ نیو یارک صحت  -الک م

وری ہے کہ وہ متعدد رہائشوں  ےک کرایہ داروں  ( یا اس ےس زیادہ اپارٹمنٹس یک عمارتوں 3)اس قانون ےک تحت مالکوں ےک لئ  رص 
۔  ساالنہ نوٹسکو  ورت ہے یا نہی  ایک ےس زیادہ رہائشوں ےک لئے ونڈو گارڈ    بھیجی  تاکہ یہ معلوم کیا جا سےک کہ ونڈو گارڈز یک رص 

ےک تحت درکار لیڈ واےل پینٹ ےک لئے ساالنہ نوٹس ےک فارم ےک ساتھ مال دیا   1ےک مقایم قانون  2004ےک ساالنہ نوٹس ےک فارم کو 
۔ اگر آپ ن  پہےل یہ یہ عم یک   2021ل مکمل نہی  کیا ہے تو ساالنہ نوٹس ےک بارے می  مزید معلومات ےک لئ  فروری گیا ہے

۔     بلییی  دیکھی 

 _________________________________________________________________________________ 

 پھپھوندی کی حالتوں کو صحیح طریقے سے ٹھیک کریں 

یا اس ےس زیادہ    10ندی ہو جانے تو حاالت کا جائزہ لیت  اور ان کا خاتمہ کرئ  ےک لئ  مرب  ع فٹ ےس زیادہ پھپھو  10جب بیھ 
نیو یارک اسٹیٹ ےک محکمہ مزدور ےک الئسنس یافتہ پھپھوندی ےک تشخیص کار اور یونٹوں وایل رہائشی جائیداد ےک مالکوں کو 

ورت ہے   تدارک کنندہ ۔ اپت   (ہونا چاہتے  ان دونوں ٹھیکیداروں کو ایک دورسے ےس مکمل آزاد )یک خدمات حاصل کرئ  یک رص 
الئسنس یافتہ پھپھوندی ےک  محکمہ مزدور ےک  NYSعالقر می  الئسنس یافتہ پھپھوندی کا ٹھیکیدار تالش کرئ  ےک لئ   

استعمال کریں۔ ان الئسنس یافتہ کارکنوں کو نیویارک سٹی ےک انتظایم ضابطہ اخالق ےک   کیداروں کو تالش کرئ  کا ٹولٹھی
۔ 32اور نیو یارک اسٹیٹ لیتی الء ےک آرٹیکل  154-24سیکشن  

ی
  یک پابندی کرن  ہویک

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fhra%2Fdownloads%2Fpdf%2Frent-subsidy-flyer.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C30e727248e234b65983e08d914e4ded5%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637563795489947978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KSO30YvCBTBAJ93nj9kOa4tyo5IRAb%2BbfdX4OGXfYNI%3D&reserved=0
http://nyc.gov/homesupportunit
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fhpd%2Fdownloads%2Fpdfs%2Fservices%2Flocal-law-57-window-guards.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537098757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ro%2Br7GkD3dPCZT7Wn4w7SDGUats8tE%2BQtVudagrqxVw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fhpd%2Fdownloads%2Fpdfs%2Fservices%2Flocal-law-57-window-guards.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537098757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ro%2Br7GkD3dPCZT7Wn4w7SDGUats8tE%2BQtVudagrqxVw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fdoh%2Fdownloads%2Fpdf%2Flead%2Flead-annual-notice.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EnmF7BQauNKFk%2FUSuTHU2VO3nc62wmeTqWe5GmNYZ1M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0


 

3 

 

یا اس ےس زیادہ رہائشی یونٹس ہی  یا جو زوننگ الٹ می  واقع ہی  جس    10ن  ان عمارتوں ےک لئے جن می   61ےک مقایم قانون   2018
ل کا عالقہ ہے وہاں پھپھوندی یک تشخیص، پھپھوندی می  کیم اور پھپھوندی   25,000می   یا اس ےس زیادہ مرب  ع فٹ غت  رہائشی مت  

۔ قانون می  مولڈ ریمیڈیشن ورک پالن نوٹیفیکیشن فارم  مولڈ ریمیڈیشن ورک   اورےک تدارک ےک لئے کم ےس کم معیارات قائم کئ  ہی 
ےک ساتھ مولڈ  ( Department of Environmental Protection, DEP)پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ آف انوائرمینٹل  NYCپالن 

۔ مولڈ اسسمنٹ الئسنس   ورت ہے ریمیڈیشن ورک پالن نوٹیفیکیشن فارم اور مولڈ ریمیڈیشن ورک الئسنس رکھت  واےل فرد یک بیھ رص 
یک    DEPیہ فارمز    یشن فائل کرنا ہوگا۔رکھت  واےل شخص کو پوسٹ ریمیڈیشن اسسمنٹ فارم اور مولڈ پوسٹ ریمیڈیشن رسٹیفیک

اور ( :abatement.page-www1.nyc.gov/site/dep/environment/mold//https)ویب سائٹ پر دستیاب ہی  
اگر ٹھیکیدار کو یہ فارمز جمع کرائ  می  کونے پریشان  ہو تو،   ٹھیکیداروں کو انہی  آن الئن فائل کرنا ہوگا۔

۔ moldhelp@dep.nyc.gov انہی     پر رابطہ کرنا چاہت 
 

۔  10,000$ےس ےل کر $ 800جائیداد ےک مالک کو مناسب فائلنگ ےک بغی  کام کروانن پر    DEP تک کا جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے
۔ abatement.page-https://www1.nyc.gov/site/dep/environment/moldفائلنگ پیج کا لنک     ہے

 
، اور  وری ہے کو ان یہ    HPDفائل کرئ  ےک بعد فائلنگ یک ان رسیدوں یک کاپیاں ٹھیکیداروں کو مالک کو فراہم کرنا رص 

یک پھپھوندی یک خالف ورزیوں یک تصدیق ےک    Cاور کالس  Bدستاویزات یک کاپیاں فائل کرئ  کا تقاضہ کیا جاتا ہے جو کالس 
۔  یا اس ےس زیادہ یونٹس وایل عمار   10ساتھ   توں می  جاری یک جانر ہے

 

 
 کاروبار کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکامی کی خالف ورزیاں  : لیڈ والے پینٹ کے معائنے

HPD    ان جگہوں کے معائنے کے دوران جہاں چھ سال سے کم عمر کا بچہ رہتا ہے کاروبار کے تقاضوں کو نافذ کر رہا ہے۔

ان یونٹوں میں جہاں چھ سال سے کم عمر کا بچہ رہتا ہے اور خراب کھڑکی اور گھسی ہوئی سطحوں والے دروازوں پر یا تو 

کے بعد ( کی مؤثر تاریخ  1مقامی قانون ) 2004اگست  2دار کی تصدیق  مثبت یا قیاس شدہ لیڈ پینٹ ہے اور جہاں کرایہ

کے ساتھ ایک نئی خالف ورزی جاری کرے گا۔ ان خالف ورزیوں کا تقاضا ہے کہ  622یا   #621آرڈر  HPDہوئی ہے، 

ہٹا کر کاروبار پر لیڈ پینٹ کو  یونٹ کی تمام کھڑکیوں اور گھسی ہوئی سطحوں والے دروازوںدنوں کے اندر  21اپارٹمنٹ 

کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اس میں کھڑکی اور گھسی ہوئی سطحوں والے دروازے شامل ہو سکتے ہیں جو معائنے کے وقت 

فوری طور پر خطرہ نہیں بن رہی ہیں لیکن کاروبار کے وقت اس کو ختم کرنے کا تقاضہ کیا گیا ہے۔ مخصوص کھڑکی یا 

پر مشاہدہ کردہ لیڈ پینٹ کے خطرہ کی ( 617یا  616کا # ف ورزی آرڈر  خال)گھسی ہوئی سطحوں والے دروازے پر 

تمام کھڑکیوں اور گھسی ہوئی سطحوں والے دروازوں پر کاروبار کے کام کی تکمیل دونوں کی مالک کو  اورخالف ورزی 

 ۔   (622یا  621)علیحدہ علیحدہ طور پر تصدیق کرنی چاہئے 

مالک ےک پاس خالف ورزی ےک نوٹس ےک ساتھ فراہم کردہ ہدایات پر احتیاط ےس عمل کر ےک تمام خالف ورزیوں ےک لئے اصالح  
۔  آرڈر   ، مالک  # 621یک تاری    خ کو ملتوی کرئ  یک درخواست کرئ  کا موقع ہے ٹیسٹنگ فراہم کر ےک بیھ خالف  XRFےک لئے

ہوتا ہو کہ کش بیھ کھڑیک پر یا گھش ہونے سطحوں واےل دروازے پر لیڈ پینٹ   ورزی کا مقابلہ کر سکتا ہے جس می  یہ ظاہر 
۔   لگا ہوا نہی  ہے

 
کاروبار یک ان خالف ورزیوں یک تعمیل کرئ  می  ناکایم یک صورت می  شہری جرمانہ ہر ایک خالف ورزی پر یومیہ کم از کم  

، اور زیادہ ےس زيادہ $  250 ۔   10,000$ہے  ہے
 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/local-law-61.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/local-law-61.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdep%2Fenvironment%2Fmold-abatement.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541264096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pj8V0xTj%2FZSNTortJtA8UBIoWrHRAh2QyBgPQMEbvwc%3D&reserved=0
mailto:moldhelp@dep.nyc.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdep%2Fenvironment%2Fmold-abatement.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541522963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rHgt3furaNoe0mmEk%2FUcKjtC7QJwJkKVoaVHFvqZGt4%3D&reserved=0

