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 2021اکتوبر  –پراپرٹی مالکان ےک لیے اطالع نامہ 
 

م پراپرٹی مالکان،   محتر
  

(  Department of Housing Preservation and Development, HPDپریزرویشن اینڈ ڈویلپمنٹ )ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ  
 نئی قانون سازی اور دستیاب مواد اور وسائل ےک بارے میں معلومات رہائشی عمارت ےک مالکان کو فراہم کرتا رہتا ہے تاکہ  

ً
 فوقتا

ً
وقتا

ن یک تعمیل  نیو یارک سئی رہائش یک بحایل ےک قانون، نیو یارک اسٹ یٹ ےک ایک ےس زیادہ رہائش ےک قانون اور سئی ےک دیگر متعلقہ قوانیں
لنں   مالحظہ کریں۔  یک ویب سائٹ  HPDمیں مدد مل سےک۔ دورسی زبانوں میں یہ اطالع نامہ )اور گزشتہ اطالع ناےم( پڑھنن ےک 

  
یہ اشاعت صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے اور اس کا مقصد قانونی مشورہ دینا نہیں ہے۔ یہ معلومات نیو یارک سٹی میں رہائش 

 ۔ سے متعلق قوانین اور اصول کے حوالے سے مکان مالکان اور کرایہ داروں کی تمام ذمہ داریوں کا مکمل یا حتمی بیان نہیں ہے
 

 شروع ہو چکا ہے    گرمی کا موسم یکم اکتوبر سے
 

ےک تحت، عمارت ےک مالکان کو قانوٹن طور پر اپنن کرایہ داروں کو حرارت فراہم کرنن   -272029ےک سیکشن  ہاؤسنگ مینٹیننس کوڈ 
ورت ہے  ائط ےک تحت   ۔ یک ضن :  31اکتوبر اور  1مندرجہ ذیل شر  چاہیے

 مئی ےک درمیان حرارت الزیم طور پر فراہم یک جاٹی
 

 دن
  68ےس نیجے ہو جاتا ہے تو اندر کا درجہ حرارت کم از کم ڈگری   55بجے ےک درمیان، اگر باہر کا درجہ حرارت  10بجے ےس رات   6صبح 

۔  وری ہے  ڈگری فارن ہائیٹ ہونا ضن
 

 رات
۔   62بجے ےک درمیان اندر کا درجہ حرارت کم از کم   6بجے ےس صبح   10رات  وری ہے  ڈگری فارن ہائیٹ ہونا ضن

 
 

 کھٹمل کی ساالنہ رپورٹس  
 

لنں   وری ہے کہ: متعدد مکان )مکانات( ےک مالکان ےک   ضن

اس بارے میے    فائل کریں۔ کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ ےک پاس   HPDدسمتے ےک درمیان   31دسمتے ےس   1پراپرٹی ےک مالکان کو  •
۔  اس رپورٹ کو فائل کرنی  تفصییل معلومات ےک لیے ن ورت ہے اور کیےس فائل یک جائی یچے دیکھیے کہ کیا فائل کرنی یک ضی

 گا۔    10ےس    5میے ضف 
ے
 منٹ کا وقت لگ

o یشن یک میعاد  نوٹ کریں کہ ےک   HPDکو ختم ہو ریہ ہے اگر اےس   2022اگست   31جس عمارت ےک رجستی
۔  پراپرٹی ےک مالکان 

ے
ساتھ اس تاری    خ تک رجستی نہیں کرایا جاتا ہے تو آپ یہ رپورٹ فائل نہیں کر سکیں ےک

یشن آن الئن سسٹم ) مالحظہ کر ےک،   ( Property Registration Online System, PROSپراپرٹی رجسٹی
یشن فارم ڈاک ےس بھیج کر   HPDاس فارم کو مکمل کر ےک، کوٹی بیھ مطلوبہ فیس ادا کر ےک اور  کو رجستی

۔   یشن کرا سکنر ہیں  رجستی

وری ہے کہ وہ: ےس رسید وصول کرنن ےک بع HPDرپورٹ فائل کرنن اور  • لنں ضن  د، مالک ےک 
o HPD    ن ےک آغاز یا تجدید پر رسید فراہم کرے یا ایک ےس زیادہ رہائش گاہ ےک اندر یک جانب ےس رہائشیوں کو لتں

 نمایاں عوایم مقام پر رپورٹ شائع کرے۔  
o رہائشیوں کو رپورٹ کیےس فراہم یک گئی اس کا ریکارڈ اپنن پاس رکھے۔    
o  یک کاٹی تقسیم کرے یا شائع    کھٹمل یک معلومات ےک نوٹسیا تو محکمہ صحت و ذہئن حفظان صحت ےک

کرے۔ اس نوٹس میں کھٹمل یک پیدائش یک روک تھام، ان کا پتہ لگانن اور ان ےک خاتےم ےک بارے میں معلومات  
۔ دنوں ےک اندر الزیم طور پر شائع کیا جانا   60فارم کو کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ داخل کرنن ےک    فراہم یک گئی ہیں

۔  چ  اہنں
 

THE CITY OF NEW YORK  

DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  

OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/HousingMaintenanceCode.pdf
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/SignIn?ReturnUrl=%2Fbedbugs%2FCertificationFiling%2F
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=October_2020_Property_Owners_Bulletin&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/bedbugs-information-for-landlords-and-building-managers.page?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=October_2020_Property_Owners_Bulletin&utm_medium=email
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؟  ورت ہے  ےک مالکان کو کونیس معلومات فائل کرنی یک ضی
ی
 پراپرٹ

ےک درمیان عمارت میں کھٹمل یک رسگریم یک بنیاد پر درج ذیل امور فائل کرنن یک   2021اکتوبر  31اور  2020نومتے    1پراپرٹی مالکان کو  
۔   ورت ہے  ضن

(۔ متعدد مکانوں میں یونٹوں یک  مکان یک یونٹ یک کل تعداد۔  .1  کل تعداد )چاہے وہ یونٹ قبضہ میں ہے یا نہیں
یونٹوں یک تعداد، جیسا کہ کرایہ دار ےک ذریعہ اطالع دی گئی ہے یا بصورت دیگر پراپرٹی ےک  کھٹمل وایل یونٹ یک تعداد۔   .2

لنں کھٹمل پیدا ہو سکتا  ، جہاں رپورٹ یک مدت ےک دوران اور ساالنہ ہر آنن وایل رپورٹ ےک  ۔   مالک کو معلوم ہے  ہے
۔    .3  ہیے

رپورٹنگ یک مدت میں ان یونٹس یک تعداد جہاں کھٹمل  مکان یک یونٹ یک تعداد جہاں خاتمہ ےک اقدامات کیے جائی
 ےک خاتےم ےک اقدامات کنں گنی تھے۔  

لنں  کھٹمل یک دوبارہ پیدائش واےل مکان یک یونٹ یک تعداد۔    .4 رپورٹ یک مدت ےک دوران اور ساالنہ ہر آنن وایل رپورٹ ےک 
 کھٹمل یک افزائش ےک بارے میں اطالع دی گئی     ےک بعد خاتےم ےک طریقر اختیار کرنن 

 
؟  

ے
 ہویک

ی
 ےک مالکان کو کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ فائل کراٹ

ی
 کیا اگر عمارت کھٹمل ےس پاک ہو تب بیھ پراپرٹ

 ہاں۔   
 

 مالکان کو ہر رہائیسر یونٹ ےک لیے کھٹمل ےک انفیکشن یک شگزشت ف
ی
؟ کیا پراپرٹ ورت ہے   ائل کرنی یک ضی

پراپرٹی ےک مالکان پر الزم ہے کہ وہ ایک ےس زیادہ مکانات ےک کھٹمل ےک انفیکشن یک رسگزشت یک ایک مجمویع رپورٹ فائل کریں جس  
لنں انفیکشن یک رسگزشت۔    –میں تمام یونٹوں ےک انفیکشن یک رسگزشت شامل ہو   نہ کہ انفرادی رہائشی یونٹ ےک 

 
    اگر کوٹی کرایہ دار کھٹمل ےک انفیکشن یک شگزشت فراہم نہیے کرنا چاہتا؟ کیا ہوگا  

۔  ین کوششیں کرٹن چاہئیں لنں بہتر  مالک کو تمام یونٹوں ےس معلومات حاصل کرنن ےک 
 

؟ ورت ہے    کیا ہوٹلوں کو کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ فائل کرنی یک ضی
 ہاں۔ 

 
؟  کیا کوآپریٹیوز اور کنڈومینیمز کو کھٹمل یک س ورت ہے  االنہ رپورٹ فائل کرنی یک ضی

۔ کھٹمل ےک انفیکشن یک رسگزشت رہائشی یونٹ ےک مالک کو   ن پر دی گئی ہے ہاں، اگر کوٹی یونٹ کوپ یا کونڈو ےک مالک ےک ذریعہ لتں
۔ رہائشی یونٹ ےک مالک کو پوری عم لنں جمع یک جاٹن چاہنں لنں  کش بیھ غتں مالک ےک زیر قبضہ کوپ یا کونڈو یونٹ ےک  ارت ےک 

۔  HPDانفیکشن یک ایک رسگزشت  لنں معلومات کوپ یا کونڈو بورڈ کو جمع کراٹن چاہنں     کو جمع کرانن ےک 
 

؟     کیا کوٹی مالک الگ ان اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اور اس الگ ان ےک ذریےع کھٹمل یک تمام ساالنہ رپورٹس فائل کر سکتا ہے
 ہاں۔ 

 
  کیا مالکان کرایہ داروں میے تقسیم کرنی یا نمایاں مقام پر شائع کرنی ےک لیے کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ فائل کرنی یک رسید کا اپنا ذاٹ  

؟ سانچہ بنا سکی   ، پراپرٹی مالکان کو  ہیے ورت    HPDنہیں انک فارم کو تقسیم کرنن یا شائع کرنن یک ضن یک طرف ےس قائم کردہ الیکتی
۔    ہے

 
ی یک تجدید کراٹی ہو یا    لٹے

ورت ہے جنہوں ئی کیا پراپرٹی مالکان کو ان کرایہ داروں میے کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ تقسیم کرنی یک ضی
 پر دستخط کیے ہوں؟  

ی ن ےک آغاز پر کھٹمل  فائل کرنی یک مدت ےک دوران خایل لٹے ن یا تجدید کرایہ داری لتں پراپرٹی ےک مالکان کو نئی لتں
ورت ہے جو کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ جمع کرانن  ےک انفیکشن یک  ۔  ےک بعدرسگزشت فراہم کرنن یک ضن وع ہوٹر ہے  رسی

 
؟    میے مسائل ہیے تو کس ےس رابطہ کیا جا سکتا ہے

  اگر کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ فائل کرنی یا بیڈ بگ پورٹل تک رساٹی حاصل کرنی
۔   enforcementdesk@hpd.nyc.gov کو   HPDفائل کرنن میں پیش آمدہ مسائل یک اطالع   پر ای میل ےک ذریےع دی جا سکئر ہے

 
؟ فائل کرنن میں ناکایم پر پراپرٹی ےک مالک کو خالف ورزی    اگر میے کھٹمل یک ساالنہ رپورٹ فائل نہیے کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے

۔ 
ے

 جاری یک جانی یک
 
 

about:blank
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 یشنیاد دہانی: پراپرٹی کا رجسٹر
 

یشن یکم ستمتے کو ہونا تھا:  اگر آپ نن  یشن جمع کراٹی ہے تو،  1پراپرٹی کا رجستی کو جس ترتیب ےس    HPDستمتے ےک بعد اپئن رجستی
 یک  

ے
آپ یک جمع آوری موصول ہوٹی تیھ ایس ترتیب ےس اور جتئن جلدی ممکن ہوگا اس یک توثیق کرے گا۔  آپ کو برخاستگ

۔  براہ کرم  لنں فائل کرنن یک اہلیت میں تاختں ہو سکئر ہے ہ ےک  ن وغتں یشن   2023-2022درخواستوں، فائل رسٹیفیکیشتن ےک رجستی
ن یک آخری تاری    خ ےس ن ۔   ستں یشن صحیح طرح ےس جمع کرائیں   پہےل اپئن پراپرٹی رجستی

 
 ، لنں ورت ہے اس ےک بارے میں مزید معلومات ےک  پر جائیں یا   ہ ےک ویب صفح HPDکےس رجستی کرانن اور کس طرح رجستی کرانن یک ضن

یشن اسسٹنس یونٹ ےس  212-863-7000) ( ےک ذریعہ یا Register@hpd.nyc.govبراہ کرم ای میل )  ( پر ٹیلیفون کر ےک رجستی
 رابطہ کریں۔  

 
 الحال 

ن
۔   COVID-19براہ کرم نوٹ کریں کہ ہمارے دفاتر ف لنں کھےل نہیں ہیں یشن اسسٹینس ےک   یک وجہ ےس واک ان رجستی

 

 
 
 
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
mailto:Register@hpd.nyc.gov

