محکمۂ نقل و حمل کی منڈپ کی اجازت کی درخواست
بالک نمبر:

تاریخ:

بورو:

الٹ نمبر:

معرفت ہذا ذیل کے پتے پر واقع عمارت یا احاطوں کے داخلی دروازے پر بغلی راستے پر ایک منڈپ انسٹال کرنے اور قائم رکھنے کی
اجازت کے لیے درخواست دی جا رہی ہے:

(اس مکان کا پتہ جہاں منڈپ انسٹال کیا جائے گا)

منڈپ کی ابعاد:

چوڑائی:

لمبائی:

کلیئرنس:

اونچائی

منڈپ کی قسم:

ہوٹل □

ریستوراں □

رہائش □

متفرقات □

سائیڈ واک کیفے □
(براہ کرم بیان کریں)

دیگر:

منڈپ کی اجازت کے لیے درخواست دہندگان پر ہائی وے انسپکشن اینڈ کوالٹی اشیورنس یونٹ (Highway Inspection and Quality Assurance,
) HIQAکے پاس درج ذیل چیزیں جمع کروانا الزم ہے:
 .1منڈپ انسٹال کرنے اور قائم رکھنے کے لیے پراپرٹی مالک کی جانب سے نوٹری سے تصدیق شدہ تحریری منظوری
 .2تعمیر کی بنیادی تفصیالت کا ایک بیان بشمول درج ذیل :منڈپ کی قسم ،وضاحت اور رنگ جو محیط ہو :تمام معاون ممبروں کی قسم ،قطر
اور گیج کو؛ فریم کی وضاحت ،ہوا کو روکنے والی اسمبلی اور بغلی راستہ اور عمارت کی فاسٹیننگز؛ منڈپ کی کورنگ سے متعلق مجوزہ
خط کی وضاحت بشمول قطعی الفاظ اور اس کی ابعاد؛ مجوزہ سائٹ کی پانچ انچ ضرب سات انچ کی تین تصاویر۔
 .3ایک بیان کہ منڈپ کے ڈیزائن اور تعمیر سے کنسٹرکشن  H1029کی معیاری تفصیالت کی تعمیل ہوتی ہے۔ منڈپ پوری طرح سے
چھت دار ہوگا۔
 .4منڈپ کو دکھانے واال ایک خاکہ؛ ابعاد ،مقام اور اسٹریٹ کی تمام تر سہولیات اور منڈپ کے دونوں طرف  15فٹ کے اندر فرنیچر۔
 .5مینوفیکچرر کی جانب سے تصدیق کہ کورنگ شعلہ روک ہے۔ جہاں پر مینوفیکچرر سے تصدیق ناقابل حصول ہو وہاں پر اس کی جگہ انسٹال
کرنے والے کی جانب سے تصدیق جمع کروائی جا سکتی ہے۔
 .6اگر قابل اطالق ہو تو کسی متعین لینڈ مارک ،تاریخی ضلع میں یا (ایل پی سی)  LPCکی تاریخی حیثیتیں رکھنے والی عمارت سے منسلک
حصے میں منڈپ انسٹال کرنے کے لیے ،لینڈ مارک پریزرویشن کمیشن ( )Landmarks Preservation Commission, LPCکی
منظوری۔
 .7اگر یہ درخواست سائیڈ واک کیفے کے سلسلے میں دی گئی ہے تو درخواست دہندہ پر  NYCمحکمہ برائے امور صارفین
( )Department of Consumers Affairsسے تحریری منظوری جمع کروانا ضروری ہے۔
جو اجازت ملے گی وہ درج ذیل شرائط کے ساتھ مشروط ہے:
درخواست دہندہ محکمہ کے تمام قوانین اور اصولوں اور کسی دیگر قابل اطالق قوانین اور اصولوں کی تعمیل کرنے پر متفق ہے۔
درخواست دہندہ کے دستخط اور اعتراف:
جلی حروف میں نام _____________________________ :دستخط __________________________ :تاریخ:
(درخواست دہندہ کے دستخط)

(درخواست دہندہ کا جلی حروف میں نام)

Approved by:

_ Date:
)(HIQA Borough Coordinator Signature

 HIQAسے منڈپ کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ،آفس آف پرمٹ مینیجمنٹ ( )Office of Permit Managementbکے پاس درج ذیل
چیزیں جمع کروانا ضروری ہے:
 .1پرمٹ کی درخواستیں:

 .aانسٹال کرنے کا پرمٹ – نئے منڈپوں کے لیے ٹھیکیداروں کو جاری کیا گیا ہو،
 .bقائم رکھنے کا پرمٹ – نئے اور موجودہ منڈپوں کے لیے پراپرٹی مالکان کو جاری کیا گیا ہو۔

 .2پرمٹ بانڈ۔ شاہراہ کے اصول و ضوابط ( )Highway Rules and Regulations) §2-02 (4دیکھیں – صرف انسٹالیشن پرمٹ کے لیے ضروری ہے۔
.3

تجارتی عمومی جوابدہی کا بیمہ اور بروکر کی جانب سے تصدیق۔

اہم بات :پرمٹ آفس بڑے کریڈٹ کارڈز ،منی آرڈرز ،کمپنی کے چیک اور مصدقہ چیکس قبول کرے گا۔ ذاتی چیک قبول نہیں کیے جائیں گے۔
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