درخواست برائے تنصیب
عارضی فیسٹون/تعطیل والی روشنی اور/یا دیگر عارضیروشنی
New York City Department of Transportation
Division of Street Lighting
34-02 Queens Boulevard, 2nd floor
Long Island City, New York 11101
Telephone: 718-786-4595
سیکشن( Iبراہ کرم یہ معلومات صفحہ  3پر دہرائیں۔)

درخواست دہندہ کی معلومات:
نہیں

تہوار کی روشنی :ہاں

موسمی تعطیل کی روشنی :ہاں

دیگر :ہاں

نہیں

نہیں

اسپانسر کرنے والے گروپ کا نام:
اسپانسر کرنے والے گروپ کا پتہ:
شہر؛

زپ:

ریاست:
ٹیلیفون:

گروپ میں رابطہ کا نام:

(براہ کرم پرمٹ کی نقل منسلک کریں۔)

میئر کا دفتر برائے اسٹریٹ ایکٹویٹی کا پرمٹ (اگر مناسب ہو) نمبر:

ٹھیکیدار کا الئسنس نمبر:

کام انجام دینے واال بجلی کاٹھیکیدار:

ٹھیکیدار کا 24گھنٹے رابطہ کا نام:

ٹیلیفون:

ٹھیکیدار کے کارپوریٹ افسر کا نام:
ٹھیکیدار کا نام:
پروجیکٹ کا محل وقوع :بمقام( :مین روڈ وے/ویز)
کراس اسٹریٹس :مابین
بورو:

اور
(ٹریفک سگنل کے کھمبے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔)

اس میں شامل کھمبوں کی تعداد:

تاریخ جب کھمبوں سے روشنی منسلک کی جائے گی :از
تاریخ جب روشنی جالئی جائے گی؛ از

تا
تا

روڈ وے سے اوپر انسٹالیشن کی کم از کم اونچائی:
(براہ کرم اپنی ڈرائنگ/نقشے پر انسٹالیشن کے مقامات کی تفصیالت دکھائیں۔)

لکڑی کے کھمبوں کا رقبہ؟ ہاں

نہیں

سائیڈ واک:

فٹ

عارضی فیسٹون/تعطیل والی روشنی اور/یا دیگر عارضی روشنی کے انسٹالیشن کی شرائط:
.1

تفصیلی ڈرائنگ کے ساتھ دستخط مع تاریخ درج شدہ درخواست براہ راست ڈویژن آف اسٹریٹ الئٹنگ ()Division of Street Lighting
کے پاس جمع کروانا اسپانسر کرنے والے گروپ/تنظیم اور/یا پرمٹ گیرندہ کی ذمہ داری ہے۔ گروپ کے ٹھیکیدار کو درخواست اور/یا ڈرائنگ
جمع کروانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

.2

سارے کام کی الگت اور خرچ ،جس میں  NYCکے ساز و سامان کو ہونے والے نقصانات شامل ہیں ،اسپانسر کرنے والے گروپ/تنظیم
اور/یا پرمٹ گیرندہ کو برداشت کرنے ہوں گے۔

.3

سارے کام سے نیو یارک سٹی محکمۂ نقل و حمل ()New York City Department of Transportation, NYCDOT
کے شاہراہ کے اصول (جو  NYCDOTکی ویب سائٹ  www.nyc.gov/dotپر دستیاب ہیں) کے تقاضوں کی تعمیل ہوگی۔
عارضی تعطیل والی روشنی اور دیگر عارضی روشنی کے سلسلے مخصوص التزامات کے لیے ،براہ کرم سیکشن  2-03اور
( 2-14 (eسے رجوع کریں۔ اس درخواست میں اصول کے تمام التزامات شامل نہیں ہیں۔

.4

آپ کا گروپ/تنظیم ،ٹھیکیدار اور/یا پرمٹ گیرندہ ایک بیمہ پالیسی حاصل کرے گا اور اسے قائم رکھے گا جیسا کہ شاہراہ کے اصول کے
سیکشن  2-02میں بیان کیا گیا ہے اور سٹی کو انسٹالیشن ،مینٹیننس اور آخر کار اخراج سے ہونے والے ذاتی ضرر یا امالک کو پہنچنے
والے نقصان کے کسی بھی یا تمام تر دعووں کا تاوان ادا کرے گا اور اسے ضرر سے پاک رکھے گا۔

 .5اسپانسر کرنے واال گروپ عارضی فیسٹون/تعطیل والی روشنی اور/یا دیگر عارضی روشنی کو جالنے کے لیے مستمعل بجلی کی ادائیگی
کے لیے مناسب بجلی یوٹیلیٹی کمپنی کے ساتھ انتظامات کرے گا۔

1

درخواست برائے تنصیب
عارضی فیسٹون/تعطیل والی روشنی اور/یا دیگر عارضیروشنی
جاری:
.6

.7

.8
.9

عارضی فیسٹون/تعطیل اور دیگر عارضی روشنی کے انسٹالیشن کے لیے تمام منصوبے ،نقشے اور دستاویزی شہادت ڈویژن آف اسٹریٹ
الئٹنگ ( )Division of Street Lightingکو انسٹالیشن کی مطلوبہ تاریخ سے کم از کم  60دن پہلے موصول کرائی جائیں گی۔ منصوبوں
کا (وہ اصل اسٹریٹ اور کراس اسٹریٹ بیان کرتے ہوئے جہاں روشنیاں لگائی جائیں گی) تفصیلی ہونا اور اسٹریٹ میں اس کھمبے کو دکھانا
چاہیے جہاں روشنی لگائی جائے گی۔ منصوبے میں یہ بھی بیان ہونا چاہیے کہ کس کھمبے سے بجلی کھینچی جائے گی اور کس کھمبے کو
کلی طور پر انسالک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ منصوبوں میں کیبل کا سائز اور استعمال ہونے والی بجلی ،تمام سروں پر روشنی کہاں
اور کس طرح جوڑی گئی ہے ،جیسے دوسری اسٹریٹ کے بجلی کے کھمبے پر ،عمارت پر ،لکڑی کے گٹھر وغیرہ پر؛ کھمبوں پر انسٹال
کی جانے والی ڈیوائسز کی قسمیں اور اسٹریٹ اور سائیڈ واکس کے اوپر ساز و سامان کی اونچائی شامل ہوگی۔ ( GFIآؤٹ لیٹس مطلوب ہیں۔
براہ کرم شاہراہوں کے اصول سے یقینی طور پر رجوع کریں۔)
ٹریفک سگنل کے کھمبوں پر کوئی روشنی نہیں لگائی جائے گی (جس میں پیدل راہ گیر والے سگنل کے کھمبے شامل ہیں) یا ٹریفک
کے سگنلز کی مرئیت میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی۔عارضی فیسٹون/تعطیل اور/یا عارضی روشنی کسی چوراہے کی حدود میں
نہیں لگائی جائے گی اور اس سے ٹریفک سگنلز یا نشانات کی مرئیت میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔
سارا کام نیو یارک سٹی سے الئسنس یافتہ بجلی ٹھیکیدار کے ذریعہ انجام دیا جائے گا۔
ڈویژن آف اسٹریٹ الئٹنگ ( )DSL( )Division of Street Lightingمنصوبوں کا جائزہ لے گا اور اس فارم پر سیکشن  IIمیں درخواست
دہندہ کی درخواست کی ترتیب کو نوٹ کرے گا۔ اگر منظور ہو جاتی ہے تو دستخط شدہ درخواست کو  NYCکے ڈپارٹمنٹ آف بلڈنگ
) )Department of Buildings, DOBکے پرمٹ کی درخواست کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔  DOTکے شاہراہوں کے اصول
کے سیکشن ) 2-14(eکے مطابق ،اس دستخط کردہ درخواست کی نقول مع  DOBکا پرمٹ جس گروپ کو کام انجام دینا ہے اس کے لیے
 NYCDOTپرمٹ کی درخواست دینے کے وقت درکار ہوں گی۔ یہ درخوا ست پرمٹ نہیں ہے۔ کسی انسالک سمیت ،کوئی بھی

روشنی اسٹریٹ الئٹ کے کھمبے پر تب تک نہیں لگائی جائے گی جب تک اجازت حاصل نہ ہو جائے۔

 NYCDOT .10کے بجلی معائنہ یونٹ ( )Electrical Inspections Unit, EIUکو فیکس نمبر  718-472-5228کے ذریعہ تمام
مجوزہ کام شروع ہونے سے کم از کم  72گھنٹے قبل اس بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ آپ کے  DOTپرمٹ کی ایک کاپی اس وقت
فیکس بھی کی جائے گی۔
 .11کوئی بھی کام شروع ہونے سے پہلے ،بجلی ٹھیکیدار بال ارادہ وولٹیج کے مدنظر کھمبے کی جانچ کرے گا۔ اگر کھمبے کی جانچ مثبت
ہے تو بجلی ٹھیکیدار فوری طور پر  DOTاور  Con Edisonسے رابطہ کرے گا اور اس طرح کی جانچ کے نتیجے اور کھمبے
کے محل وقوع کی رپورٹ کرے گا۔ انسٹالیشن مکمل ہو جانے پر اور پرمٹ انجام کو پہنچنے پر ساز و سامان ہٹائے جانے کے وقت یہ
طریقہ کار دہرایا جائے گا۔ اس طرح کی جانچ کے نتائج اور دستاویزی شہادت حسب درخواست محکمے کو فراہم کی جائیں گی۔
 .12محکمہ ہذا انجام یافتہ کام میں تبدیلیاں النے کو الزمی قرار دے سکتا ہے۔ اگر تبدیلیاں اطمینان بخش طریقے سے نہیں ہوتی ہیں تو محکمہ ہذا
عارضی روشنی کو ہٹا سکتا اور اسپانسر کرنے والے گروپ/تنظیم سے ہٹانے کی الگت وصول کر سکتا ہے۔
 .13جو بھی گروپ ،تنطیم ،پرمٹ گیرندہ اور/یا بجلی ٹھیکیدار اس طریق کار کے تقاضوں پر عمل کرنے میں ناکام رہے گا اسے اگلے سال میں
موسمی دور میں محکمہ کے ذریعہ متعین کردہ وقت کی کسی بھی مدت میں کوئی عارضی روشنی لگانے سے خارج قرار دے گا۔
 .14آپ کے گروپ/تنظیم کے پوری طرح سے مجاز افسر کے دستخط اس کے نچلے حصے میں اور ڈویژن آف اسٹریٹ الئٹنگ ( Division of
 )Street Lightingکو یہ درخواست واپس کرنے سے مذکورہ باال کے حوالے سے آپ کی منظوری الزم آئے گی۔

ذیل میں دستخط ،عہدہ اور تاریخ مکمل ہونا ضروری ہے۔ یہ اصل دستخط ہونا نیز اگلی سطر میں جلی حروف
میں نام درج ہونا ضروری ہے۔ نقول یا فیکس کی اجازت نہیں ہے۔
اسپانسر کرنے والے گروپ کے افسر کے دستخط:
جلی حروف میں نام:
تاریخ:

عہدہ:

(فارم  ،SL-12نظر ثانی شدہ )1/3/08

یہ درخواست جمع کرانے سے پہلے  ،کیا آپ نے یاد سے شامل کیا ہے؟:
 .1موجودہ سال کی درخواست ،نیز اسپانسر کرنے والے گروپ کے ایک افسر کے دستخط،جلی حروف میں نام اور عہدہ۔ اس پر تاریخ درج ہونا ضروری
ہے۔ اسپانسر کرنے والے گروپ کو اسے تیار اور فائل کرنا ضروری ہے۔ آپ کا ٹھیکیدار یہ درخواست دائر نہیں کر سکتا۔ ٹھیکیدار کے کارپوریٹ افسر
کا (کے) نام درخواست میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اسے فیکس نہیں کیا جا سکتا۔
 .2پروجیکٹ کے محل وقوع کی ڈرائنگ/نقشہ درخواست کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ اسٹریٹ الئٹ کے کن کھمبوں کو
منسلکات موصول ہوں گے ،عارضی روشنی کے بجل کے لوڈ ،کھمبوں پر بجلی کی جو ڈیوائسز لگانی ہیں ان کی قسمیں ،اور مقررہ کھمبوں پر نہیں
ہونے پر عارضی روشنی کہاں پر منسلک کی جائے گی ،وغیرہ۔
میئر کے دفتر برائے اسٹریٹ ایکٹیویٹی یا دیگر پرمٹ کی کاپی ،اگر مناسب ہو۔ (آپ کے  DOTپرمٹ کی فیس معاف ہو سکتی ہے اگر آپ نے
.3
اس ایونٹ کے لیے میئر کے دفتر کا پرمٹ حاصل کر لیا ہے؛ تاہم ،آپ کو اب بھی یہ درخواست دائر کرنا اور میئر کے دفتر کا اپنا پرمٹ منسلک کرنا
ضروری ہے۔)

2

درخواست برائے تنصیب
عارضی فیسٹون/تعطیل والی روشنی اور/یا دیگر عارضیروشنی
سیکشن ( Iصفحہ  1سے اعادہ۔)

جاری:
درخواست دہندہ کی معلومات:
تہوار کی روشنی :ہاں

موسمی تعطیل کی روشنی :ہاں

نہیں

نہیں

نہیں

دیگر :ہاں

اسپانسر کرنے والے گروپ کا نام:
اسپانسر کرنے والے گروپ کا پتہ:
شہر؛

زپ:

ریاست:
ٹیلیفون:

گروپ میں رابطہ کا نام:
میئر کا دفتر برائے اسٹریٹ ایکٹویٹی کا پرمٹ (اگر مناسب ہو) نمبر:

(براہ کرم پرمٹ کی نقل منسلک کریں۔)

ٹھیکیدار کا الئسنس نمبر:

کام انجام دینے واال بجلی ٹھیکیدار:

ٹھیکیدار کا  24گھنٹے رابطہ کا نام:

ٹیلیفون:

ٹھیکیدار کے کارپوریٹ افسر کا نام:
ٹھیکیدار کا نام:
پروجیکٹ کا محل وقوع :بمقام( :مین روڈ وے/ویز)
کراس اسٹریٹس :مابین
بورو:

اور
(ٹریفک سگنل کے کھمبے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔)

اس میں شامل کھمبوں کی تعداد:

تاریخ جب کھمبوں سے روشنی منسلک کی جائے گی :از
تاریخ جب روشنی جالئی جائے گی؛ از

تا
تا

روڈ وے سے اوپر انسٹالیشن کی کم از کم اونچائی:
(براہ کرم اپنی ڈرائنگ/نقشے پر انسٹالیشن کے مقامات کی تفصیالت دکھائیں۔)

لکڑی کے کھمبوں کا رقبہ؟ ہاں
سائیڈ واک:

نہیں
فٹ

Section II
Applicant: Do Not Write in this Section. NYCDOT Street Lighting Unit Use Only
DSL # Assigned:

Date Received:

Commnets:

NODate of Decision:

Date of Decision:

YES

Approved:

Signature of Director of Street Lighting:

(This section shall be signed by the Director of Street Lighting and returned to the
applicant. The applicant shall present this approved and signed application when
)applying for DOT and DOB permits.
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