لیمپ پوسٹ میںعارضی بجلی کا ٹیپ لگانے کی شرائط
 .1آپ کی تنظیم زیر بحث مقام پر عارضی بجلی کا ٹیپ لگانے کی ساری الگتیں اور توانائی کی الگت برداشت کرے گی۔
 .2آپ کی تنظیم  Con Edisonکے ساتھ توانائی کی الگت کے لیے الزمی مالی انتظامات کرنے کی
ذمہ دار ہے۔ براہ کرم تفصیالت کے لیے  Con Edisonکسٹمر سروس سے ( 1-800-75-CONED (1-800-752-6633پر رابطہ کریں۔
 .3آپ کی تنظیم اس ٹیپ کی وجہ سے اسٹریٹ الئٹس اوراسٹریٹ الئٹنگ سسٹم میں ہونے والے کسی بھی نقصان کی ذمہ دار ہے۔
اسٹریٹ الئٹ لومینائر کی وائرنگ کو کبھی بھی منقطع نہیں کیا جائے گا۔
 .4عوامی تحفظ کے لیے ،عارضی وائرنگ کی جائے گی تاکہ عوام کے لیے الجھ کر گرنے کا سبب نہ بنے۔ تمام قابل اطالق
حفاظتی ضابطے کی پابندی ہونا الزمی ہے۔
 .5تمام کام نیو یارک سٹی کے الئسنس یافتہ الیکٹریشن سے کروانا ضروری ہے۔
آپ کی معلومات کے لیے کچھ قابل بجلی کے ٹھیکیداران ذیل میں مندرج ہیں:
Hellman Electric
Verde Electric
Windsor Electrical

(718) 931-9900
(917) 621-6176
(718) 850-6523

(718) 670-7900
(718) 764-3397
(718) 439-7476

Welsbach Electric
EJ Electric
Metro Electrical

 .6آپ سٹی کو مذکورہ باال سے پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال سے ضرر سے پاک رکھنے پر اتفاق کرتے ہیں۔
 .7آپ کام شروع کرنے سے کم از کم اڑتالیس ( )48گھنٹے پہلے ڈویژن آف اسٹریٹ الئٹنگ (،)Division of Street Lighting
 (212) 839-3322سے رابطہ کریں گے۔
 .8آپ کی تنظیم کے پوری طرح سے مجاز افسر کے دستخط ،اس کے نچلے حصے میں ،اور
 Division of Street Lighting, 34-02 Queens Boulevard, Long Island City, New York 11101کو اسے واپس
کرنے سے مذکورہ باال کے حوالے سے آپ کی منظوری مانی جائے گی.

کھمبے کا محل وقوع:
تنظیم کا نام:
تنظیم کا پتہ:
تاریخ:

دستخط:
بجلی ٹھیکیدار کا نام اور پتہ:
فون نمبر:
الئسنس نمبر:
 Con Edisonکا کیس نمبر یا اکاؤنٹ نمبر:

NYC Department of Transportation
Division of Street Lighting
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