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نیو یارک سڻی محکمہ ڻرانسپورٹ، دفتر برائے پرمٹ مینیجمنٹ و دفتر برائے تعمیراتی  سے مؤثر، 2020 ,18 مارچ بدھ، 
 & NYC DOT Office of Permit Management & Office of Construction Control( کنڻرولس و تخفیف

Mitigation( 19-کوِوڈوائرس کورونا  اگلی نوڻس تک عوام کے ساتھ تعامل کو محدود کر دے گا اور )Coronavirus 
COVID-19( کے ہنگامی اعالن کی وجہ سے درج ذیل الزمی طریقہ کار پر عمل درآمد کرے گا۔ 

 بیمہ، اکاؤنٹ کی تازه کاریوں اور نئے اجازت ناموں کی رجسڻریشنز
 اصلپر بھیجیں  constructionpermits@dot.nyc.govی انڻرویو قبول نہیں ہوگا، تمام دستاویزات بذریعہ ای میل کوئ

 دستخط شده/مہر بند/نوڻری شده دستاویزات درج ذیل ای میل پر فارورڈ کریں:
NYC DOT – Permit Management 

55 Water Street, Concourse 
New York, NY 10041 

Attn:Insurance Department 
کے اپ ڈیڻس جمع  CGL) کی پالیسیوں کو اب بھی Commercial General Liability, CGL( یبلڻیالئکمرشل جنرل 

 پر بھیجا جانا چاہئے۔ constructionpermits@dot.nyc.govکرانے سے پہلے جائزه لینے اور منظوری کے لئے 
 رجسڻر شده اجازت یافتگان -اجازتوں کے لئے درخواست دہندگی 

 NYCStreets( سسڻماین وائی سی اسڻریڻس پرمٹ مینیجمنٹ پر  www.nycstreets.net رجسڻر شده تمام اجازت یافتگان کو
Permit Management System (  تضرورکا استعمال کرتے ہوئے درخواست دینے اور اجازتوں کیلئے ادائیگی کرنے کی 

ی سی این وائاگر آپ اجازت یافتہ ہیں اور آپ نے پہلے ہمارے آن الئن آسان طریقہ کار کا استعمال نہیں کیا ہے تو، آپ کو  ہوگی۔
 کے ساتھ درج ذیل ای میل #IDتک رسائی درکار ہوگی۔ اپنے نام، کمپنی کا نام، اجازت یافتہ کی  )NYCStreetsاسڻریڻس (

ersonal Pاور ایک ذاتی شناختی نمبر (پر  constructionpermits@dot.nyc.govپر ایک ای میل بھیجیں:  پتے
Identification Number, PINکی درخواست کریں۔ ( 

 
www.nycstreets.net  سسڻم (این وائی سی اسڻریڻس پرمٹ مینیجمنٹ پرNYCStreets Permit Management 

System (  ئی کارروا کی اجازتوں کے لیے درخواست دینا ضروری ہے۔ حکومت کے معاہدےکا استعمال کر کے آن الئن
اور سرکاری معاہدے کے کام سے متعلق تمام استفسارات کو  ڻرزیلکرنے کے لیے نوڻس، ایوارڈ 

governmentpermits@dot.nyc.gov ریں۔پر ای میل ک 
 

 سڑک کی مکمل بندش کی درخواستیں
closure-rdway-http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/full-سڑک کی مکمل بندش کا طریقہ کار 

procedure.pdf  سڑک کی بندش کے فارم کو  ےجانے وال کئےپر دستیاب ہے۔ مکمل پر
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot_full_roadway_closure_procedures.pdf  پرPDF 

(اس فارم  پر ای میل کیا جانا چاہیے۔ RoadwayClosure@dot.nyc.govFullفائل کے بطور محفوظ کیا جانا چاہیے اور 
 کی اسکین شده کاپی نہ بھیجیں۔)

 
 نئی عمارتوں میں بڑی تبدیلیوں کی درخواستیں

نئی عمارتوں میں بڑی تبدیلی کی درخواستوں کا طریقہ کار 
-alteration-major-building-http://www.nyc.gov/html/dot/streetworks/downloads/pdf/new

procedures.pdf  پر دستیاب ہے۔ معاون دستاویزات کے ساتھ مکمل شده درخواستوں کو
NewBldgMajorAlter@dot.nyc.gov پر ای میل کیا جانا چاہیے۔ 

 
 /لینڈ فل کی درخواستیںSCARAوالڻس/

کسڻمر والٹ کی درخواست کا طریقہ کار 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot_engineering_package_vault_application.pdf  پر

ور معاون دستاویزات کو بذریعہ ای میل فارم، انجینئرنگ ڈرائنگز، ا SCARAدستیاب ہے۔ درخواست کی معلومات، 
vaults@dot.nyc.gov ) پالن ایگزمینیشن یونٹPlan Examination Unit, PEU میں جمع کرانا چاہیے۔ (PEU  پیش

 شیڈول کرے گا۔ WebExساتھ کانفرنس کال/ کرده منصوبوں کا جائزه لے گا اور، اگر ضرورت ہوئی تو، اجازت یافتہ/ڈویلپر کے
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جنھیں فٹ پاتھ کی مرمت اور شامیانہ کی تجدید کاریوں کے لئے اجازت نامے حاصل کرنے کی  پرائیویٹ ہوم/پراپرڻی مالکان
کی درخواست یا ریکارڈ برائے ریکارڈ کی اجازت کے لئے  ای میلضرورت ہوتی ہے ان کو فٹ پاتھ کی مرمت کے لئے 

constructionpermits@dot.nyc.gov  پر درخواست بھیجنی پڑتی ہے، تفصیالت
permit-construction-sidewalk-procedures-three/application-al.nyc/chapterhttp://streetworksmanu 

عملہ درخواست پر کارروائی کرے گا، فیس معاف کرے گا اور اجازت جائیداد کے مالک کو ای میل کرے پر فراہم کی گئی ہیں۔ 
 مزید معلومات کے لیے)۔ رخواستیں لیکر آئیںاجازت کے دفاتر بند ہوں گے، ڈاک نہ بھیجیں اور نہ ہی ذاتی طور پر د DOTگا۔ (

پر کال  839 (212)-9561/9566پر رابطہ کریں یا  constructionpermits@dot.nyc.govہمارے مرکزی دفتر سے 
 کریں۔
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