
 
 

 رجسڻریشن مکمل کرنے کے لیے ہدایات ینیوز ریک کے مقام ک
 

 ڻیمپلیٹکی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ  DOT ڻیمپلیٹ یرجسڻریشن" نام ی"نیوز ریک کے مقام ک .1
سک پر بھی دستیاب ڈ) میں درخواست کرنے پر Department of Transportation( محکمہ نقل و حمل

 ہے۔
نیوز ریک کے بارے میں معلومات کی  1سطر اسپریڈ شیٹ فارمیٹ میں ہے۔ ہر  Microsoft Excel ڻیمپلیٹ .2

نمائندگی کرتی ہے۔ لہذا، آپ کی زیر ملکیت ہر نیوز ریک کے لیے اور جس کو آپ کو رجسڻر کرنا ہے اس 
 ہونی چاہیے۔سطر  1ایک کے لیے ڈیڻا کی 

 کالمز داخل نہ کریں یا کالموں کی سرخیاں تبدیل نہ کریں۔ .3
 ہر نیوز ریک کے لیے ممکن حد تک زیاده سے زیاده کالم مکمل کریں۔ فیلڈ کی تعریفات ذیل میں مندرج ہیں۔ .4
مکمل کرده "نیوز ریک کے مقام کا رجسڻریشن" الیکڻرانک طریقے سے محکمہ نقل و حمل کے پاس جمع  .5

یا اس پتے پر ڈسک پر  میں منسلک کر کے کو ای میلUNewsracks@dot.nyc.govU31T 31Tکروایا جائے۔ فائلیں 
 میل کی جا سکتی ہیں:

 
 

Department of Transportation 
Newsracks Unit 

55 Water Street, 7th Floor 
New York, NY 10041 

 
 فیلڈ کی تعریفات:

 وضاحت کالم کا نام
  

 IDکمپنی کی ریک 
 کسی بھی کمپنی یا مالک کا جاری کرده شناختی نمبر یا دیگر شناخت کار۔

 یہ فیلڈ اختیاری ہے

 )M,X,K,Q,Rبورو (
= اسڻیڻن جزیره درج  R= کوئینز اور  Q ،= بروکلین K ،= برونکس  X،=مینہڻنMبورو کوڈ 

 کریں

 اسڻریٹ کی سمت
N  ،شمال =N/W  ،شمال مغرب =N/E  ،شمال مشرق =E  ،مشرق =W ،مغرب = 
S  ،جنوب =S/E  ،جنوب مشرق =S/W جنوب مغرب = 

 اس عمارت کا پتہ جس کے سامنے نیوز ریک واقع ہے۔ مکان نمبر

 وه اسڻریٹ جس پر نیوز ریک واقع ہے۔ پر اسڻریٹ

 نیوز ریک کے مقام سے قریب ترین کراس اسڻریٹ۔ قریب ترین کراس اسڻریٹ
قریب ترین کراس اسڻریٹ 

 فٹ میں تخمینی دوری نیوز ریک سے قریب ترین کراس اسڻریٹ کے کنارے تک سے دوری

 نیوز ریک کے مقام سے دور واقع کراس اسڻریٹ۔ دوسری کراس اسڻریٹ

 متصلہ امالک کی وضاحت۔ جیسے، خالی الٹ، بابز بریڻو، پوسٹ آفس بالمقابل

مقام سے متعلق 
 اضافی نوڻس جو مقام کو شناخت کرنے کے لیے درکار ہو سکتے ہیں۔ اضافی نوڻس

 

mailto:Newsracks@dot.nyc.gov

