بینر پروگرام کے لیے پرمٹ کی درخواست
اس فارم کا پرنٹ آؤٹ کروانا ضروری ہے۔ ٹائپ کریں یا واضح طور پر پرنٹ کریں۔ اس پتے پر ای میل ،میل یا فیکس کریں:
New York City Department of Transportation
Banner Program
55 Water Street, 9th Floor
New York, NY 10041
ٹیلیفون 212-839-6633 :صدر دفتر 212-839-6620 :فیکس212-839-4254 :
ای میلnycdotbannerunit@dot.nyc.gov :

 .1درخواست دہندہ کی معلومات
تنظیم کا نام:
پتہ:
فیکس نمبر:

فون نمبر:
ڈائریکٹر کا نام:
رابطے کا فرد:
ای میل:
 .2بینر کے پرمٹ کی معلومات
 نیا
پرمٹ کی قسم:
بورو:

Manhattan 

 تجدید
Brooklyn 

Bronx 

Queens 

Staten Island 

*نئی مہمیں متوقع تاریخ آغاز سے کم از کم  45دن پہلے جمع کرانا ضروری ہے ،ااّل یہ کہ محکمے کی جانب سے بصورت دیگر اجازت ملی ہو۔
*تجدیدات موجودہ پرمٹ ختم ہونے سے کم از کم  14دن پہلے جمع کروانا ضروری ہے ،ااّل یہ کہ محکمے کی جانب سے بصورت دیگر اجازت
ملی ہو۔
بینر (بینرز) کو ذیل کے لیے ڈسپلے کیا جائے گا(بینر کا مقصد واضح کریں):
درخواست کردہ مقررہ وقت ،براہ کرم مخصوص تاریخیں بتائیں:
از:

تا:

بینرز کی تعداد:
بینر (بینرز) کا مقام :ذیل میں درج کریں اور اگر مزید جگہ درکار ہو تو علیحدہ فہرست یا نقشہ منسلک کریں۔

الئسنس یافتہ ری ّگر کا نام جو بینر (بینرز) کو لگانے اور ہٹانے کے لیے استعمال ہوگا:

تخلیقی/گرافک منسلک ہے:

ہاں 

نہیں 

بیمہ کی موجودہ سند منسلک ہے:

ہاں 

نہیں 

 .3پرمٹ کے قول و قرار


تمام بینر پرمٹ سٹی آف نیو یارک کے اصول ( )Rules of the City of New Yorkکے ٹائٹل  ،34سیکشن ) 2-14(bکے مستوجب ہیں۔



بینر (بینرز) کو ٹریفک کنٹرول کے برقی آلے پر مشتمل ٹریفک سگنل کے کسی پوسٹ سے منسلک نہیں کیا جائے گا۔



بینر (بینرز) کو اس طرح نہیں لگایا جائے گا کہ وہ ان نشانات یا سگنلز کی مرئیت میں رکاوٹ بنے جو ہو سکتا ہے دیگر لیمپ پوسٹس سے
منسلک ہوں۔



لیمپ پوسٹس کی کھدائی یا قوسین والے سہاروں کی ویلڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔



ماؤنٹ کرنے واال تمام ہارڈ ویئر زنگ روک مواد کا ہونا ضروری ہے۔ قوسین کے بازو فائبر گالس والے مواد کا ہونا ضروری ہے۔



بینر (بینرز) کو لینڈ مارکس پریزرویشن کمیشن ( )Landmarks Preservation Commissionکے ذریعہ نشان راہ کے بطور نامزد
لیمپ پوسٹس پر نہیں لگایا جائے گا۔ بینرز آرائشی لیمپ پوسٹس پر مخصوص تقاضے جیسے خصوصی تحفظ کی فراہمی کے بغیر نہیں
لگائے جائیں گے۔



بینرز کو  DOTکے کسی پل ،سرنگ یا پل کے ڈھانچے سے منسلک نہیں کیا جائے گا۔



بینر (بینرز) ابعاد میں  '3چوڑائی اور  '8لمبائی سے زائد نہیں ہوں گے۔ ان کا عمودی ہونا ضروری ہے۔ افقی بینرز ،بشمول اسٹریٹ کے آر
پار لٹکے ہوئے بینرز کی اجازت نہیں ہے۔ ہوا کے گزر کے لیے ان کا  6جگہ سے چاک ہونا ضروری ہے۔



بینر (بینرز) پیدل راہ گیروں یا گاڑیوں کے ٹریفک میں خطرہ پیدا نہیں کریں گے۔ بینر کا زیریں پوائنٹ روڈ وے سے کم از کو  '18اوپر
ہونا چاہیے۔



دوہرے بینرز (ایک ہی پول پر  2بینرز) کی صرف تبھی اجازت ہے جب مجموعی طور پر وہ  24مربع فٹ سے زائد نہ ہوں۔ اگر پرمٹ
لینے والے کسی اور فرد کا ایک بینر پول پر پہلے سے موجود ہے تو آپ اس پول سے اپنا بینر منسلک نہیں کر سکتے ہیں۔



بینرز میں کوئی اشتہارات نہیں ہوں گے۔ ایونٹ کے کفیل کا (کے) تجارتی نام یا لوگو (لوگوز) بینر پر ڈالے جا سکتے ہیں لیکن کل مال کر
بینر کا  10%سے زیادہ حصہ نہیں گھیرنا چاہیے۔ کارپوریٹ کے کفیل کا (کے) تجارتی نام یا لوگو (لوگوز) بینر کے نچلے حصے میں
ہونا چاہیے۔ الکحل سے متعلق یا تمباکو سے متعلق کفیل کو بینرز پر اجازت نہیں ملے گی۔



پرمٹ لینے واال فرد بینرز اور پول کا معائنہ کرنے اور جو بینرز پھٹ گئے ہوں ،بد رنگ ہو گئے ہوں یا عمومی مرمتی حالت ،بشمول
رگنگ کی حالت میں ہوں انہیں بدلنے کا ذمہ دار ہے۔ بینر (بینرز) اور ماؤنٹ کرنے والے آالت کی تنصیب ،دیکھ ریکھ اور انہیں ہٹانے کا
عمل اس طرح انجام دیا جائے گا کہ اس کا خرچ سٹی آف نیو یارک پر نہیں ہوگا۔



پرمٹ لینے واال تجارتی عمومی جوابدہی بیمہ حاصل کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا جو کم از کم  $1,000,000مشترک واحد حد فی
وقوعہ کا کوریج فراہم کرتا ہو اور اس شرط کے ساتھ کہ لیمپ پوسٹس سے بینر (بینرز) کے منسلک رہنے اور ہٹائے جانے کی مدت کے
دوران سٹی اور اس کے مالزمین کم از کم اس قدر وسیع کوریج کے ساتھ اضافی بیمہ شدہ ہوں جتنا  ISOفارم  .(11/85 ed.) CG 2026میں
طے کیا گیا ہے۔



مجوزہ بینر کا ایک گرافک ،عین ویسا ہی جیسا اسے تیار کیا جائے گا ،اس درخواست کے ساتھ جمع کرانا ضروری ہے۔
اس پرمٹ کے تحت تیار اور نصب شدہ تمام بینز کا  DOTسے منظور شدہ بینر ہونا الزمی ہے اور اس ڈیزائن سے انحراف نہیں ہو سکتا۔



اگر بینر کو فوری طور پر ہٹائے جانے سمیت درج باال شرائط پر عمل نہیں کیا جاتا تو پرمٹ لینے واال اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ
جرمانے اور پرمٹ کی تنسیخ کا مستوجب ہو سکتا ہے۔

اگر منظور ہو جاتا ہے تو درخواست دہندہ کو بیمہ کا ثبوت جمع کرانا ضروری ہے۔ کوئی بھی بینر تب تک نہیں لگایا جائے جب تک پرمٹ کی درخواست
منظور نہ ہو جائے۔
ذیل میں آپ کا دستخط اور نیو یارک سٹی کے محکمہ نقل و حمل کے بینر پروگرام میں اس کی جمع آوری سے مذکورہ باال کے تئیں آپ کا
اتفاق رائے الزم آئے گا۔
تاریخ

درخواست دہندہ کے مجاز دستخط
 .4صرف  DOTکے مجاز اہلکار کے استعمال کے لیے
 پرمٹ کی درخواست منظور ہو گئی
 پرمٹ کی درخواست مسترد ہو گئی
 DOTمحولہ باال درخواست دہندہ کو

_ تعداد میں بینرز ذیل میں مندرج مقام پر لگانے کی اجازت دیتا ہے جو

کو شروع اور

کو ختم ہو گی۔

 DOTکے مجاز دستخط

تاریخ

