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 ٹھوس ایندھن جالنے کا آلہ  اور    برائلرز   کے متحرک ٹرکس، کوئلے  کے    خوراک ذرائع،  عمل کاری کے    -عمومی رجسٹریشن  

 تمام معلومات کا انگریزی زبان میں پُر کیا جانا الزم ہے 

• DEP  آن الئنCATS  :پر الگ ان کریںtsc.gov/dep/cawww.ny 

 واال زیریں بایاں بٹن منتخب کریں (”Industrial Registrations“) "صنعتی رجسٹریشنز"الگ ان کے بعد،  •

 کے مینو ٹیب پر لے جایا جائے گا (”My Requests“) "میری درخواستیں"آپ کو  •

 
 :رجسٹریشن کے لیےکی نئے آالت 

 – Registration“) عمومی عمل کاری" –"رجسٹریشن   طورکو ب  (”Select Request Type“) "درخواست کی نوعیت منتخب کریں" •
General Process”) کرنے کے لیے ڈراپ ڈاؤن مینو پر کلک کریں۔ 

 بٹن پر کلک کریں۔ "تخلیق کریں" •

 ے۔  ہر فیلڈ میں معلومات کو مکمل کریں۔ درخواست فارم پر الزمی فیلڈز کو ایک ایسٹیرک کی مدد سے نشان زد کیا گیا ہ  •
 ای میل ایڈریس(۔کا   مالک ،جیسا کہ)

 ےک( کو منتخب کریں )کوئلے کے برائلر، خوراک 4Aآلے کی معلومات کے تحت، ڈراپ ڈاؤن مینو میں عمل کاری کی نوعیت ) •
 متحرک وینڈنگ یونٹ، ٹھوس ایندھن جالنے کے آلے )چولہوں( کے پاس صفحے کے آخر میں اضافی معلومات کا ٹیب ہو گا۔(

"محفوظ کریں" یا "محفوظ کریں اور جمع  اور  (”Certification Checkbox“) یشن چیک باکس"یفیک"سرٹکمل ہو جانے ہر، م •

 دونوں پر کلک کریں۔ بٹن  (”Save” or “Save & Submit“) کروائیں"

 
 دن کے اندر جمع کروائیں(  180)زائد المیعاد ہونے کی تاریخ کے :  رجسٹریشن کی تجدید کے لیے

 – Registration“) تجدیدات" –رجسٹریشن کو بطور "  (”Select Request Type“) "کریں واست کی نوعیت منتخب "درخ •
Renewals”) کرنے کے لیے ڈراپ ڈاؤن مینو پر کلک کریں۔ 

 بٹن پر کلک کریں۔ (”Create“) "تخلیق کریں" •

 ( PB000112ے بغیر اختتامی حرف تہجی ک درج کریں )مثالً، IDانسٹالیشن /ID  اپلیکیشن -تجدیدات کے لیے  •

 بٹن پر کلک کریں۔ (”Continue“) "جاری رکھیں" •

 ہر فیلڈ میں معلومات کو مکمل کریں۔ درخواست فارم پر الزمی فیلڈز کو ایک ایسٹیرک کی مدد سے نشان زد کیا گیا ہے۔   •
 ، مالک کا ای میل ایڈریس(۔ مثالً )

 تمام معلومات کا جائزہ لیں۔ •

 Is it a government owned“) "کیا یہ حکومتی ملکیتی جائیداد ہے؟" کے تحت: (”Fee Information“) یس کی معلومات""ف •
property?”) "ہاں"کے اسٹیٹس دونوں کے لیے  اور فیس معافی"   

 "نہیں" منتخب کریں۔ یا 
 My“) خواستیں""میری در اہم کریں۔تو حکومتی ایجنسی کو منتخب کریں اور ثبوت فر منتخب کیا ہے، "ہاں"اگر آپ نے  •

Requests”) ٹیب سے دستاویز)دستاویزات( اپ لوڈ کریں۔ 

"محفوظ کریں اور   یا (”Save“) "محفوظ کریں"اور  (”Certification Checkbox“) "سرٹیفیکیشن چیک باکس"مکمل ہو جانے ہر،  •

 دونوں پر کلک کریں۔ بٹن  (”Save & Submit“) جمع کروائیں"

 

 مینو سے قابل رسائی ہوں:     (”My Requests“) خواستیں""میری درجو   کرنے کے لیے،( دستاویزات منسلک  PDF)صرف 

 آئیکن پر کلک کریں۔  PDFتالش کریں۔ فائل منسلک کرنے کے لیے  IDنمبر/درخواست کی   اپلیکیشن •

حروف بشمول اسپیسز   40نام کا  فائل ےک ز جنفائل PDFپر کلک کریں )صرف وہ  (”Add Attachment“) ""منسلکہ شامل کریں •

 پ لوڈ کی جا سکتی ہیں۔( ا وہ وہ سے کم 

 ٹیب پر کلک کریں۔  (”My Requests“) "میری درخواستیں"دستاویزات منسلک ہو جانے پر، باالئی بائیں کونے میں  •

 
 ابل رسائی ہے:سے ق مینو (”My Requests“) "میری درخواستیں"جو  اور ادائیگی جمع کروائیں، اپلیکیشن

 )فہرست میں آگے کے سبز تیر کے نشان واال آخری آئیکن(۔ کریں  آئیکن پر کلک (”Submit“) "جمع کروائیں" •

 CATS Paymentادائیگی کے مفصل مراحل اس میں فراہم کیے گئے ہیں  ادائیگی کی عمل کاری کی طرف پیش رفت کریں۔
document. 

 درخواست گزار اور مالک ایک خود کار ای میل موصول کریں گے۔ ہو جانے کے بعد کامیابی سے جمع   •

 @dep.nyc.govCatsfeedbackپر کال کریں یا ہمیں اس پر ای میل کریں  718-595-3855معاونت کے لیے، براہ کرم 

http://www.nyc.gov/dep/cats
http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/air/cats-payment.pdf
Catsfeedback@dep.nyc.gov
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 اطالق پذیری  -صنعتی رجسٹریشن 

  100والی عمل کاری کا وہ آلہ جو  Cماحولیاتی درجہ بندی  -عمومی رجسٹریشن  عمل کاری کے ذرائع کے لیے •

سے کم فلو ریٹ پیدا کرتے ہیں ان   scfm 2000( کے برابر یا اس سے زیادہ اور scfmمعیاری کیوبک فی منٹ )

 کے لیے؛ 

تمام ٹرکس پر رجسٹریشن جمع  کے  خوراکلے معاونتی انجنز وا -کے متحرک ٹرکس  خوراکوالے  معاونتی انجنز •

سال تک کے 12کے طور پر زمرہ بند معاونتی انجنز کی فیس  4فیس کی ادائیگی الزم ہے۔ درجہ  110$کروانا اور 

 لیے معاف ہو جائے گی۔

ی فیس کی ادائیگ  110$انا اور لے کے تمام کمرشل برائلرز پر رجسٹریشن جمع کروکوئ -کوئلے کے کمرشل برائلرز  •

پاؤنڈز سے زیادہ گوشت پکاتے ہوں ان  875الزم ہے۔ کوئلے کے وہ برائلرز جو ایک ہی سہولتی مرکز میں فی ہفتہ 

 ا اترتی ہو۔پر الزم ہے کہ وہ اخراج کی ایک ایسی کنٹرول ڈیوائس سے لیس ہوں جو اصول کی شرائط پر پور

ی کی مقدار کو ریکارڈ کرے، اخراج کے کاروبار پر الزم ہے کہ وہ فی ماہ خریدے گئے گوشت اور عمل کار .1

درخواست پر ریکارڈز کو   کنٹرول کو برقرار رکھے اور کنٹرول کے کسی آلے کی بے قاعدگیوں کو نوٹ کرے۔

DEP کے لیے تیار کیا جائے گا۔  

نے طے کیا ہے کہ زنجیر کی   DEPاخراج کا کنٹرول:  ےکئلے کے برائلر زنجیر کی مدد سے چلنے والے کو .2

میں طے کردہ  RCNY 37-06(a) 15چلنے والے برائلرز کے لیے اخراج پر کنٹرول کی ڈیوائسز جو مدد سے 

 South Coast Air)شرائط پر پورا اترتی ہوں ان میں جنوبی ساحل کی ہوا کے معیار کی انتظامی ڈسٹرکٹ 

Quality Management District) (SCAQMD)  ئلے کے  سے سند یافتہ ضم کاری کے عاملین کے ساتھ کو

اگر درخواست گزار ایک غیر سند یافتہ کنٹرول ڈیوائس کو انسٹال کرنے کا انتخاب کرتا ہے، تو  برائلرز شامل ہوں۔

   کروانا الزم ہے۔  عمیں طے شدہ کے مطابق ٹیسٹ کا ڈیٹا جم RCNY 37-06(a) 15درخواست گزاروں پر 

SCAQMD  :کی فہرست کا لنک-source/permitting/product-www.aqmd.gov/docs/default

df?sfvrsn=0pcertification/charbroilerscatalysts. 

میں   RCNY 15 RCNY 37-06 (b) 15آگ کا کنٹرول: درخواست گزار پر  واال جانے  یاکنیچے سے فراہم  .3

طے شدہ کے مطابق ٹیسٹ ڈیٹا فراہم کرنا الزم ہے۔ اس اصول کے تحت انسٹال اور/یا آپریٹ کی جانے والی 

 کی تعمیل الزم ہے۔  FC 609.4.1کے سیکشن ڈ اخراج کی کسی بھی ڈیوائس پر نیو یارک شہر کے فائر کو

P-64 ائی کے پریسیپیٹیٹر ٹیکنیشن کے کمرشل کچن دھوئیں کا اخراجی راستہ اور صفFDNY  صحت کا

 سرٹیفیکیٹ رکھنے والے شخص کی جانب سے سسٹمز کی صفائی کرنا الزم ہے۔

ھانا پکانے کی ڈیوائس آن سائٹ جالنے کے لیے  کاگر کھانا پکانے کی جگہ پر  -)چولہے(  لہآنے کا ٹھوس ایندھن جال •

کے ساتھ رجسٹریشن  DEPندھن کا استعمال کرتی ہے، تو آپ پربنیادی طور پر کوئلے، لکڑی یا کسی دیگر ٹھوس ای 

کے مطابق کھانا پکانے کی ڈیوائس کا کمرشل   (b)24.149.5 §ادائیگی الزم ہے۔  کیفیس  110$اور جمع کروانا 

 کی سند یافتہ اخراج کے کنٹرول کی ڈیوائس کے ساتھ آپریٹ کرنا الزم ہے DEPے چولہوں کے لی
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http://www.aqmd.gov/docs/default-source/permitting/product-certification/charbroilerscatalysts.pdf?sfvrsn=0
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/permitting/product-certification/charbroilerscatalysts.pdf?sfvrsn=0

