
NYC  زائد االبعاد گاڑی کے پرمٹ
 کی درخواست

 
 :ہدایاترہنما 

 یہ درخواست مکمل طور پر اور صحیح طریقے سے پُر کرنا ہے۔ •
 (1)اور ایک " سڻی میں" (1)ایک : پرمٹ مطلوب ہوتے ہیں (2)درخواست کی اجازت ہے۔ ایک حرکت کے لیے دو  (1)پرمٹ ایک /فی حرکت •

 ۔ سڻی کے اندر حرکتوں کی تعداد کے لحاظ سے مزید پرمڻس مطلوب ہو سکتے ہیں۔"سڻی سے باہر"
 زائد االبعاد پرمٹ صرف غیر مرئی لوڈ کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ •
فیس کے عوض رات کی رات ادائیگیاں  35$کے نام صرف مصدقہ بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعہ واجب االدا ہوتے ہیں۔ فی کس  NYCDOTپرمڻس  •

 :گھنڻے کا لیڈ ڻائم درکار ہوتا ہے۔ اس پتے پر میل کریں 48 کے درمیان اور قابل اطالق ادائیگیکی وصولیابی کی تاریخ قبول کی جاتی ہیں۔ درخواست 
NYC Department of Transportation-Division of Bridges, Truck Unit, 55 Water St, 5th floor, NY, NY 10041مزید معلومات کے  ۔

 ۔4045-839-212: ، فیکس6337-839-212: لیے براه کرم کال کریں، ڻیلیفون
 

   :نمبر .I.Dوفاقی ڻیکس         :کمپنی کا نام

 :کمپنی کا پتہ

   :کمپنی کا ای میل پتہ    :کمپنی کا فیکس نمبر    :ڻیلیفون نمبرکمپنی کا 

 ریاست  ساخت سال  ڻریلر کا الئسنس نمبر ریاست ساخت سال ڻرک کے پیچھے جڑنے والی گاڑی کا الئسنس نمبر

           

مجموعی 
 :چوڑائی

مجموعی 
 :لمبائی

مجموعی 
 :اونچائی

ڻریلر کی 
 :لمبائی

کل مجموعی 
 :وزن

 *)ساری ابعاد فٹ اور انچ میں ہوں گی: (*لوڈ کی وضاحت
 :لوڈ کا مجموعی وزن :لمبائی :چوڑائی :اونچائی

 :میں مکمل پتہ یا کاؤنڻی الئن NYC -منزل  :میں مکمل پتہ یا کاؤنڻی الئن NYC -شروعاتی پوائنٹ 

 :درخواست کرده روٹ

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اسڻیئرنگ ایکسل نمبر

 )پونڈ(ایکسل کا وزن 
           

ایکسل کی گنجائش 
 )فٹ اور انچ(

          

 حرکت کی تاریخ
 )فی پرمٹ صرف ایک ڻرپ(

 :آپریشن کی ساعتوں کا وقت آغاز
 

 :وقت اختتام

 انچ/فٹ) بالکل اگلے ایکسل سے بالکل پچھلے ایکسل کے وسط تک -دور (پہیے کی اساس 

 :کنفیگریشن کی اضافی شیٹ منسلک ہے کیگاڑی 
 خصوصی ہدایات

 
 
 
 

 
 ** درخواست دہنده کے دستخط **

 35.00$: پرمٹ فیس صرف دفتری استعمال کے لیے

 اجراء کی تاریخ پرمٹ نمبر

 سے اوپردرخواست منظور ہونے 
 

 
 کوآرڈینیڻر، پرمٹ آپریشنز

 :پرمٹ سروس کمپنی :پرمٹ الگ نمبر

 :نوڻس
روٹ سے جان اگر اصل وزن، گاڑی کی ابعاد یا مطابقت پذیری اس سے زائد ہو جو پرمٹ کی درخواست پر بیان کیا گیا ہے یا اگر گاڑی پرمٹ پر بیان کرده  •

 ۔ہوں گے تو زائد االبعاد پرمڻس ناقابل قبول بوجھ کر نمایاں حد تک ا نحراف کرتی ہے
 وہیکل اسکارڻس کے طالب تمام لوڈز کے لیے نیو یارک اسڻیٹ سے مصدقہ اسکارڻس استعمال کرنا ضروری ہے۔ •

 
 

www.nyc.gov/dot/permits 

http://www.nyc.gov/dot/permits
http://www.nyc.gov/dot/permits
GVS


GVS
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