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 موصول نہ ہوئے پرمٹ کی رپورٹ کرنے کے لیے
 

 )پرنٹ کریںبراه کرم درخواست کرده معلومات (
 
 

   :پرمٹ ہولڈرز کے نام
 

   #:ڻیلیفون نمبر   :تاریخ پیدائش
 

   :اپارڻمنٹ نمبر  :گھر کا پتہ
 

   :زپ کوڈ   :ریاست   :شہر
 

   نمبر موبائل    ڻیلیفون نمبر
 

   ریاست  پرمٹ کی قسم؟  شہر
 )پیچھے دکھانے واال آئینہ/ہینگ ڻیگ نیال یا سرخ( )ڈیش بورڈ/مستطیل(

 
      اگر معلوم ہو ) نمبرز(پرمٹ نمبر 

 ریاست شہر
 

میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آفس سے پرمٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن مجھے یہ کبھی بھی میل کے ذریعے موصول نہیں ہوا، میں نے 
 براه کرم وضاحت کریں کہ آیا یہ نیا ) بشمول اپارڻمنٹ نمبر، اگر کوئی ہے تو(تصدیق کی تھی کہ اوپر دیا گیا پتہ مکمل ہے 

 (Parking Permits for People with م نیچے درج پتہ پر پارکنگ پرمٹ برائے معذور افرادیا درست کرده پتہ ہے اور یہ فار
Disabilities, PPPD (یونٹ کو واپس بھیجیں۔ ےک 

 
کے جرمانوں کے تحت، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہاں پر مذکور بیانات میرے بہترین علم  210.45 نقانون تعزیرات کے سیکش

اور یقین کے مطابق درست ہیں اور یہ کہ میں نے جان بوجھ کر یا عمداً غلط بیان نہیں دیا ہے یا ایسی معلومات نہیں دی ہیں 
 کا جرم ہے۔ Aہ جن کے غلط ہونے کا مجھے علم ہے۔ قابل سزا غلط تحریری بیان دینا درج

 
 

    
 تاریخ کے دستخط) یا سرپرست(پرمٹ ہولڈر 

 
 
 

ہونا ضروری ہے۔ صرف نوڻری کی موجودگی میں ہی دستخط  نوڻری سے تصدیق شدهبراه کرم نوٹ کریں کہ آپ کا دستخط 
 کریں۔

 
 

NYC Department of Transportation 
Division of Traffic and Planning 

30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor 
Long Island City, NY 11101 
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