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 ہوم

DOT کے بارے میں 

 موڻر سوار

 فیری اور بسیں

 دو پہیہ سائیکل سوار

 پیدل راه گیر اور سائیڈ واک

 بریجز

 نشانات، سگنلز اور

 اسڻریٹ الئڻس

 حفاظتی پروگرامز

 پرمڻس/فرنچائزیز

FAQs 

 سائٹ کا نقشہ

DOT سے رابطہ کریں 

 فیری پرمٹ آئیلینڈاسڻیڻن 
 درخواست کے لیے ہدایاتکتابچہ کی تقسیم کے لیے پرمٹ کی 

 
، 34یہ پرمٹ سینٹ جارج اور وہائٹ ہال فیری ڻرمینلز میں جگہ کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ سڻی آف نیو یارک کے اصول، ڻائڻل 

کے بموجب پرمٹ کے بغیر سامان کی تقسیم ممنوع ہے۔ اس پرمٹ کی کوئی فیس نہیں ہے۔ درج ذیل شرائط/پابندیاں الگو ہوتی  02-1سیکشن 
 ہیں:

 فیری بوٹ پر کتابچے کی تقسیم کے لیے کوئی پرمٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ پرمٹ صرف ڻرمینلز تک محدود ہیں۔ .1
 آمدورفت میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔پورے فیری ڻرمینلز یا کشتیوں پر مسافروں کی  .2
 ڻرنسڻائل ایریاز، ایسکلیڻرز، دروازوں یا فیری سلپس کے گیٹ ویز کو مسدود نہیں کیا جائے گا۔ .3
 بغلی گلیاروں سمیت، ممنوعہ عالقوں میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ .4
 پرچے چسپاں نہیں کیے جائیں گے۔ڻرمینلز میں یا فیری بوڻس پر کسی بھی بیرونی سطح پر کوئی پوسڻرز، بینرز یا  .5
 کسی میز، ڈھانچے یا ڻیکن کی اجازت نہیں ہوگی۔ .6
 سے زیاده لوگوں کو کتابچے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ (3)ایک ہی پرمٹ کے تحت تین  .7
 پرمٹ لینے والے کے سامان اور/یا آالت کے اسڻوریج کے لیے سہولیات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ .8
 ری کے عملہ کے ساتھ پورا تعاون کرنا ضروری ہے۔ڻرمینل اور فی .9

 پرمٹ ہمہ وقت ساتھ رکھنا اور طلب کرنے پر دکھانا ضروری ہے۔ .10
فیری کے چیف آپریڻنگ  آئیلینڈہر ڻرمینل میں ایک ہی وقت میں دو سے زیاده کتابچے کے پرمٹ جاری نہیں کیے جائیں گے، اّال یہ کہ اسڻیڻن  .11

 آفیسر کی جانب سے بصورت دیگر منظور شده ہو۔
فیری کے چیف  آئیلینڈزر تعاون کی ترغیب اور کھانا، کپڑا، پیکیجز یا دیگر غیر مطبوعہ آئڻمز کی تقسیم ممنوع ہے، اّال یہ کہ اسڻیڻن  .12

 آپریڻنگ آفیسر کی جانب سے بصورت دیگر منظور شده ہو۔
فیری کے چیف آپریڻنگ آفیسر کی کلی صوابدید پر محکمہ نقل و حمل اس پرمٹ کو کالعدم کرنے کا حق محفوظ رکھتا  آئیلینڈاسڻیڻن  .13
 ہے۔
 مذکوره باال شرائط میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوتا ہے تو تقسیم ممنوع ہو سکتا ہے۔ .14

 
 سے رابطہ کریں۔ Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov*اگر آپ کے کوئی سواالت ہوں یا اعانت مطلوب ہو تو براه کرم 

 

 

 گاہک کی معلومات

 کمپنی کا نام:
 اسڻریٹ کا پتہ:
 شہر:
 ریاست:
 زپ:
 رابطے کا پہال نام:
 رابطے کا آخری نام:

 فون نمبر: 
 ای میل پتہ:

 عہده:رابطے کا 

 )212-555-5555(ایکسڻینشن 
 

  john@doe.com)نشنڻیکسیا(

    دیگر نقل و حمل کے لنکس

mailto:Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov
mailto:john@doe.com
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   درخواست کی وضاحت:

 
 

 پرمٹ کی معلومات

  

 
 پرمٹ کے لیے مقام یہاں منتخب کریںہدایات: 

  

   …منتخب کریں مقام:

  تاریخ:
  

 بجے دن                 1            00   وقت اختتام: بجے دن 1 00  وقت آغاز:

   مقامات، تاریخ اور اوقات شامل کرنے کے لیے براه کرم یہاں کلک کریں

   مڻائیںپرمٹ کی معلومات 

 دستاویزات اپ لوڈ کریں
 

 کوئی فائل منتخب نہیں کی گئیفائل منتخب کریں   کتابچہ جو تقسیم کرنا ہے
 کوئی فائل منتخب نہیں کی گئی فائل منتخب کریں  اجراء فارم

 
 کے لیے یہاں کلک کریں کتابچہ کے اجراء فارم

 
 جمع کرائیں

 

 
 

  سائٹ کا نقشہ|  شرائط استعمال|  رازداری کا بیان|  sFAQ|  ہم سے رابطہ کریں کاپی رائٹ سڻی آف نیو یارک

https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/GeneralReleaseForm.pdf
https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/GeneralReleaseForm.pdf
http://www.nyc.gov/contact
http://www.nyc.gov/faqs
http://www.nyc.gov/privacy
http://www.nyc.gov/html/misc/html/tou.html
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