
 بغیر الئسنس پلیٹ نمبر والی درخواستوں پر کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے اور انہیں واپس کر دیا جائے گا۔
 **ڈرائیونگ الئسنس نمبرز درج نہ کریں۔**آپ دو الئسنس پلیڻوں کے ساتھ ایک پرمٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ 

 
  دیگر         NY:  ریاست جہاں رجسڻرڈ ہے   1الئسنس پلیٹ نمبر 

  دیگر         NY:  ریاست جہاں رجسڻرڈ ہے   2الئسنس پلیٹ نمبر 

  )میونسپل فیلڈ کا نام(پرمٹ برائے 
 

    $رقم    ماہانہ مدت

  نام

  اپارڻمنٹ نمبر    پتہ

  زپ کوڈ  ریاست  شہر

 ) ( دفتر کا ڻیلیفون ) ( گھر کا ڻیلیفون 

 
 

 پرمٹ کی درخواست
 میونپسل پارکنگ فیلڈز کے لیے

 
میونسپل پارکنک فیلڈ کے پرمٹ کے لیے درخواست دینے کے لیے، یہ درخواست مکمل کریں اور محکمہ نقل و حمل کے 
نام سے چیک یا منی آرڈر کے ساتھ اسے جمع کروائیں۔ اگر شرحوں یا دیگر مسائل کے سلسلے میں آپ کے سواالت ہوں 

قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ براه کرم اپنی مکمل کرده  ر پرذاتی طوتو براه کرم ذیل کے نمبر پر کال کریں۔ درخواستیں 
 :درخواست اور ادائیگی اس پتے پر میل کریں

 
NYC DOT BUREAU OF PARKING 

Quarterly Permits Operations 
34-02  Queens Boulevard 

Long Island City, NY 11101-2311 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 کمرشل گاڑیاں نہیں ہوں
 

 پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر جاری کیے جاتے ہیں، نیز معذوروں کو خصوصی ترجیح دی جاتی ہے۔ پرمٹ
 اگر ہم آپ کی درخواست پر کارروائی کرنے سے قاصر ہوں تو آپ کا چیک فوراً واپس کر دیا جائے گا۔

 

 

 آپ کی سرپرستی کا شکریہ
NYC Department of Transportation 

Division of Traffic and Planning 
34-02 Queens Blvd, Long Island City, NY 11101  

 2853-839 (212): فیکس 3170-839 (212): ڻیلیفون
www.nyc.gov/dot 

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