
COVID-19 کے تناظر میں سڻی پالننگ بزنس کی اپڈیٹ 

 دفتر کی بندشیں اور رابطہ 
سے محدود اور مختلف وقتوں کے شیڈولز کے مطابق دفتر   2021مئی  3) کا عملہ DCPڈیپارڻمنٹ آف سڻی پالننگ ( 

 ۔ہمارے دفتر واپسی کے پالن کے بارے میں مزید جانیں  سے کام کر رہا ہے۔

فائلنگ اور زوننگ کی  نے اپنے  DCP  اتیوں کے لیے فی الوقت بند ہیں۔مرکزی دفتر اور بورو کے تمام دفاتر مالق 
 پر عارضی طور پر نظر ثانی کی ہے۔  تصدیق کے پروڻوکولز

 پر کال کریں۔ )3300-720 (212 اگر آپ کو معاونت درکار ہو، تو براه کرم

ULURP ری اسڻارٹ 
زمین کے کو معطل کیے جانے کے بعد زمین کے استعمال کے لیے شہر کا عوامی جائزے کا عمل ( 2020مارچ  16

 ۔کو دوباره شروع ہوا 2020مبر ست 14 ) میں تبدیل ہوا جوULURPایک جیسے استعمال کی نظر ثانی کے عمل، یا 

 تمام فائلنگ
DCP  پر کال کریں اور 212.720.3366نے عارضی طور پر فائلنگ کے پروڻوکولز پر نظر ثانی کی ہے۔ براه کرم  

 ۔ پر ای میل کریں savila@planning.nyc.govیا  وائس میل چھوڑیں

 عام طریقے کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ درخواست کا زوننگ پورڻل

 زوننگ کی تصدیق کے خط 
پر ای میل   emerlo@planning.nyc.govزوننگ تصدیق کے خط کی درخواست دینے کے لیے، براه کرم 

براه کرم نوٹ کریں کہ ادائیگی کا عمل تبدیل ہو چکا ہے اور آپ کو جواب میں ادائیگی کی ہدایات موصول ہو   کریں۔
 جائیں گی۔ 

 ملکیت شده عوامی جگہیں اور واڻر فرنٹ کے عوامی رسائی کے عالقے  نجی طور پر
کے تحت نجی طور پر ملکیت شده عوامی  128ایگزیکڻیو آرڈر نمبر ) نے Bill de Blasioمیئر بل دی بالزیو (

بعض زوننگ کی شرائط کو ) کے لیے WPAA) اور واڻر فرنٹ کی عوامی رسائی کی جگہوں (POPSہوں (جگ
کی معطلی کا مقصد بیرونی جگہ میں اضافہ کر کے جسے سماجی   2020جون   27۔ عارضی طور پر معطل کر دیا ہے

کی بندشوں کے بعد کھانے، پینے اور ریڻیل دکانوں اور  COVID-19فاصلے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے 
کمرشل عمارتوں کے دوباره کھلنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ ان تبدیلیوں اور متعلقہ پروڻوکولز کے بارے میں اضافی  

 کی تعمیل کے پروڻوکولز WPAAاور  POPS) کے DCPصیالت کے لیے، براه کرم ڈیپارڻمنٹ آف سڻی پالننگ (تف
 ۔کو پڑھیں
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