
 

 8/8/19نظر ثانی  * یہ فارم مکمل کرنے کے طریقے سے متعلق ہدایات کے لیے پشت پر دیکھیں۔
 : درخواست دہنده کی معلوماتAسیکشن 

 . پرمٹ لینے والے کا نام:2  نمبر: ID. پرمٹ لینے والے کا 1
  . پتہ:3
 . ای میل: 5)(-  . ڻیلیفون نمبر:4

 : کام کی معلوماتB سیکشن

- - فائل: MN   BK  QN   BX SI  7 .OCMC . بورو:6
 نمبر: DOB.  9. سائیڈ واک  b. روڈوے a. پیومنٹ کی قسم: 8

 :پر . اسڻریٹ11 . مکان نمبر:10
11a:اسڻریٹ ورک آن، اگر مذکوره باال سے مختلف ہو . 
اور    مابین: .12

 )2(کراس اسڻریٹ نمبر  )1(کراس اسڻریٹ نمبر    

 درج ذیل مقصد کے لیے: .13
  . سامنے کے حصے کی لمبائی:16 . ایریا سائز:15  اسامیوں کی تعداد: .14

 ر فٹ میں)ئ(لینی (مربع فٹ میں)

 / / کے اختتام کی تاریخ: کام. 18 / / . کام کے آغاز کی تاریخ:17
 کو نشان زد کریں:نہیں قابل اطالق نہ ہو تو  کوئی بھیکو نشان زد کریں۔ اگر درج ذیل میں سے  ہاںقابل اطالق ہو تو  ایک: اگر درج ذیل میں سے کم از کم . اوپر مندرج کام کے مقام کے لیے19

گا؟  کیا کھدائی کا کام کونے کے چوتھائی حصے میں ہو

 گا؟ کیا کھدائی کا کام کراس واک کے عین متصل ہو

 درخواست کرده پرمٹ کی قسم (وه سبھی نشان زد کریں جو الگو ہوتے ہیں) :Cسیکشن 

 بلڈنگ آپریشنز پرمڻس اسڻریٹ اوپننگ پرمڻس
 سامان آن اسڻریٹ رکھنا 0201 بنیاد نصب کرنے کے لیے سائیڈ واک کو کھولنا 0100
 کراسنگ سائیڈ واک 0202 سیور کی اہم تنصیب 0111
 کرین یا بیلچہ آن اسڻریٹ رکھنا 0203 پانی کی مرمت 0113
 کرین یا بیلچہ کے عالوه آالت اسڻریٹ پر رکھنا 0204 سیور کی مرمت کرنا 0114
 شینڻی یا ڻریلر آن اسڻریٹ رکھنا 0205 پانی/سیور کی مرمت 0115
 عارضی پیدل واک وے 0208 فیول آئل الئن 0116
 روڈ وے کا قبضہ حسب قرار 0211 اس میں ردوبدلوالٹ کی تعمیر یا  0117
 کنڻینر آن اسڻریٹ رکھنا 0214 کرب کو ری سیٹ، مرمت کرنا یا بدلنا 0118
 سائیڈ واک کا قبضہ حسب قرار 0215 اسڻریٹ کو پختہ بنانا 0119
 عارضی تعمیراتی نشان/مارکنگز 0221 گڈھوں، کیلوں یا بورنگ کی جانچ کرنا 0126
سایہ بان کے پرمڻس نالی کی تعمیر (کیبل، ڻیلیکام) اور فرنچائز) 0127
 ہوڻل کے لیے سایہ بان 0701 باڑ نصب کرنا 0132

 ریستوراں کے لیے سایہ بان 0702سائیڈ واک کی تعمیر کے پرمڻس
 رہائش کے لیے سایہ بان 0703 سائیڈ واک کی مرمت کرنا 0401
 متفرقات کے لیے سایہ بان 0704 تعمیر کرنا نئے سائیڈ واک کی 0402
 سائیڈ واک کیفے کے لیے سایہ بان 0705 سائیڈ واک کو بدلنا 0403
 پرمٹ کی قسم دیگر بلڈرز پیومنٹ کی تعمیر کرنا –نئے سائیڈ واک  0405

 ایرو، سائیڈ واک/روڈ وے کی چوڑائی اور مجوزه ورک زون شامل کریں): ورک زون کا خآکہ (آن اسڻریٹ، دونوں کراس اسڻریٹ، نارتھ Dسیکشن 

 : پرمٹ کے قول و قرار (صرف دفتری استعمال کے لیے)Eسیکشن 

 پرمٹ نمبر پرمٹ کے قول و قرار فیس پرمٹ کی قسم
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

خصوصی قول 
 و قرار:

 دیگر (بیان کریں)  ڻنل سازی: اضافی فیس: معائنہ:
OCMC :تاریخ: کی منظوری بذریعہ / / 

 ذریعے اعترافات اور معاہدے: درخواست دہنده کے مجاز نمائندے کے Fسیکشن  (صرف دفتری استعمال کے لیے)

جو پرمٹ دینا ہے وه درج ذیل شرائط کا مستوجب ہے: کمشنر کے لیے منظور شده بذریعہ:
تک تمام قابل اطالق بیمہ جاری نہیں کیا جائے گا جب درخواست دہنده محکمہ کے تمام قوانین اور اصولوں اور کسی دیگر قابل اطالق قوانین اور اصولوں کی تعمیل کرنے پر متفق ہے۔ پرمٹ تب تک 

 اور پرمٹ بانڈز فائل میں موجود نہیں ہوں گے۔

  )     (- . ڻیلیفیون نمبر:20 . جمع کرده بذریعہ:19

 )پونٹ کریں(براه کرم  تاریخ

 / / / / . تاریخ:22 . دستخط کرده بذریعہ:21

 (درخواست دہنده کا مجاز نمائنده)

 روڈ وے/سائیڈ واک پرمٹ (پرمڻس) کے لیے درخواست

 نہیں  ہاں

 بلڈنگ الئن بلڈنگ شو نارتھ

 کرب الئن

 کرب الئن

 بلڈنگ الئن بلڈنگ الئن

 کرب الئن

 کرب الئن



 : ورک زون کا خاکہDسیکشن 
دونوں کراس اسڻریڻس، نارتھ ایرو، سائیڈ  اس مجوزه کام کے مقام کا ایک ڈایاگرام فراہم کریں جس کے لیے آپ پرمٹ کی درخواست کر رہے ہیں۔ تمام متعلقہ معلومات بشمول آن اسڻریٹ،

: اگر یہ درخواست آن الئن مکمل کر رہے ہیں تو آن اسڻریٹ، کراس اسڻریڻس، ناتھ ایرو اور پلیسمنٹ دکھائیں۔ نوٹ کیواک/روڈ وے کی چوڑائی اور کھدائی کا مقام یا تعمیراتی آالت/سامان وغیره 
 سائیڈ واک/روڈ وے کی چوڑائی کو پُر کیا جا سکتا ہے تاہم، ورک زون کا خاکہ یہ فارم پرنٹ کرنے کے بعد ہاتھ سے تیار کرنا ضروری ہے۔

 مثال:

 : درخواست کرده پرمٹ کی قسمCسیکشن 

 قسمیں نشان زد کریں جن کے لیے آپ آج اپنے مجوزه کام کی بنیاد پر درخواست دینا چاہتے ہیں۔پرمٹ کی وه تمام 

 : کام کی معلوماتBسیکشن 

 اسڻیڻن جزیره)۔ - SI،برونکس– BX،کوئینز-QN ،بروکلین-BK ،مینہڻن-MNاس بورو کا نام نشان زد کریں جس میں مجوزه کام انجام دیا جائے گا (: بورو .6
7. OCMC اگر ایک موجود ہے تو مجوزه کام سے متعلق : فائلOCMC  08-001فائل نمبر (جیسے-MECفراہم کریں۔ ( 
 :پیومنٹ کی قسم .8

.a  گا (جیسے اسفالٹ) اگر روڈ وے پر کام کر رہے ہیں تو اس روڈ وے کے اوپری سطح کا سامان فراہم کریں جہاں مجوزه کام ہو: روڈ وے 

.b گا (جیسے کنکریٹ) سامان فراہم کریں جہاں مجوزه کام ہواگر سائیڈ واک پر کام کر رہے ہیں تو اس سائیڈ واک کے اوپری سطح کا : سائیڈ واک 
9. DOB قابل اطالق محکمہ تعمیرات کے پرمٹ نمبرز فراہم کریں۔: نمبر 
 گا۔ اس بلڈنگ کا مکان نمبر فراہم کریں جہاں مجوزه کام ہو: مکان نمبر .10
 گا۔ اس اسڻریٹ کا نام فراہم کریں جہاں مجوزه کام ہو: آن اسڻریٹ .11

11a گا اگر یہ اسی اسڻریٹ پر نہیں ہو رہا ہے جس پر پتے کا اطالق ہوتا ہے  اس اسڻریٹ کا نام فراہم کریں جہاں طبعی مجوزه کام ہو: آن، اگر مذکوره باال سے مختلف ہو. اسڻریٹ ورک
 پر ہو رہی ہے)۔ Old Slipپر انجام دیا جا رہا ہے لیکن کھدائی  Water Street 55(جیسے: کام 

 سڻریڻس کے نام فراہم کریں جس کے ساتھ آن اسڻریٹ کا چوراہا کڻتا ہے (کراس اسڻریڻس)۔ان دو ا:  اور مابین: .12
 براه کرم پرمٹ کے لیے درخواست دینے کی وجہ فراہم کریں (جیسے: نئی عمارت، تعمیرات، ناقص سائیڈ واک کی مرمت، وغیره): درج ذیل کے مقصد کے لیے .13
 ہونی ہیں ان کی تعداد فراہم کریں۔جو مجوزه کھلی کھدائیاں : اسامیوں کی تعداد .14
 کام کے مجوزه ایریا کا کل مربع فٹ لمبائی فراہم کریں۔: ایریا سائز .15
 ردوبدل کا تمام مجوزه کام کی کل الئنیر فٹ لمبائی فراہم کریں۔ عمارت کے سامنے کے حصے کی کل لمبائی فراہم کریں اگر نئی عمارت کا یا عمارت میں: سامنے کے حصے کی لمبائی .16

 کام کر رہے ہیں۔
 کی جانب سے تبدیل کیا جا سکتا ہے) NYC DOTوه تاریخ فراہم کریں جب مجوزه کام شروع ہونے کی توقع ہے۔ (پرمٹ کی پابندیوں کی عکاسی کرنے کے لیے : کام کا تاریخ آغاز .17
 کی جانب سے تبدیل کیا جا سکتا ہے) NYC DOTعکاسی کرنے کے لیے مجوزه کام کی متوقع تاریخ تکمیل فراہم کریں۔ (پرمٹ کی پابندیوں کی : کام کا تاریخ اختتام .18
 کا جواب دیں۔ مزید تفصیالت کے لیےاگر آپ کھدائی کا کام انجام دے رہے ہیں اور کونے کے چوتھائی حصے یا کراس واک کی اس سے عکاسی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے سوال (سوالوں)  .19
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 پرمٹ کے قول و قرار (صرف دفتری استعمال کے لیے): Eسیکشن 

میں حصے ہاں پر نظر آئیں گے۔ اس کے پروجیکٹ منیجر کے استعمال کے لیے ہے۔ پرمٹ کے جو قول و قرار جاری ہوں گے اور منظور شده پرمٹ (پرمڻس) پر پرنٹ ہوں گے وه آپ کو ی OCMCصرف حصہ یہ 
 مت لکھیں۔

 : درخواست دہنده کے مجاز نمائندے کے ذریعے اعترافات اور معاہدےFسیکشن 

 ۔پرنٹ کریںجائزه اور منظوری کے لیے یہ درخواست جمع کرانے والے فرد کا نام : جمع کرده بذریعہ .19

 یہ درخواست جمع کرانے والے فرد کا درست دن کے وقت کا ڻیلیفون نمبر فراہم کریں۔: ڻیلیفون نمبر .20

 اپنا اصل دستخط فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہ درخواست جمع کرانے والے فرد پر درخواست دہنده کا مجاز نمائنده ہونا اور اسے: دستخط کرده بذریعہ .21

 درخواست جمع کرانے کی تاریخ فراہم کریں۔: تاریخ .22

 : درخواست دہنده کی معلوماتAسیکشن 
ہندسے کا وه شناختی نمبر فراہم کریں جو پرمٹ لینے والے کو محکمہ نقل و حمل میں اپنی کمپنی کا رجسڻریشن کرواتے وقت موصول ہوا۔  5منفرد  :نمبر ID پرمٹ لینے والے کا .1

 نمبر کے بغیر پرمٹ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ IDپرمٹ لینے والے کے 
 نمبر تفویض کیا گیا ہے۔ IDاس کمپنی کا نام فراہم کریں جس کو پرمٹ جاری کیے جائیں گے اور جسے مذکوره باال پرمٹ لینے والے کا  :پرمٹ لینے والے کا نام .2
 پرمٹ لینے والے کے کاروبار کا ڈاک کا پتہ فراہم کریں۔: پتہ .3
 پرمٹ لینے والے کے دن کے اوقات کا ڻیلیفون نمبر فراہم کریں۔ :ڻیلیفون نمبر .4
 پرمٹ لینے والے کا ای میل پتہ فراہم کریں۔: ای میل .5

 روڈ وے/سائیڈ واک پرمٹ کی درخواست صحیح سے مکمل کرنے کے لیے ہدایات
 ۔پرنٹ کریں واضح طور پراپنی درخواست پر مناسب کارروائی یقینی بنانے کے لیے، براه کرم تمام معلومات 

 کونے کی حدود
 گیر راه
 ڈھالنیں کی کرب لیے کے

 گوشہک

 کونے کے چوتھائی حصے کی حدود

 الئنرائٹ آف وے 

 کونے کا چوتھائی حصہ

 سائیڈ واک
 کونے کے چوتھائی حصے کی حدود

 الئن کرب

 روڈ وے

 کونا اور کونے کے چوتھائی حصے کی قیاسی تعریف
 اسکیل پر نہیں ہے

 بلڈنگ الئن نارتھ شو

 کرب الئن

 کرب الئن

 بلڈنگ الئن

WATER STREET

 کرب الئن

 بلڈنگ الئن

 کرب الئن

 بلڈنگ الئن

15’

15’
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