
کے تقاضوں کے لیے  ID ہونا ضروری ہے۔ IDاصل ڈرائیونگ الئسنس یا نان ڈرائیور کے لئے  سسائٹ پک اپ آن: خصوصی ہدایات
 پر کال کریں۔  3100-433 (718)پرمڻس اور کسڻمر سروس کو

 
 

 گم شده یا چوری ہوئے پرمٹ کی رپورٹ کرنے کے لیے
 )معلومات پرنٹ کریں سبھیبراه کرم درخواست کرده (

 
پولیس پرمٹ ہولڈر پر الزم ہے کہ اس جگہ کے مقامی پولیس اسڻیشن میں رپورٹ درج کرائیں جہاں پرمٹ گم یا چوری ہوا ہے اور  •

 ۔وصول کریںکی جانب سے واقعہ کی معلومات کی پرچی 
 ۔آنا ضروری ہےکی درخواست کرتے وقت آپ کو یہ فارم لے کر تھانے  س سے واقعہ کی معلومات کی پرچیپولی •
 پر یہ بتانا کہ آیا پرمٹ گم یا چوری ہوا تھا اور پرچی پولیس کی جانب سے واقعہ کی معلومات کیآپ کو  •

NYC  ڈس ایبلیڻی پارکنگ پرمٹ یاNYS ۔پرمٹ کی قسم شناخت کرنا ضروری ہےبطور  یمیں سے ایک ک ہینگ ڻیگ 
  اس مکمل کرده فارم کے ساتھ نیچے درج پتہ پر پارکنگ پرمٹ برائے معذور افراد پرچیپولیس کے واقعے کی معلوماتی یہ  •

)Parking Permits for People with Disabilities, PPPD (۔کی یونٹ کو بھیجنا ضروری ہے 
 

   :پرمٹ ہولڈرز کے نام
 

   :ڻیلیفون نمبر  :تاریخ پیدائش
 

   :اپارڻمنٹ نمبر   :گھر کا پتہ
 

   :زپ کوڈ  :ریاست  :شہر
 
 

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

      اگر معلوم ہو) نمبرز(پرمٹ نمبر 

   الئسنس پلیٹ نمبر___  ہو گیا؟چوری   کیا پرمٹ گم ہو گیا؟
 

 :ہو گیا ہے یا چوری وضاحت اس بات کی لکھیں کہ پرمٹ کیوں گم مختصرنیچے ایک 
 
 
 
 

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 جن 

 کا جرم ہے۔ Aجہ کے غلط ہونے کا مجھے علم ہے۔ قابل سزا غلط تحریری بیان دینا در
 
 

 تاریخ کے دستخط) یا سرپرست(پرمٹ ہولڈر 
 

NYC Department of Transportation 
Permits & Customer Service (PPPD Unit) 

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

 TTY (212) 504-4115 ،3100-433 (718) :ڻیلیفون
www.nyc.gov/dot/permits 

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



	گم شدہ یا چوری ہوئے پرمٹ کی رپورٹ کرنے کے لیے
	پرمٹ ہولڈرز کے نام:


