NYCDOT - বািণিজয্ক যানবাহন এবং �ােকর অিতির� আকার/অিতির� ওজেনর অনুমিতনামা

িনউ ইয়কর্ িসিটর জনয্ �য্ােকর �েবশ ও যানবাহেনর আকােরর িনেদর্ িশকা
NYC এর মেধয্ �েবশ অনুেমািদত
যানবাহেনর আকার ও ধরণ

একক ইউিনট �াক
35' পযর্ � েম াট ৈদঘর্ য্

যানবাহেনর
উ�তা

13' - 6" অবিধ

যানবাহেনর ��

8' অবিধ

আধা -ে�ইলার / সংিম �ণ
55' পযর্ � েম াট ৈদঘর্ য্

েম াট ৈদঘর্ য্ িনিবর্ ে শেষ ; 48' ে�লার
গৃহ �ালীর িজ িনসপ� আনা -েনওয়া
করেব

েম াট ৈদঘর্ য্ িনিবর্ ে শেষ ; 48' ে�লার
গৃহ �ালীর িজ িনসপ� আনা -েনওয়া
করেব না

13' - 6" অবিধ

8' অবিধ

যানবাহেনর ধরণ

একক ইউিনট �াক
ে�লার সহ গাড়ী
("বা�ার েথেক
বা�াের" পিরমাপ
করা)

আ�ঃে�ট

হয্াঁ

�ানীয়
এর মারফত
�ােকর পথ �ােকর পথ

হয্াঁ

িবেশষ িবিধিনেষধ

হয্াঁ
-

হয্াঁ

হয্াঁ

হয্াঁ

অনুমিতনামার আবশয্কতা

এই আকারগিলর েয েকানও
একিটেক অিত�মকারী
যানবাহেনর ে�ে�, েকবলমা�
অ -িবভ � ভােরর �ােকর জনয্
ৈদিনক অিতির� আকারসং�া� অনুমিতনামা জাির করা
হেব।

STAA িবিধমালা অনুসাের, েযাগয্
সড়ক হেত েবিরেয় যাওয়া েথেক

13' - 6" অবিধ

8' - 6" অবিধ

সংঘীয় STAA

হয্াঁ

-

-

13' - 6" অবিধ

8' - 6" অবিধ

-

হয্াঁ

-

-

এই আকারগিলর েয েকানও
একিটেক অিত�মকারী বা
িবেশষ আবশয্কতা পূরণ না করা
80,000 lbs ছািড়েয় েযেত পারেব না।
যানবাহনেক, "গৃহ�ালীর"
িজিনসপ�গিল
িবভ � ভ ার
STAA িবিধমালা অনুসাের,
িহসােব িবেবিচত হওয়ায়
েযাগয্ সড়ক হেত েবিরেয় যাওয়া েথেক
1 মাইল অবিধ অিধগময্তা। যানবাহন
েসতু ফমুর্লার ওজেনর কম বা

1 মাইল অবিধ অিধগময্তা। যানবাহন
েসতু ফমুর্লার ওজেনর কম বা

অনুমিতনামা েদওয়া হেব না।

80,000 lbs ছািড়েয় েযেত পারেব না।

েম াট ৈদঘর্ য্ িনিবর্ ে শেষ ; 53' ে�লার

13' - 6" অবিধ

8' - 6" অবিধ

িনউ ইয়কর্ ে�েটর
িবেশষ আকােরর
যানবাহন

সীিমত পথ

না

না

শধুমা� I-95-এ BronxWestchester কাউি� লাইন েথেক
I-695 েথেক I-95 েথেক I-295 পযর্�
অনুেমািদত; I-695 েথেক I-495 হেয়
Throgs Neck Bridge হেয় I-295;
I-295 েথেক Queens Nassau হেয়
I-495 পযর্� কাউি� লাইন

অ -িবভ � ভার সহ 53'
ে�ইলারেক আনশয়ক রেপ
NYC অনুমিতনামার জনয্
আেবদন করেত হেব।

��বয্ : িনউ ইয়কর্ িসিট একিট িবেশষ আকােরর যানবাহন (Special Dimension Vehicle, SDV)-েক একিট 43' িকংিপনযু� 53' ে�লার িহসােব সং�ািয়ত কেরেছ (িকংিপন এবং িপছেনর অ�দ� বা অ�দ� সমি�গিলর েক�েরখার মেধয্
দূর� 43 ফু ট ছািড়েয় যােব না)।
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