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 ہوم

DOT  کے بارے میں 

 موٹر سوار 

 فیری اور بسیں

 دو پہیہ سائیکل سوار 

 اور سائیڈ واک پیدل راہ گیر 

 پل

 نشانات، سگنلز اور 

 اسٹریٹ الئٹس 

 حفاظتی پروگرامز 

 پرمٹس/فرنچائزیز

FAQs 

 سائٹ کا نقشہ 

DOT  سے رابطہ کریں 

 اسٹیٹن آئیلینڈ فیری پرمٹ 
 فلم بندی/فوٹو گرافی کے پرمٹ کی درخواست کے لیے ہدایات 

 

باقاعدگی سے شیڈول شدہ فیری بوٹس پر اور سینٹ جارج اور وہائٹ ہال فیری یہ پرمٹ ساکت فوٹو گرافی اور فلم بندی کے لیے 

کے مطابق کوئی    03- 1، سیکشن 34ٹرمینلز میں جگہ کے محدود استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ سٹی آف نیو یارک کے اصول، ٹائٹل 

( سے  Ferry Divisionی ڈویژن )( کے فیرDepartment of Transportationبھی فرد نیو یارک سٹی کے محکمہ نقل و حمل )

جاری شدہ پرمٹ کے بغیر تجارتی استعمال کے لیے ساکت فوٹو گرافس نہیں لے گا؛ متحرک تصویریں نہیں بنائے گا؛ ٹیلیویژن 

پر   کیمرے، ترسیل کرنے والے ٹیلیویژن کے آالت، یا ریڈیو ریموٹس استعمال نہیں کرے گا یا نہیں چالئے گا؛ یا ٹرمینلز میں یا فیریز

 اندرون میں ہونے والی کارکردگی کا تعاون کرنے والے لوڈ انز یا لوڈ آؤٹس کا کام نہیں کرے گا۔ 

بجے  7:00بجے سے   4:30صبح بجے تک اور  9:30بجے سے   6:00پیر سے لے کر جمعہ تک، )پرمٹس عام طور پر بھیڑ بھاڑ کے اوقات 

 فی گھنٹہ ہے۔ درج ذیل شرائط/پابندیاں الگو ہوتی ہیں:  100.00پرمٹ فیس $ یںکے دوران فلمانے کے لیے جاری نہیں کیے جاتے ہ( شام تک 

رسائی کشتیوں اور ٹرمنیلز کے عوامی حصوں تک محدود ہے االا یہ کہ اسٹیٹن جزیرہ فیری کے چیف آپریٹنگ آفیسر سے   .1

 منظور شدہ ہو۔ ممنوعہ عالقوں تک رسائی نہیں دی جائے گی۔

 ( افراد سے زائد نہیں ہوگا۔12)پورا عملہ اور کاسٹ بارہ  .2

 بجلی کی قوت والے کسی ہُک اپس کی اجازت نہیں ہے۔ .3

 صرف قابل منتقلی )ہاتھ میں آ جانے والے( آالت کی اجازت ہے۔ تپائیوں کی اجازت نہیں ہے۔  .4

 پورے فیری ٹرمینلز یا کشتیوں پر مسافروں کی آمدورفت میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ .5

 یٹرز، دروازوں یا فیری سلپس کے گیٹ ویز کو مسدود نہیں کیا جائے گا۔ ٹرنسٹائل ایریاز، ایسکل .6

 فلم بندی کے مقاصد کے مدنظر فیری کے روٹ میں ردوبدل نہیں کیا جائے گا۔ .7

جائیں گے۔ کسی  ٹرمینلز میں یا فیری بوٹس پر کسی بھی بیرونی سطح پر کوئی پوسٹرز، بینرز یا پرچے چسپاں نہیں کیے  .8

 میز، ڈھانچے یا ایزل کی اجازت نہیں ہوگی۔

 پرمٹ لینے والے کے سامان اور/یا آالت کے اسٹوریج کے لیے سہولیات فراہم نہیں کی جائیں گی۔  .9

 عملہ کے ارکان اور ٹرمینل کے عملہ کے ساتھ پورا تعاون کرنا ضروری ہے۔  .10

 دکھانا ضروری ہے۔ پرمٹ ہمہ وقت ساتھ رکھنا اور طلب کرنے پر  .11

 اس پرمٹ کو کالعدم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔  DOTاسٹیٹن آئیلینڈ فیری کے چیف آپریٹنگ آفیسر کی کلی صوابدید پر  .12

نیو یارک سٹی کے محکمہ نقل و حمل کے فیری ڈویژن کی جانب سے پرمٹ اور میئر کے دفتر برائے میڈیا اور تفریح   .13

(Mayor’s Office of Media and Entertainment, MOME  کی جانب سے علیحدہ پرمٹ دونوں ہی ایسے حاالت میں مطلوب )

 کی جانب سے پرمٹ مطلوب ہوتا ہے۔   MOMEکے اصولوں کی رو سے   MOMEہیں جس کے تحت 

 اگر مذکورہ باال شرائط میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوتا ہے تو فلم بندی/فوٹو گرافی ممنوع ہو سکتی ہے۔  .14

درخواستیں صرف درخواست کردہ مخصوص مقام، تاریخ اور وقت کے لیے منظور کی جا سکتی ہیں )یعنی متبادل  پرمٹ کی .15

تاریخوں یا "برسات کی تاریخوں" کے ساتھ پرمٹس جاری نہیں کیے جائیں گے(۔ اگر اصل طور پر متعین مقام، تاریخ اور وقت پر  

بط کر لیا جاتا ہے۔ اگر درخواست دہندگان کو موسم کے بارے میں تشویش پرمٹ استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پرمٹ ض 

ہے اور انہیں شبہ ہے کہ منصوبے تبدیل ہو سکتے ہیں تو وہ کئی تاریخوں کو پرمٹس کے لیے درخواستیں اور ان سے وابستہ 

ں بشرطیکہ وہ اوپر بیان کردہ تمام ادائیگیاں جمع کرا سکتے ہیں۔ درخواست دہندگان کو اس کے بعد پرمٹس جاری کیے جا سکتے ہی

 تقاضے پورا کریں۔

 تمام پرمٹ فیس ناقابل واپسی ہے اور تمام ادائیگیاں حتمی ہیں۔ .16

 

 مطلوبہ دستاویزات:

 مطلوبہ دستاویزات: 

فی گھنٹہ کے حساب   100ادائیگی کی قابل قبول شکلیں مصدقہ بینک چیک یا منی آرڈر ہیں۔ براہ کرم فلم بندی کے لیے $  –ادائیگی  -

محکمہ نقل و حمل کے نام واجب االدا چیک بنائیں )ہم آدھے گھنٹے کا بل نہیں دیتے ہیں(۔ درخواست کردہ پرمٹ کی   NYCسے 

دن پہلے ادائیگی موصول ہوجانا ضروری ہے؛ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ تجویز کی جاتی ہے  تاریخ سے کم از کم تین کاروباری

 کہ ادائیگی قابل تعاقب طریقے سے بھیجی جائے۔ 

 کے پتے پر بھیجیں۔ Janine Sharif, 1 Ferry Terminal Drive, Staten Island, NY 10301براہ کرم تمام ادائیگیاں 

 دیگر نقل و حمل کے لنکس
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بیمہ کی میعاد ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ "سٹی آف نیو یارک" کا اضافی بیمہ شدہ کے بطور مندرج ہونا اور سرٹیفکیٹ   –بیمہ کی سند  -

 Ferry Terminal Drive, Staten  1ہولڈر کے سیکشن میں نامزد ہونا ضروری ہے۔ درج ذیل پتہ استعمال کیا جا سکتا ہے: 

Island, NY 10301( بیمہ کے لیے اضافی تقاضے اس صفحہ کے دستاویزات اپ لوڈ کریں .Upload Documents  والے سیکشن )

 میں مندرج ہیں۔

پرمٹ کے لیے درخواست دینے سے پہلے اس کا دستخط شدہ اور نوٹری سے تصدیق شدہ   –اجراء فارم  -

 فلم کے اجراء فارم کے لیے براہ کرم یہاں کلک کریں  ہونا ضروری ہے۔

 
 مل درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔براہ کرم نوٹ کریں: نامک

 
پر رابطہ کریں۔  Ferrypermitrequest@dot.nyc.govاگر آپ کے کوئی سواالت ہوں یا اعانت مطلوب ہو تو براہ کرم 

 گھنٹوں کے اندر کوئی نہ کوئی جواب دے دے گا۔  24-48

 
 

 گاہک کی معلومات 

 

 
 کمپنی کا نام:

 

 اسٹریٹ کا پتہ:

 

 شہر: 

 

 ریاست: 

 

 زپ: 

 

 رابطے کا پہال نام:

 

 رابطے کا آخری نام:

 

 ( -555-555212)ایکسٹینشن  فون نمبر:

 ( ex. john@doe.com) ای میل پتہ: 

 رابطے کا عہدہ:

 

 

 درخواست کی وضاحت: 

 

 
 

 پرمٹ کی معلومات  

 کے لیے مقام یہاں منتخب کریںپرمٹ  ہدایات: 

 منتخب کریں… مقام:
 

  تاریخ: 

 بجے دن 1 00 وقت اختتام:  بجے دن 1 00 وقت آغاز: 
 

   مقامات، تاریخ اور اوقات شامل کرنے کے لیے براہ کرم یہاں کلک کریں

 پرمٹ کی واضح معلومات 

 حتمی قیمت:

0.00$ 

 دستاویزات اپ لوڈ کریں

 

تجارتی عمومی جوابدہی کا بیمہ جو کم از کم اس قدر وسیع کوریج فراہم کرتا ہو جتنی 

ISO  فارمCG 0001  کے بالکل تازہ ترین ایڈیشن کے ذریعے فراہم کی گئی ہے )کم

 مشترک واحد حد فی وقوعہ( اور اس میں "سٹی آف نیو   1,000,000از کم $

 نہیں کی گئی کوئی فائل منتخب فائل منتخب کریں    

یارک" کو اضافی بیمہ شدہ کے بطور نامزد کیا گیا ہو نیز کوریج اس قدر وسیع ہو جتنا 

ISO  فارمCG 2026 (04/13 اور )( میں درج ہے۔04/13) 2037 

https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/FilmReleaseForm.pdf
https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/FilmReleaseForm.pdf
mailto:Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov
mailto:Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov
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 اجراء فارم

 کوئی فائل منتخب نہیں کی گئی

 جمع کرائیں

 فائل منتخب کریں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سائٹ کا نقشہ |  شرائط استعمال|  رازداری کا بیانFAQs ||  ہم سے رابطہ کریں رائٹ سٹی آف نیو یارککاپی 

http://www.nyc.gov/contact
http://www.nyc.gov/faqs
http://www.nyc.gov/privacy
http://www.nyc.gov/html/misc/html/tou.html
http://www.nyc.gov/sitemap

