
NYCDOT - تجارتی گاڑیوں اور ڻرکوں کے لیے زائد سائز/زائد وزن کے پرمٹ 
 

 ہدایاتنیو یارک سڻی کے لیے ڻرک کی رسائی اور گاڑی کی ابعاد سے متعلق رہنما 

 گاڑی کی قسم کی چوڑائیگاڑی  گاڑی کی اونچائی گاڑی کی ابعاد اور قسم

NYC کے اندر رسائی کی اجازت ہے 

 پرمٹ دینے کے تقاضے خصوصی پابندیاں
 بین ریاست

ڻرک کے 
مقامی 
 راستے

ڻرک کے 
وں کے راست

 ذریعے

 واحد یونٹ واال ڻرک
 ہاں ہاں ہاں واحد یونٹ واال ڻرک تک 8' تک 6" - 13'

- 

ان ابعاد میں سے کسی سے بھی تجاوز 
کرنے والی گاڑیوں کے لیے، یومیہ زائد 

 ناقابل منفصلاالبعاد پرمڻس صرف 
 کے لیے جاری کیے جائیں گے لوڈز

 تک کل لمبائی '35

 نیم/ڻریلر/قدرے مشترک
 تک 8' تک 6" - 13'

 کیب مع ڻریلر
("بمپر سے بمپر" تک 

 پیمائش کرده)
 ہاں ہاں ہاں

 ' تک کل لمبائی55

' ڻریلر؛ کل 48گھریلو سامان لے جانے واال 
 - - ہاں STAAوفاقی  تک 6" - 8' تک 6" - 13' لمبائی سے قطع نظر

STAA  ،کے ضوابط کے مطابق
اہل قرار یافتہ روڈ ویز سے 

میل تک رسائی۔  1نکاسی سے 
گاڑی کمتر بریج فارموال کے 

پونڈ سے تجاوز  80,000وزن یا 
 نہیں کر سکتی

ان ابعاد میں سے کسی سے بھی تجاوز 
کرنے والی یا خصوصی تقاضے پورا 

نہیں کرنے والی گاڑیوں کے لیے، 
پرمٹ جاری نہیں کیا جائے گا کیونکہ 

 منفصل لوڈز"گھریلو" سامان کو قابل 
  مانا جاتا ہے

 اجا رہ نہ' ڻریلر جو گھریلو سامان لے کر 48
 ہو؛ کل لمبائی سے قطع نظر

 - - ہاں - تک 6" - 8' تک 6" - 13'

STAA  کے ضوابط کے
 مطابق،اہل قرار یافتہ روڈ ویز

میل تک  1سے نکاسی سے 
رسائی۔ گاڑی کمتر بریج فارموال 

پونڈ سے  80,000کے وزن یا 
 تجاوز نہیں کر سکتی

 تک 6" - 8' تک 6" - 13' ڻریلر' کل لمبائی سے قطع نظر '53
نیو یارک اسڻیٹ اسپیشل 

 نہیں نہیں محدود راستے ڈائمینشن وہیکل

پر برونکس ویسٹ چسڻر  I-95صرف 
 I-95تک  I-695کاؤنڻی الئن سے 

 I-695پر  I-295تک؛  I-295سے 
 سے 

I-495  تک براستہ تھروگز نیک
سے کوئنز  I-295پر  I-495بریج؛ 
 تک اجازت ہےکاؤنڻی الئن نساؤ 

 منفصل ناقابل' ڻریلرز مع 53
پرمٹ کے لیے  NYCلوڈز کو 

 درخواست دینا ضروری ہے۔

 

 سے زیاده نہ ہو)۔ 43کرتا ہے (کنگ پن اور پچھلے ایکسل کی سنڻر الئن یا پچھلے ایکسل گروپ کے بیچ دوری طور پر ' کنگ پن کے 43' ڻریلر مع 53تعریف ) کی Special Dimension Vehicle, SDVنیو یارک اسڻیٹ اسپیشل ڈائمینشن وہیکل (نوٹ: 
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