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 نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن 
(NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 

 
 مجوزہ قانون پر عوامی سماعت اور تاثرات پیش کرنے کے موقع کا نوٹس

 
ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن  /نیو یارک سٹی محکمہ برائے سماجی خدمات ہم کیا تجویز کر رہے ہیں؟ 

(Department of Social Services / Human Resources Administration, DSS/HRA ) ایکسیس
پروگرام پر نافذ العمل   Fair Faresپیراٹرانزٹ ٹرپس کو شامل کرنے کے لیے ( Access-A-Ride)اے رائیڈ 

 اپنے اصول میں ترمیم کرنے کی تجویز کر رہا ہے۔ 
 

ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن مجوزہ اصول پر   /محکمہ برائے سماجی خدمات ؟ اور کہاں پر ہے سماعت کب
کی معرفت  WebExکے سبب، عوامی سماعت فاصالتی طور پر  COVID-19عوامی سماعت کا اہتمام کرے گا۔ 

 :افراد شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ بجے صبح ہوگی۔ سماعت میں حاضری کے خواہاں 11:00 کو 2020 ستمبر 3
 

 :فون •
 

 ڈائل کریں   646-992-2010
 درج کریں۔ 6784 778 129اشارہ کیے جانے پر، رسائی کوڈ 

 

 :انٹرنیٹ ویڈیو اور آڈیو •
 

-dss.webex.com/nyc-https://nyc
dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760   مالحظہ کریں 

  
 : اشارہ کیے جانے پر، درج کریں

 
 6784 778 129 : میٹنگ نمبر

  FairFares : پاس ورڈ
 

کوئی بھی شخص درج ذیل طریقے سے مجوزہ اصولوں پر تبصرہ کر  میں مجوزہ اصولوں پر تبصرہ کیسے کروں؟ 
 :سکتا ہے

 

کے اصولوں کی معرفت ویب سائٹ پر  NYCکے پاس  HRAآپ تبصرے ویب سائٹ۔  •
http://rules.cityofnewyork.us پر جمع کرا سکتے ہیں۔ 

 

پر ای میل کر سکتے ہیں۔ براہ کرم موضوع کی  NYCRules@hra.nyc.govآپ اپنے تبصرے ای میل۔  •
 شامل کریں۔  ”Fair Fares“سطر میں 

 

 :ارسال کر سکتے ہیںآپ اپنے تاثرات اس پتے پر بذریعہ ڈاک ڈاک۔  •
 

HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 

Floor th150 Greenwich Street, 38 
New York, NY  10007 

 

 کے اصول پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ Fair Faresبراہ کرم واضح کر دیں کہ آپ  

https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760
https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760
http://rules.cityofnewyork.us/
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 میںپر فیکس کر سکتے ہیں۔ براہ کرم موضوع کی سطر  0413-639-917آپ اپنے تبصرے  فیکس۔ •

“Fair Fares” شامل کریں۔ 

 

پر کال   7220-221-929ستمبر کو یا اس سے پہلے  2آپ سماعت میں بولنے کے لیے سماعت میں بول کر۔  •

پر ای میل کر کے سائن اپ کر سکتے ہیں۔ متکلمین کو اسی  NYCRules@hra.nyc.govکر کے یا 

 ترتیب میں بالیا جائے گا جس ترتیب میں انہوں نے سائن اپ کیا اور وہ دو منٹ تک بول سکیں گے۔

 

 ہے 2020ستمبر  3تبصرے جمع کرانے کی آخری تاریخ کیا تبصرے جمع کرانے کی کوئی آخری تاریخ ہے؟ 

 

 تو میں کیا کروں؟  درکار ہوسماعت میں شرکت کے لیے اگر مجھے مدد 

بتا دینا الزم ہے۔ آپ  ںییا مناسب سہولت درکار ہے تو آپ پر ہممت اگر آپ کو سماعت کے لیے ترجمانی کی خد

NYCRules@HRA.nyc.gov  پر ٹیلیفون کر کے  7220-221-929پر ای میل کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آپ

پیشگی نوٹس کی درخواست کی جاتی ہے تاکہ انتظامات کے لئے خاطر خواہ وقت دستیاب ہو بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ 

  تک ہمیں بتا دیں۔ 2020اگست  20سکے۔ براہ کرم 

 

پر   /http://rules.cityofnewyork.usآپ ا جائزہ لے سکتا ہوں؟ کیا میں مجوزہ اصولوں پر کیے گئے تبصروں ک

ویب سائٹ پر جا کر مجوزہ اصولوں پر آن الئن کیے گئے تبصروں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سماعت کے بعد جلد ہی،  

ئے گئے تمام تبصروں کی نقول، تمام تحریری تبصروں کی نقول، اور مجوزہ اصول کے متعلق زبانی راآن الئن جمع ک

  کی ویب سائٹ پر عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ HRAتبصروں کا خالصہ 

 

نیو یارک اور  1043اور   603کشن یسٹی کے منشور کے س بنانے کی اجازت دیتی ہے؟کو یہ اصول  HRAکیا چیز 

 کو بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ HRAیہ مجوزہ اصول  VIIکا آرٹیکل اسٹیٹ کے آئین 

 

 68سٹی آف نیو یارک کے رولز کے ٹائٹل کے اصول  HRAکے اصول کہاں سے مل سکتے ہیں؟  HRAمجھے 

 میں ہیں۔

 

نے اپنا بالکل حالیہ انضباطی   HRAجب کے انضباطی ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا؟  HRAکیا مجوزہ اصول کو 

  ایجنڈا شائع کیا تھا تو اس اصول پر دھیان نہیں دیا گیا تھا۔

کو اصول بنانے یا ان میں تبدیلی کرتے وقت سٹی کے منشور  HRAاصول سازی کا عمل کن اصولوں کے تابع ہے؟ 

کے   1043و پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نوٹس سٹی کے منشور کے سیکشن کے تقاضوں ک 1043کے سیکشن 

 مرتب کیا گیا ہے۔ تقاضوں کے مطابق

 

 

 

  

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/
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 مجوزہ اصول کی بنیاد اور مقصد کی وضاحت 

 

Fair Fares NYC  چھوٹ فراہم کر کے   %50کم آمدنی والے نیو یارک سٹی کے مکینوں کو عوامی نقل و حمل پر پروگرام

ان کی نقل و حمل کی الگتوں کا نظم کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ پروگرام کی شروعات مراحل میں کی گئی ہے اور  

کے ذریعے پچھلے سال  ( DSS/HRA)پروگرام سے متعلق ایک اصول نیو یارک سٹی کے محکمہ برائے سماجی خدمات 

 جاری کیا گیا تھا۔

 

DSS/HRA  اب ایکسیس اے رائیڈ پیراٹرانزٹ ٹرپ پر دستیابFair Fares  نیو یارک سٹی ٹرانزٹ کے تعاون  کی چھوٹ

دستیاب کرائے گا۔ اس مرحلے پر، ایکسیس اے رائیڈ کے تمام گاہکوں کو اس موسم گرما میں ایک خط بھیج کر انہیں یہ    سے

اور   DSS/HRA Fair Fares NYCکے لیے کیسے درخواست دیں اور اپنے  Fair Fares NYCبتایا گیا تھا کہ 

کے لگ   Fair Faresو کس طرح لنک کریں۔ اب تک، میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ایکسیس اے رائیڈ اکاؤنٹس ک

کی عالمگیر وباء کے   COVID-19ایکسیس اے رائیڈ پیراٹرانزٹ کے گاہکوں پر گاہکوں نے لنک کیا ہے۔ یوں تو 700بھگ 

سبب کرایہ بالکل بھی چارج نہیں کیا جا رہا ہے، مگر کرایہ وصولی کی شروعات ہونے پر گاہک اس چھوٹ کا فائدہ اٹھا  

 ں گے۔ سکی 

 

Fair Fares  کا موجودہ اصول یہ بتاتا ہے کہFair Fares   کی چھوٹ"NYCT   کے تحت چلنے والی سب وے اور لوکل بس

نامزد کر   DSS/HRAکے مشورے سے  NYCTالئنوں، اور اس طرح کے ٹرانزٹ کے دیگر اختیارات پر دستیاب ہوگی جنہیں 

کو ایکسیس اے رائیڈ ٹرپ تک وسیع کرنے کے لیے اصول میں تبدیلی سختی کے   Fair Faresاس طرح، اگرچہ " سکتا ہے۔

ایکسیس اے رائیڈ کی شمولیت کی عکاسی کرنے کے لیے اصول میں ترمیم کی   DSS/HRAساتھ ضروری نہیں ہے، مگر 

 تجویز پیش کر رہا ہے۔ 

 

 : اس کے عالوہ، مجوزہ اصول  

(1)  “Fair Fares MetroCard”  حقیقت کی روشنی میں کے حوالوں کو اس"Fair Fares  کے مزید جنرک  " کی چھوٹ

کو ایکسیس اے رائیڈ ٹرپ پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور یہ کہ ون میٹرو نیو یارک   MetroCardsحوالوں سے بدلتا ہے کہ  

(One Metro New York, OMNY  )  سسٹم امکانی طور پر آخر کارMetroCard  ،کو ایک ساتھ بدل دے گا 

 سے تبدیل کرتا ہے اور "  مجموعی آمدنی"کے غلط حوالے کو " وفاقی مجموعی آمدنی"(  2)

 اس اصطالح کی تعریف کو ہٹا دیتا ہے جو اصول میں استعمال نہیں کی گئی ہے۔ (  3)

 

  میں ہے۔ [ قوسین]۔ حذف کردہ مواد  ہے خط کشیدہ نیا مواد 
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 اصول کا متن 

 : میں ذیل کے مطابق ترمیم کی گئی ہے  12کے باب  68رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل 

میں ترمیم کی گئی ہے جس کو  ( a)تقسیم  یکی ضمن 01-12کے سیکشن  68۔ رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل 1سیکشن 

 : اب یوں پڑھا جائے

(a)   "[ (1)112-1کے سیکشن 1یارک سٹی کے انتظامی کوڈ کے ٹائٹل  کا مطلب ہے سٹی کی ایجنسی جیسا کہ نیو " سٹی ایجنسی 

کے ذریعہ ان لوگوں کے   NYCTکا مطلب ہے نیو یارک سٹی ٹرانزٹ اتھارٹی " ایکسییس اے رائیڈ[ "میں صراحت کی گئی ہے

کی مقررہ روٹ کی بس اور سب وے سسٹم پر سوار   NYCTلیے چالیا جانے واال پیراٹرانزٹ پروگرام جن کی معذوری انہیں 

 ہونے سے باز رکھتی ہے۔ 

میں ترمیم کی گئی ہے جس   ( d) اور  ( c)کی ضمنی تقسیم  01-12کے سیکشن  68رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل  .2 §

 : کو اب یوں پڑھا جائے

(c" )Fair Fares NYC  کا مطلب ہے وہ شرائط اور ضوابط جنہیں درخواست دہندہ کو  " شرائط استعمال "یا  " کی شرائط استعمال

موصول   کی چھوٹ  FF [FFM]کے مفاہمت کے میمورنڈم کے بموجب   DSS/HRAنیو یارک سٹی ٹرانزٹ اتھارٹی کے پاس 

 کرنے سے قبل قبول کرنا اور ان کا پابند رہنے سے اتفاق کرنا الزم ہے۔ 

(d" )Fair Fares NYC [MetroCard]   یا " چھوٹکی[“FFM”] "FF  خصوصی ]کا مطلب ہے   "کی چھوٹMetroCard  

اس باب کے ذریعہ تشکیل یافتہ  [ جو اہل افراد کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ موصول کریں(  کا جانشیں MetroCardیا )

 چھوٹ۔  اہل افراد کے لیے پروگرام کے بموجب سفر کے متعین اختیارات پر 

 : میں ترمیم کی گئی ہے جس کو اب یوں پڑھا جائے  02-12 کےسیکشن  68رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل  .3 §

 عمومی طور پر۔   12-02§ 

[Fair Fares NYC  کا بندوبستDSS/HRA  کرے گا اور اس باب کے مطابق اہلیت کے تعین کرے گا۔ شرکاءNYCT   کے

تحت چلنے والی تمام سب وے اور مقامی بس الئنوں پر اور اس طرح کے دیگر ایسے ٹرانزٹ اختیارات پر سفر کرنے کے لیے  

Fair Fares NYC MetroCard  کا استعمال کر سکیں گے جنہیںNYCT  کی مشاورت سےDSS/HRA  کر سکتا نامزد

دن کے کرایے یا اس طرح کے دیگر کرایے کے ایسے اختیارات   30دن یا  7ہے۔ شرکاء آدھی قیمت پر، ادائیگی بہ لحاظ سفر، 

مستقبل میں پروگرام کے تحت دستیاب کے بطور متعین کرے گا۔ پروگرام فنڈنگ کی دستیابی  DSS/HRAخرید سکیں گے جسے 

 [ کے ساتھ مشروط ہے۔

(a) Fair Fares NYC  کا بندوبستDSS/HRA  کرے گا اور اس باب کے مطابق اہلیت کا تعین کرے گا۔ شرکاءFair Fares 

NYC  کی چھوٹ کو تمامNYCT   کے تحت چلنے والی سب وے اور مقامی بس الئنوں، ایکسیس اے رائیڈ ٹرپس، اور اس طرح

متعین کر سکتا  DSS/HRAکی مشاورت سے   CTNYکے دیگر ٹرانزٹ کے ان تمام اختیارات پر استعمال کر سکیں گے جنہیں 

ہے، سوائے اس کے کہ اگر شرکت کنندہ پہلے سے ہی ایک یا زیادہ قسم کے نقل و حمل پر دوہری چھوٹ حاصل کر رہا ہے تو وہ  

 نقل و حمل کی ایک قسم یا ان قسموں پر چھوٹ کا استعمال کر سکے گا جس کے لیے انہیں دوہری جھوٹ نہیں مل رہی ہے۔ 
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(b  ) ایکسیس اے رائیڈ کے جو صارفینNYCT  متی ق یآدھ ان کے عالوہ، شرکاء  کے بیان کردہ انداز میں اپنا کرایہ ادا کریں گے  

پر چھوٹ   کارڈ ے ی کے ل دنےی خر ںی کے قسم ےی کرا گری اس طرح کے د ای  ےی دن کے کرا 30 ای دن  7بہ لحاظ سفر،  یگی پر، ادائ 

 مستقبل میں پروگرام کے تحت دستیاب کے بطور متعین کرے گا۔  DSS/HRA  کا استعمال کر سکیں گے جسے 

(c ) پروگرام فنڈنگ کی دستیابی کے ساتھ مشروط ہے۔ 

میں ترمیم کی گئی ہے جس کو یوں   ( a) کی ضمنی تقسیم  03-12کے سیکشن  68رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل  .4 §

 : پڑھا جائے

 (a )Fair Fares [MetroCardNYC  ]  پانے کا اہل ہونے کے لیے درخواست دہندہ پر الزم ہے کہ چھوٹ : 

 ایک مکمل شدہ درخواست، بشمول تائیدی دستاویزی شہادت، پروگرام کے ذریعے متعین کردہ انداز میں مکمل کرے؛  (  1)

(2 )Fair Fares NYC   شرائط استعمال کا فارم نیو یارک سٹی ٹرانزٹ اتھارٹی کے پاسDSS/HRA   کے میمورنڈم

 کے بموجب جمع کرائے؛ اور 

 : درج ذیل اہلیتی تقاضے پورا کر کے (  3)

(A )درخواست دہندہ الزمی طور پر نیو یارک سٹی کا باشندہ ہو؛ 

(B ) سال کے درمیان ہو؛  64اور  18درخواست دہندہ کی عمر 

(C )  مجموعی آمدنی [  وفاقی ]درخواست دہندہ کیFPL   ہو؛ فیصد سے زائد نہ   100کے 

(D  ) 02سوائے اس کے جو اس باب کے سیکشن(a)-12 درخواست دہندہ پر  اس [ اس ]  میں فراہم کیا گیا ہے

یا کسی دیگر ادارے یا پروگرام کی جانب سے دوہری رعایت کے لیے   DSS/HRA, NYCTالزم ہے کہ 

 ہرگز بھی اہل نہ ہو؛  

(E ) 05-12درخواست دہندہ کو اس باب کے سیکشن(b)   کے تحت فی الحال برخاست یا مستقل طور پر ہرگز

 بھی نا اہل نہیں قرار دیا گیا ہو؛

میں ترمیم کی گئی ہے جس  ( c)اور ( b)کی ضمنی تقسیم  04-12کے سیکشن  68رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل  .5 §

 : کو یوں پڑھا جائے

(b  ) 03-12اگر پروگرام یہ طے کرتا ہے کہ شرکت کنندہ اس باب کے سیکشن(a)(3)   ،کے تقاضوں کو مزید پورا نہیں کرتا ہے

استعمال کرنے کا مزید اہل نہیں  کی چھوٹ  FF[ کارڈ]دن یا زائد کی اسیری یا دیگر انسٹی ٹیوشنالئزیشن کی مدت کے سبب   30یا 

  کی چھوٹ  FF [FFM]ہے تو پروگرام ہذا شرکت کنندہ کو ایک نوٹس فراہم کرے گا جس میں اس فیصلے کی وجہ اور ان کی 

 غیر فعال کیے جانے کی تاریخ شامل ہوگی۔ 

(c ) سال کے بعد، یا اس سیکشن کی ضمنی تقسیم کسی  اپنے پہلے یا مابعد کے(b )  غیر فعال ہو   کی چھوٹ [ کارڈ]کے بموجب

جانے کے بعد پروگرام میں دوبارہ اندراج کروانے کے لیے کس شرکت کنندہ کو نئے درخواست دہندہ کے بطور وہی اہلیتی 

 ضے پورا کرنا الزم ہے۔ تقا
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میں ترمیم کی گئی ہے جس  ( b)اور ( a)کی ضمنی تقسیم  05-12کے سیکشن  68رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل  .6 §

 : کو یوں پڑھا جائے

(a  )[FFM] FF  کو صرف وہی شرکت کنندہ جسے یہ جاری کیا گیا ہے اور صرف  کی چھوٹNYCT  کے پاسDSS/HRA  

 کی شرائط استعمال کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔  Fair Fares NYCکے مفاہمت کے میمورنڈم کے بموجب 

(b  )  جو شرکت کنندہ[FFM] FF  ریب کا ارتکاب کرتا ہے،  کا غلط استعمال یا بیجا استعمال کرتا ہے یا پروگرام میں ف کی چھوٹ

کی چھوٹ دوسرے فرد کو استعمال   Fair Faresخود کو تفویض کردہ [  استعمال کے لیے کارڈ دوسرے کو دے دینا]جس میں 

 :  ، جان بوجھ کر پروگرام کو غلط معلومات فراہم کرنا شامل ہے، وہ درج ذیل ہرجانوں کا مستوجب ہوگا کرنے کی اجازت دینا

دن   60دنوں کے لیے برخاست کر دیا جائے گا۔ اس فرد کو  60ے، شرکت کنندہ کو پروگرام سے پہلے جرم کے لی ( 1)

کی برخاستگی کے بعد اور پروگرام کی طے کردہ شکل میں ایک تصدیق پر دستخط کرنے کے بعد دوبارہ درخواست  

 دینے کی اجازت ہوگی۔ 

 مستقل طور پر نا اہل قرار دے دیا جائے گا۔دوسرے جرم کے لیے، درخواست دہندہ کو پروگرام سے (  2)

میں ترمیم کی گئی ہے جس کو یوں  ( a)کی ضمنی تقسیم  06-12کے سیکشن  68رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل  .7 §

 : پڑھا جائے

(a  ) کے تحت  12-04یا  12-03ایسی صورت میں کہ کوئی فرد اس باب کے سیکشن[FFM ]Fair Fares کے لیے   کی چھوٹ

کا غلط استعمال یا بیجا استعمال کرتا ہے یا پروگرام میں فریب کا ارتکاب کرتا ہے   چھوٹ کی  [ کارڈ ]کے غیر اہل پایا جاتا ہے یا 

دنوں کے اند، پروگرام کی طے کردہ شکل اور انداز میں جائزہ کی درخواست جمع کرا کر    14تو وہ فیصلے کی تاریخ سے 

 ی درخواست کر سکتے ہیں۔فیصلے کے انتظامی جائزے ک

میں ترمیم کی گئی ہے جس کو یوں  ( a)کی ضمنی تقسیم  08-12کے سیکشن  68رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل  .8 §

 : پڑھا جائے

(a ) ،یہ  [یہ ] تا وقتیکہ پروگرام ہذا کچھ قسم کی نقل و حمل کے لیے چھوٹ کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے کارڈ کا استعمال کرے  

کی مفاہمت کے میمورنڈم کے بموجب شرائط استعمال کے مطابق ایک تقویمی سال میں  DSS/HRAکے پاس  NYCTپروگرام 

 کسی فرد کو جتنے متبادل کارڈ فراہم کر سکتا ہے اس کی تعداد کو محدود کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 

FLOOR thBROADWAY, 10253  

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

 تجزیہ   /تصدیق  

 کے مطابق  (d)1043منشور کے سیکشن  

 

 پروگرام کی ترمیم Fair Fares: اصول کا عنوان

 HRA-27: حوالہ نمبر

 (Human Resources Administration)ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن : اصول ساز ایجنسی

 

کے ذریعے مطلوب محولہ   (d)1043کرتی ہوں کہ دفتر ہذا نے نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشن /کرتامیں تصدیق 

 : باال مجوزہ اصول کا تجزیہ کر لیا ہے اور یہ کہ اوپر بیان کردہ مجوزہ اصول

 

(i) قابل فہم ہے اور مجرد باقاعدہ کمیونٹی یا کمیونٹیز کے لیے سادہ زبان میں تحریر کیا گیا ہے؛ 
 

(ii)  کے بیان کردہ مقصد کے حصول کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے باضابطہ کمیونٹی یا کمیونٹیز کے لیے  اصول

 تعمیل کے اخراجات کو کم کرتا ہے؛ اور 
 

(iii)  کوئی تدارکی عرصہ فراہم نہیں کرتا ہے کیونکہ اس سے کسی خالف ورزی کا ارتکاب، خالف ورزی میں

 مانوں میں ردوبدل نہیں ہوتا ہے۔ردوبدل، یا خالف ورزی کے ساتھ وابستہ جر

 

     //s/ Francisco X. Navarro                         21   2020جوالئی  

 تاریخ میئرز آفس آف آپریشنز    
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

 بموجبتصدیق 

 (d)1043§چارٹر 

 

 پروگرام کی ترمیم Fair Fares: اصول کا عنوان

 RG 066 2020: حوالہ نمبر

 (Human Resources Administration)ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن : اصول ساز ایجنسی

 

کے ذریعے   (d)1043کرتی ہوں کہ دفتر ہذا نے نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشن  /میں تصدیق کرتا  

 :مطلوب محولہ باال مجوزہ اصول کا جائزہ لے لیا ہے اور یہ کہ محولہ باال مجوزہ اصول

 

(i)  اس طرح سے تیار کیا گیا ہے جو قانون کے التزامات کو مجاز بنانے کے مقصد کی تکمیل

 کرتا ہے؛

(ii)  قوانین کے ساتھ متصادم نہیں ہے؛دیگر قابل اطالق 

(iii)  قابل عمل اور مناسب حد تک، اپنے بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محتاط انداز

 میں تیار کیا گیا ہے؛ اور

(iv)  قابل عمل اور مناسب حد تک، بنیاد اور مقصد کے بیان پر مشتمل ہے جو اصول کی دو ٹوک

 راہم کرتا ہے۔وضاحت اور اصول کی جانب سے عائد کردہ تقاضے ف

 

 /s/ STEVEN GOULDEN 2020جوالئی  19: تاریخ 

 کارگزارکارپوریشن قونصل  

 

 

 

 


