
 
 

 کرنا  پیش  دالئل  لئے  کے  تخفیف یا  منسوخی  کی  جرمانے " سے  ُرو کی  قانون "
 

 گیا کیا الگو تو ہو،" مرتکب کا ورزی خالف" کی ضابطے یا اصول قانون، NYC کسی شخص کوئی جب تحت، کے قانون NYC :ہے  کہتا کیا قانون
 لئے کے تخفیف میں جرمانے شخص کوئی" سے ُرو کی قانون" میں، صورتوں کچھ بہرحال، ہے۔ ہوتا طے سے جانب کی قانون پر طور عام جرمانہ

 ہو۔  گیا پایا" مرتکب کا ورزی خالف" کی ابطےض یا اصول قانون، NYC کرده عائد کو شخص اس خواه ہے، سکتا کر پیش دالئل 
 

NYC ہے سکتا کر فیصلہ کا کرنے منظور دالئل آفیسر واال کرنے سماعت تو جائیں، کئے پیش" دالئل مناسب سے ُرو کی قانون" جب تحت، کے قانون 
" ہوں کرتے داللت یہ پر طور واضح) "2( جو ہو پر حاالت یا امور غور قابلِ  ایسی بنیاد کی جس ہے مناسب جرمانہ شده تخفیف کہ ہو سمجھتا) 1( وه اگر
 بھی تو ہوں، کرتے تسلیم کو الزام کسی کرده عائد آپ چاہے: نوٹ "گا۔ کرے ہموار راه کی اس یا گی  ہو ناانصافی" کرنا اطالق کا جرمانے پورے کہ

 ہے مناسب جرمانہ گیا کیا طے سے جانب کی قانون کیا کہ ہے سکتی/سکتا کر غور پر بات اس آفیسر واال کرنے سماعت
 

 :ہیں محدود تک صورتوں ذیل مدرجہ صرف دالئل"سے ُرو کی قانون" :ہیں سکتے جا کئے پیش کب دالئل
 ہو؛ جرمانہ ممکنہ ایک سروس کمیونڻی جب صورتیں ایسی .1
 کیسز۔ گئے الئے سے جانب  کی") TLC(" کمیشن لیموزین اور ڻیکسی میں، حاالت تر زیاده لیکن نہیں، تمام .2

 
 کے منسوخی کی سمنز کہ گا ہو حاصل اختیار کو آپ ہو، جرمانہ ممکنہ ایک سروس کمیونڻی جہاں کیسز ایسے :میں کیسز کے" سروس کمیونڻی"

 کریں۔ پیش دالئل" سے ُرو کی قانون" لئے
 

TLC کریں۔ پیش دالئل لئے کے تخفیف میں جرمانے" سے ُرو کے قانون" کہ ہے آپشن پاس کے آپ :میں کیسز مخصوص کے 
 

 میں کیس مناسب کسی جب ہیں۔ سکتے کر پیش دالئل سامنے کے آفیسر کے سماعت پر سماعت اپنی آپ :جائے کی گفتگو کیسے پر"  ُرو کی قانون"
 :گی/گا الئے غور زیرِ  کو عوامل ذیل مندرجہ ہوئے کرتے فیصلہ کا کرنے قبول کو دالئل آفیسر کا سماعت تو جائے، کیا پیش ساتھ کے دالئل
 احوال؛ صورتِ  اور سنگینی کی) ورزیوں خالف( ورزی خالف کرده عائد •
 حد؛ کی نقصان والے ہونے پیدا سے وجہ کی) ورزیوں خالف( ورزی خالف کرده عائد •
 شہادت؛ والی کرنے لفتمخا یا تائید کی) ورزیوں خالف( ورزی خالف کرده عائد •
 حالت؛ اور کردار، ماضی، کا اس ہو گیا لگایا پر فرد جس الزام کا) ورزیوں خالف( ورزی خالف کرده عائد •
 اثر۔؛ اور مقصد کا کرنے الگو جرمانہ پر اس ہو گیا لگایا پر فرد جس الزام کا ورزی خالف کرده عائد •
 اثر۔ کا تخفیف یا خیمنسو کی جرمانے پر بھالئی یا سالمتی کی کمیونڻی •
• )TLC منسوخی کی جرمانے پر اعتماد عوامی میں کرنے الگو کے قانون اور نظام عدالتی ایجنسی، والی کرنے جاری سمنز) لئے کے کیسز 

 اثر؛ کا تخفیف یا
 پوزیشن کی) وغیره ،NYPD، TLC( ایجنسی اس سے، حوالے کے ورزی خالف کرده عائد) 2( اور حاالت مخصوص کے علیہ مدعا) 1( •

 ہوں۔ کئے جاری سمنز پر تخفیف کی جرمانے یا منسوخی مجوزه کسی نے جس
 عائد یا فیصلہ کا کرنے الگو جرمانہ کرده فراہم پر سمنز) لئے کے کیسز TLC( کیا کہ ہوں کرتے نشاندہی جو حقائق متعلقہ کوئی ایسے •

 ہے۔ حامل کا مقصد کارآمد کسی فیصلہ کا رکھنے برقرار کو ورزی خالف کرده
 

 آپ اگر ۔ہے گیا ہو ختم مسئلہ کہ گا ہو نہیں یہ مطلب کا اس تو ہو گئی کی تفویض منسوخی یا تخفیف کی جرمانے" سے ُرو کی قانون" کو آپ اگر :نوٹ
 آفیسر کے سماعت پاس کے اس گے ہوں کئے جاری سمنز نے جس ایجنسی NYC تو ہو، جرمانہ ممکنہ ایک سروس کمیونڻی میں جس ہے ایسا کیس کا

 کے TLC تو ہے، معاملہ کا TLC کیس کا آپ اگر جائے۔  کی اپیل کی منسوخی سے" ُرو کی قانون" تاکہ گے ہوں دن 35 بعد کے تاریخ کی یصلےف کے
 کے رقم شده فہرست جانب اگلی کی سمنز کو جرمانے یا جائے، کی تصدیق کی تخفیف کی جرمانے سے" ُرو کی قانون" تو یا تاکہ گے ہوں دن 20 پاس

 جائے۔ دیا بڑھا تک" جرمانے کم زا کم"
 سماعت تو کرتے، نہیں پیش دالئل آپ اگر کریں، پیش دالئل سے"ُرو کی قانون" کہ ہو حاصل حق کو آپ جہاں میں کیس مناسب ایسے کسی :نوٹ

 ہے۔ سکتی/سکتا کر غور پر اس بھی پھر آفیسر کی/کا
 

) 212( الئیں، تشریف خود بذاتِ  8am-5pm جمعہ، سے پیر پر، سنڻر ہیلپ OATH کے لوکیشن OATH کسی کرم براه  لئے، کے معاونت کسی مزید
 Manhelpcenter@oath.nyc.gov کریں رابطہ میل ای بذریعہ یہاں یا ڻیلیفون بذریعۂ پر 0845-436

 
 
 
 
 

 
 

Brooklyn                                        
9 Bond Street, 6th Floor                  
Brooklyn, NY 11201                          
 

Manhattan                                        
66 John Street, 11th Floor                     
New York, NY 10038                             
 

Queens                                     
31-00 47th Avenue                              
Long Island City, NY 11101             
 

Staten Island 
350 St. Marks Place 
Staten Island, NY 10301 
 

Bronx                                         
260 E. 161st Street                            
Bronx, NY 10451                             
 

mailto:Manhelpcenter@oath.nyc.gov

