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 گاڑی چالنے کے قواعد کی خالف ورزی کر رہے ہیںکے تھکاوٹ کی حالت میں  TLCآپ : انتباہ
 
 

  تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے قواعد کیا ہیں؟  

 24کی بیسز انفرادی ڈرائیورز کو ( FHV)ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن کے تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے نئے قواعد کے تحت فار ہائر وہیکل 
گھنٹے تک، ہی ٹرپس ڈسپیچ کر سکتی ہیں۔ گاڑی چالنے کی  60( پیر سے اتوار)ھنٹے تک یا ایک ہفتے کے دوران گ 10گھنٹے کے کسی دورانیے میں 

حدود میں صرف وہی وقت شمار کیا جاتا ہے جب سواری گاڑی میں موجود ہو۔ اس قاعدے کے تحت، آپ کی بیس صرف  اپنے ڈسپیچز کے لیے ہی ذمہ 
 لیے بھی گاڑی چالتا ہے، تو اس کے کل وقت مسافت کی نہیں۔ اگر ڈرائیور دوسری بیسز کے –دار ہے 

 
 

TLC نے یہ قوانین کیوں منظور کئے؟  

ہے  تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنا ڈرائیوروں، سواریوں اور پیدل چلنے والوں کے لیے خطرناک ہے۔ تھکن کی حالت میں گاڑی چالنا خطرناک عمل
بنا دیتا ہے جس سے اس کی گاڑی کے حادثے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کی  اور ڈرائیور کے ردعمل کی اہلیت کو سست

 روک تھام کے لیے بیسز اور ڈرائیورز کو مل کر کردار ادا کرنا ہے۔  
 
 

 میری بیس نے کب ڈرائیوروں کو حد سے زیادہ ٹرپس ڈسپیچ کئے؟

فرادی ڈرائیوروں کو ڈسپیچ بھیجنے کا آپ کا عمل تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے قواعد کی کس یہ خط آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ ان
کے دوران ایک انفرادی ڈرائیور کو بھیجے گئے آپ  2018طرح خالف ورزی کرتا ہے۔ نیچے دی گئی معلومات وہ دن اور اوقات بتاتی ہیں جب فروری 

 ۔کے ڈسپیچز گھنٹوں کی حد سے اوپر گئے تھے
 
 

TLC پہلی سواری اٹھانے کا  مسافت کے گھنٹے خالف ورزی کی قسم ڈرائیور الئسنس
 وقت

آخری سواری اتارنے کا 
 وقت

    روزانہ 

    ہفتہ وار 

     

     

     

     

 
 

 کی جانب سے سمن موصول ہو گا؟ TLCکیا میری بیس کو 

ے گھنٹوں کی یہ انتباہی خط سمن نہیں ہے۔ آپ کی بیس کو اوپر بیان کردہ دنوں میں اپنی جانب سے ڈرائیوروں کو ڈسپیچ کئے گئے ٹرپس میں گاڑی چالنے ک
منے رکھتے ہوئے ہوئے بنیاد پر کوئی سمن موصول نہیں ہو گا۔ تاہم، مستقبل میں اگر آپ نے یہ خیال نہ رکھا کہ آپ ڈرائیوروں کو ان کے وقت مسافت کو سا

کی جانب سے ان قوانین کا نفاذ شروع ہونے کے بعد آپ کی بیس کو تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے پر سمن موصول  TLCکیسے ڈسپیچ کرتے ہیں، تو 
 ہو سکتے ہیں۔
 
 
 
 
 

 میری بیس تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کی روک تھام کیسے کر سکتی ہے؟



 

 گاڑی چالئیں۔ آرام کریں۔ دہرائیں۔ 

 محفوظ طریقے سے گاڑی چالنا اہمیت رکھتا ہے

 

ام کے اوقات سے آگاہ رہ کر ڈرائیور کے سواریوں کے ساتھ صرف شدہ وقت کا ریکارڈ رکھیں۔ اپنی بیس کے ٹرپ ریکارڈز کے ٹرپ کے آغاز اور اختت
لیے ضروری وقت مسافت کا ریکارڈ رکھنے سے آپ کے علم میں ہو گا کہ ڈرائیوروں کو کب آرام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ آپ کی بیس سے مزید 

 کریں۔ مالحظہ nyc.gov/tlcfatigue لیے کے جاننے مزیدتے۔ ڈسپیچ موصول نہیں کر سک
 

 

سے ( External Affairs)معامالت خارجہ  TLCاگر تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے قواعد کے متعلق آپ کے کوئی سواالت ہیں تو
tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov ر رابطہ کریں۔پ 

 

 
 

 کے تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے قواعد کی خالف ورزی کر رہے ہیں۔ TLCآپ : انتباہ
 

 معلومات تک دیگر زبانوں میں رسائی حاصل کرنے کے لیے براہ کرم مندرجہ ذیل لنکس مالحظہ کریں۔
 

 
Para Español, haga clic aquí   

 
Версия на русском языке доступна здесь   

 

বাাাা লার জন্য, এখান্ন্ ক্লিক করুন্   
 

获取中文，请点击此处   
 

 اردو کے لیے، یہاں کلک کریں  
 

 للغة العربیة، انقر ھنا  
 

Pour la version en français, veuillez cliquer ici  
 

Pou kreyòl klike la a   
 

한국어는 여기를 클릭하세요   

 
Polski - kliknij tutaj   
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