
     
     

 

 
 WAVکے الئسنسز اور  یگاڑ FHVنئے  یکوئ ےیسال کے ل کیا

 ںینہ اںیلیتبد ںیم سیالئسنس ف

 
 وںیگاڑ ہیاور برائے کرا زیکسی( نے ٹBill de Blasio) ویبالس یبل ڈ ئریم یسٹ ارکی ویاس سہ پہر کو، ن

براہ کرم آگاہ  ۔ںیہ ئےیپر دستخط کر د وںیلیتبد ںیقانون م ےیکے ل نیقوان یکا احاطہ کرنے والے مقام
 ۔یآج سے الگو ہوں گ اںیلیسے دو تبد ںیکہ ان م ںیرہ
 

 کے الئسنسز یگاڑ FHV ینئ
 کلیوہ FHV( کو WAVs) وںیگاڑ یقابل رسائ ےیکے ل ئریچ لیصرف وہ TLCسے،  بجے 5:00آج شام 

ہوتا؛ صرف  ںیکے مالکان پر اثر انداز نہ وںیگاڑ FHV ہیسالہ وقفہ حال کیا ہی الئنسنسز کا اجراء کرے گا۔
 سیدائر کردہ ب ےیکے ل یگاڑ ۔ںیدرخواست گزاران متاثر ہوتے ہ ےیالئسنس کے ل کلیوہ FHV ینئ

 سال کے وقفے کا اطالق ہوتا ہے: کیا ایکہ آ یکرے گ نیتع ہی خیکا وقت اور تار یکار قیتصد
  

 وںیکار قیتصد سیب یگئ یجیبجے سے قبل بھ 5:00کو شام  2018اگست،  14آج بروز منگل  •

 ئریچ لیکو وہ وںیگاڑ ان الئسنسنگ کے تقاضوں کا اطالق ہو گا۔ کلیوہ FHVباقاعدہ  ے،یکے ل

 ہے۔ ںیضرورت نہ یہونے ک یقابل رسائ ےیکے ل

 قیتصد سیب یگئ یجیاس کے بعد بھ ایبجے  5:00کو شام  2018اگست،  14بروز منگل  آج •

 یقابل رسائ ےیکے ل ئریچ لیکو وہ وںیگاڑ ان سالہ وقفے کا اطالق ہو گا۔ کیا ے،یکے ل وںیکار

 TLC ےیالئسنس کے ل کلیوہ FHV Wavنئے  سزیکے آغاز سے ب 2018اگست،  23 ۔ےیہونا چاہ

 جیبھ یکار قیتصد سیکرتے ہوئے ب یرویپ یک وںیلیکے طور پر تبد جےینئے قانون کے نت یک

 ۔ںیسکتے ہ

 یکے آپشن ک دنےیخر یگاڑ یکے پاس نئ وریاگر ڈرائ ں،یچند محدود حاالت م ں،یبراہ کرم نوٹ کر ل
کو  یگاڑ ریپذ یناقابل رسائ TLCکر لے تو  صلہیکا ف دنےیخر یگاڑ وریہو اور ڈرائ زیل یالمدت لیحامل طو

سے  ورزیجائے گا اور ڈرائ ایپر ک ادیبن یک سیک صلہیکا ف ی       استثن   اس کرے گا۔ یالئسنس جار FHV این
TLC   جائے  ایکا تقاضہ ک جنےیبھ زاتیدستاو ےیکو ثابت کرنے کے ل تیاہل یکے متعلق اپن ی          کو استثن
کار کا عمل  قہیکے طر ی               سائٹ پر استثن   بیو یک TLCاگلے ہفتے کے اندر  ےیکے ل ورزیڈرائ TLC گا۔

 پوسٹ کرے گا۔

WAV یمعاف یک سیالئسنس ف 
 

 نیبشمول گر وں،یگاڑ FHVاور  بزیک یکسیٹ یلیسے، پ شب 12:00بوقت  2018اگست  14آج مورخہ 
جائے  یمعاف کر د سیالئسنس ف ےیکے ل FHVs یحامل استعمال ہونے وال ی( پرمٹ کSHL) یکسیٹ
 ئریچ لیپر وہ خیتار یدائر کردہ درخواست ک ےیالئسنس کے ل یدیتجد ایاگر اس کا الئسنس نئے  یگ

معاف کر  سیف لیطور پر، درج ذ مخصوص ( کے ساتھ استعمال ہوا ہو۔WAV) یگاڑ یقابل رسائ ےیلکے 
 کا استعمال ہوا ہو: WAVاگر  یجائے گ ید

الئسنس داروں پر اثر انداز ہوتی ہے ذیل میں مالحظہ  TLCمزید جاننے کے لیے کہ یہ تبدیلی کس طرح 
 کیجیے:

 
 سیساالنہ الئسنس ف 550 $  :بزیک یکسیٹ یلیپ •

• FHVs:  $275 سیالئسنس ف یک یساالنہ گاڑ 

ادا  ی( بھCMVT) کسیٹ کلیاور کمرشل موٹر وہ کشنیانسپ کلیبشمول وہ سز،یقابل اطالق ف گریتمام د
 ۔ےیجانا چاہ ایک
 

TLC کر رہا  ٹیآن الئن الئسنسنگ سسٹم کو اپ ڈ ےیکرنے کے ل یعکاس یک یلیاس وقت اس تبد
 LARSکے الئسنس کے حامل ہذا کو  یگاڑ FHV WAV یدیہو جاتا، تجد ںینہ ٹیاپ ڈ LARSتک  جب ہے۔
اگست  23 کا اجراء کرے گا۔ فنڈیر TLCاور  ےیچاہ یرکھن یجار یگیادائ یک سیپر الئسنس ف TLCاور 

 یک ںیعائد نہ سیالئسنس ف ںیکے ضمن م LARSکے مالکان پر  یگاڑ WAVکے آغاز سے،  2018
ہوں  ںینہ عادیسے قبل زائد الم 2018اگست  23کے مالکان جن کے الئسنس  یگاڑ WAV ۔یجائے گ
 ہے۔ یجات یک یحوصلہ افزائ یاس دن تک انتظار کرنے ک ےیکرنے کے ل یدوبارہ اپالئ یگے ان ک

 
الئسنس کے  WAV یدیتجد ایسے قبل نئے  بجے شب 12:00کو  2018اگست  14 ں،یبراہ کرم نوٹ کر

 جائے گا۔ ایک ںیکا اجراء نہ فنڈزیر یکس ےیارسال کردہ درخواستوں کے ل ےیل
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