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 کی تجدید فیس اور گاڑیوں کے معائنے( بِلّے)میڈیلیئن 
 

 
 تجدید فیس

انڈسٹری کی مشکالت کے نتیجے میں نیویارک سٹی کونسل میڈیلیئن انڈسٹری کا مطالعہ کرنے کے لیے قانون سازی 
سی بھی ایسے مالک کے خالف نفاذ کو روک دیا ہے جو ان کی نے میڈیلیئن کے ک TLCپر غور کر رہی ہے۔  

اس نفاذ کو اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک کونسل قانون  TLCتجدید فیس ادا کرنے میں ناکام رہا ہے اور 
 سازی پر غور و فکر کر رہی ہے۔

 
 

 گاڑی کے معائنہ جات
کی  s TLCتاہم،  اور انہیں پاس کرنا الزم ہو گا۔معائنوں سے گزرنا  تینپھر بھی تمام ٹیکسیوں کے لیے سال میں 

Woodside  معائنہ سہولت گاہ میں گنجائش کو بڑھانے اور ٹیکسی مالکان کے لیے سہولیات کو بہتر بنانے کے
 کی آف سائٹ معائنہ سہولت گاہ پر ہو گا۔    DMVمیں آپ کا ٹیکسی کا پہال معائنہ آپ کی پسند کی  2019لیے، 

 
میں  2019  ہو گا۔ نہیںمعائنہ سہولت گاہ میں  Woodsideکی  TLCی گاڑی کا پہال معائنہ میں آپ ک 2019

 معائنہ سہولت گاہ میں ہو گا۔  Woodsideکی  TLCگاڑی کا دوسرا اور تیسرا معائنہ معمول کے مطابق 
 :آپ کے لیے اس کا مطلب کیا ہے

آپ کی ٹیکسی کیب کے لیے اس مہینے کے کے درمیان،  2019اپریل  30اور  2019یکم جنوری  •

دوران جس میں آپ کے معائنہ کے اسٹکر کی معیاد ختم ہو گی، نیویارک اسٹیٹ کی معائنہ کی کسی 

مثال کے طور پر، اگر آپ کی  بااختیار سہولت گاہ سے تحفظ اور اخراج کا معائنہ پاس کرنا ضروری ہے۔

 2019مارچ  31اور  2019و گا، تو آپ کو یکم مارچ میں ختم ہ 2019گاڑی کا معائنہ کا اسٹکر مارچ 

 کے درمیان اپنی ٹیکسی کیب کا معائنہ کروانا ہو گا۔

کے درمیان ریٹائر ہو رہی ہے، تو آپ  2019اپریل  30اور  2019اگر آپ کی ٹیکسی کیب یکم جنوری  •

چالنا جاری معائنہ سہولت گاہ میں اپنے اگلے معائنے تک  Woodsideکی  TLCاپنی موجودہ گاڑی 

رکھ سکتے ہیں۔  تاہم، آپ کا معائنہ کا اسٹکر ختم ہونے کے مہینے کے دوران آپ کو اپنی گاڑی کا معائنہ 

 کروانا اور پاس کرنا ہو گا۔

کے پاس کوئی رقم پہلے  TLCکے درمیان معائنہ کے لئے  2019سے مارچ  2019اگر آپ نے جنوری  •

 لی تجدید پر آپ کو واپس کر دی جائے گی۔سے ہی  جمع کروا رکھی ہے، تو وہ آپ کی اگ

 کی کون سی معائنہ سہولت گاہ موزوں ہے، یہ جاننے کے لیے DMVآپ کے لیے 

https://process.dmv.ny.gov/FacilityLookup/  مالحظہ کریں۔ ویب سائٹ 
 

ہاں ہو گا، تو براہ اگر آپ کےاس  بارے میں کوئی سواالت ہیں کہ تحفظ اور اخراج کا آپ کا اگال معائنہ کب اور ک
 سے رابطہ کریں۔ TLCexternalaffairs@tlc.nyc.govکرم 
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