
  
  

 

 
 تبدیلیاں میں ادائیگی کی TIF کو مالکان: نوٹس

 
TLC فنڈ مپروومنٹا ٹیکسی وک مالکان (TIF )وسعت مطابق کے ذیل مندرجہ کو ائیگیوںاد کی 

 دے رہی ہے۔ 

 

 ہیک اپ کی ادائیگیوں میں تبدیلیاں

وہیل چیئر کے لیے قابل رسائی گاڑیوں کو خدمات کے لیے پیش کرنے پر تمام میڈیلیئنز، اس 

ی ہیک اپ کرنے کے لیے سے قطع نظر کہ کوئی میڈیلیئن وہیل چیئر کے لیے قابل رسائی گاڑ

ہیک اپ ادائیگیاں وصول کرنے کے لیے اہلیت کے حامل ہیں۔  اہلیت کے نئے  درکار ہو، اب

 : تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، مالکان کو الزمی طور پر

 

1. TIF اور چاہیئے، کروانا اندراج میں پروگرام مالکان  

ا وہیل چیئر کے لیے قابل رسائی ایسی گاڑی کو ہیک اپ کرن .2

ی موصول نہ ہوئی ہو چاہیئے جس کو پہلے ہیک اپ ادائیگ

 ( پر بنیاد کی VIN کے گاڑی)

 

  ہے۔ اطالق قابل پر اپس ہیک والے ہونے بعد کے اس اور 2019 جنوری یکم تقاضا نیا کا اہلیت

 

 آپریشنل ادائیگیوں میں تبدیلیاں

 اب چار سالہ( اں کہا جاتا تھاائیگیکی اد" معائنہ"یا " دیکھ بھال"جنہیں پہلے )آپریشنل ادائیگیاں 

زیادہ سے زیادہ مدت تک محدود نہیں ہیں۔  مالکان کو اب اس وقت تک آپریشنل ادائیگیاں ملتی 

رہیں گی جب تک وہیل چیئر کے لیے قابل رسائی گاڑی خدمات کے لیے دستیاب رہے گی۔  مزید 

 ادائیگیوں ماہی سہ چار کر بڑھا سے وںادائیگی تین ساالنہ کو تعداد کی ادائیگیوں ان TLC برآں،

میں تبدیل کر رہی ہے۔  اہلیت کے نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، مالک کو الزمی طور 

 : پر

1. TIF اور چاہیئے، کروانا اندراج میں پروگرام مالکان 

یقینی بنانا چاہیئے کہ میڈیلیئن سے ہیکڈ اپ وہیل چیئر کے  .2

 ٹرپ 250 کم از کم میں ماہی سہ ہر گاڑی رسائی قابل لیے

مکمل کرے اور وہیل چیئر کے لیے قابل رسائی ایسی گاڑی 

چلنے کے دوران قابل رسائی ٹیکسی ڈسپیچر کے نظام میں 

 الگ ان رہے 

 

 :آپریشنل ادائیگیاں مندرجہ ذیل نظام االوقات کے مطابق کی جائیں گی

 
 

 فنڈ امپروومنٹ ٹیکسی کے TLC کرم براہ تو گی، ہوں اثرانداز کیسے پر آپ تبدیلیاں یہ کہ ہیں سواالت کوئی کے آپ بابت اس اگر
 کریں۔ مالحظہ اکثر پوچھے جانے والے سواالت ہمارے یا کریں رابطہ پر tift@tlc.nyc.gov ےس

Bill Heinzen  

 قائم مقام کمشنر/چیئر 

 

Allan J. Fromberg 

 معامالت عامہ

frombera@tlc.nyc.gov  

 

Rebecca Harshbarger 

 معامالت عامہ

harshbargerR@tlc.nyc.gov 

 

33 Beaver Street 

22nd Floor 

New York, NY 10004 

 ادائیگی کی متوقع تاریخ مدت کی جائزے کے ٹرپس TPEP سہ ماہی

 مئی مارچ –جنوری  سہ ماہی پہلی

 اگست جون –اپریل  سہ ماہی یدوسر

 نومبر ستمبر –جوالئی  سہ ماہی یتیسر

 فروری دسمبر –اکتوبر  سہ ماہی چوتھی

mailto:tift@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/taxi-improvement-fund-faq.page

