ایکسپریس لین کے پرمٹ کی درخواست
کمپنی کا نام
پتہ
سٹی
)

فون (

رابطہ کا نام

درج ذیل ایکسپریس لین (لینز) کے استعمال کے لیے:

Gowanus

LIE

براہ کرم اپنی درخواست کے ساتھ درج ذیل دستاویزات جمع کرائیں:
بسوں کے لیے:
تمام الئسنس پلیٹ نمبروں کی فہرست (کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر ٹائپ ہو)
گاڑی کے رجسٹریشنز کی نقول جن پر  NYSکا بس الئسنس درج ہو
بیڑے کی پالیسی یا گاڑی کے بیمہ کی اسناد کی نقول
(اسناد رجسٹریشنز کے ساتھ جوڑیں)
 NYSمحکمہ نقل ( )DEPT. OF TRANSPORTATIONو حمل سے جاری شدہ آپریٹنگ اتھارٹی
بین ریاستی تجارتی ( )INTERSTATE COMMERCE COMMISSIONکمیشن سے جاری شدہ آپریٹنگ اتھارٹی
ایمبولیٹس یا وہیل چیئر سے قابل رسائی گاڑیوں کے لیے ریاست سے باہر آپریٹنگ اتھارٹی سے جاری شدہ
آپریٹنگ اتھارٹی:
 NYCٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن ( )NYC TAXI AND LIMOUSINE COMMISSIONسے جاری شدہ آپریٹنگ اتھارٹی
 NYSمحکمہ نقل و حمل سے جاری شدہ آپریٹنگ اتھارٹی
بین ریاستی تجارتی ( )INTERSTATE COMMERCE COMMISSIONکمیشن سے جاری شدہ آپریٹنگ اتھارٹی
موجودہ  TLCفار ہائر/ہر گاڑی کے لیے پیرا وہیکل پرمٹ کی نقول
گاڑی کے رجسٹریشنز کی نقول
بیڑے کی پالیسی یا گاڑی کے بیمہ کی اسناد کی نقول
(نام جلی حروف میں لکھیں)

(درخواست دہندہ کے دستخط)

تاریخ
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مطلوب دستاویزی شہادت
ایکسپریس لین کے پرمٹ کی درخواست

تمام درخواست دہندگان کے لیے:
آپ کی کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر ان گاڑیوں کے الئسنس پلیٹ نمبروں کی فہرست جو گاڑیاں ایکسپریس لین (لینز) کا استعمال کریں گی۔
بسوں یا ان کے ہمقدر کے لیے ،نقول:
.1

نیو یارک اسٹیٹ کے محکمہ نقل و حمل کی جانب سے دی گئی آپریٹنگ اتھارٹی ،مناسب ریاست سے باہر آپریٹنگ
اتھارٹی؛ یا بین ریاستی تجارتی کمیشن؛

.2

ہر گاڑی کے لیے موجودہ رجسٹریشن جس پر نیو یارک اسٹیٹ بس الئسنس پلیٹ یا ریاست سے باہر ہمقدر درج ہو؛

.3

تمام گاڑیوں کے لیے موجودہ بیمہ پالیسی کوریج (بیڑے کی پالیسی یا انفرادی بیمہ کارڈ جو رجسٹریشنز کے ساتھ
جڑے ہوں)؛

.4

کم از کم  11سواریوں کی نشست کی گنجائش والی ہر گاڑی کے لیے ثبوت ،ڈرائیور کو چھوڑ کر (رجسٹریشن پر)؛ اور

.5

اس بات کا ثبوت کہ ہر گاڑی میں نشست کی گنجائش مناسب آپریٹنگ اتھارٹی میں (رجسٹریشن اور آپریٹنگ اتھارٹی
پر) بیان کردہ نشست کی گنجائش کے مطابق ہے۔

ایمبولیٹس یا وہیل چیئر سے قابل رسائی گاڑیوں کے لیے ،درج ذیل کی نقول:
.1

نیو یارک سٹی ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن ،نیو یارک اسٹیٹ کے محکمہ نقل و حمل یا بین ریاستی تجارتی کمیشن سے
جاری شدہ آپریٹنگ اتھارٹی؛

.2

ہر گاڑی کے لیے موجودہ رجسٹریشن؛

.3

تمام گاڑیوں کے لیے موجود بیمہ کوریج (بیڑے کی پالیسی یا انفرادی بیمہ کارڈ جو رجسٹریشنز کے ساتھ جڑے ہوں)؛ اور

.4

موجودہ  TLCفار ہائر/ہر گاڑی کے لیے پیرا وہیکل پرمٹ۔
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