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 فوری اجراء کے لئے  
  

 

 بہتری سرچارج )SHL(  یلور لیہ ٹیاسڻرنوڻس: ڻیکسی اور 
 کے لئے ادائیگی کا شیڈول بنا دیا گیا ہے 2021

 
    امپروومنٹ سرچارج )SHL(  ی وریل لیہ ٹی) اور اسڻرTLC(  شنیکم نیموزیل نڈ یا یکسی ڻ ں،یم 2021

  سرےیکے ت نےیہے۔ سرچارج انوائسز مہ  یہے اور ماہانہ بلنگ شروع ک یبلنگ روک د  ینے سہ ماہ 
  ںی) مLARSسمنزز سسڻم ( نڈ یا وولزینیر  شنز،یکیکا الئسنس اپل TLCجمعے کے دن  ں یمکمل ہفتے م

 ۔ یہو گ خیتار 15 ی ہر ماه ک  عاد یم ی ک یگیادائ خیتار  ی۔ بلوں کیگ ںیجائ  ی پوسٹ کر د 
 

آپ نے جو فنڈز جمع کئے ہیں ان کا بیلنس اور ادائیگی میں تخفیف کو دیکھنے کے لئے، براه کرم  
https://www1.nyc.gov/lars  پرTLC سمنزز سسڻم ( نڈ یا وولزینیر  شنز،یکیکا الئسنس اپلLARS(  

 وزٹ کریں۔ 
 

 ذیل میں اہم سرچارج کی بلنگ موجود ہے۔ 
 

ڻرپس کے لئے اہم سرچارج  
 بلز پوسٹ ہو گئے ہیں مکمل ہو گیا ہے

ڻیکسی اینڈ لیموزین  
) کے  TLCکمیشن (

لئے مکمل ادائیگی  
واجب االداء ہو گئی  

 ہے
 2020نومبر  3/15/2021 2/19/2021 2020اکتوبر 
 2021جنوری  4/15/2021 3/19/2021 2020دسمبر 
 2021مارچ  5/15/2021 4/23/2021 2021فروری 
 6/15/2021 5/21/2021 2021اپریل 
 7/15/2021 6/25/2021 2021مئی 
 8/15/2021 7/23/2021 2021جون 

 9/15/2021 8/20/2021 2021جوالئی 
 10/15/2021 9/24/2021 2021اگست 
 11/15/2021 10/22/2021 2021ستمبر 
 12/15/2021 11/19/2021 2021اکتوبر 
 1/15/2022 12/24/2021 2021نومبر 
 2/15/2022 1/21/2022 2021دسمبر 

 
 مالکان اور ایجنڻس کو تمام سواالت اور تنازعات براه راست اس پر بھیجیں: 

 
 tifcollections@tlc.nyc.govڻیکسی کیب کی بہتری کے فنڈز سے متعلق مسائل کے حوالے سے: •
 کی بہتری کے فنڈز سے متعلق مسائل کے لئے: )SHL( یلور لیہ ٹیاسڻر •

shlifcollections@tlc.nyc.gov 

 الوسی ہیریڈیا جرموسک 
)Aloysee Heredia 

Jarmoszuk ( 
 کمشنر/صدر

tlccommissioner@tlc.nyc.gov 
 

  ایلن جے فرامبرگ
)Allan J Fromberg ( 

 پبلک افیئرز
frombera@tlc.nyc.gov  

 
  ربیکا ہارشبرجر

)Rebecca Harshbarger ( 
 پبلک افیئرز 

harshbargerR@tlc.nyc.gov 
 
 

Beaver Street 33 
  22nd Floor   

New York, NY 10004   

https://www1.nyc.gov/lars
mailto:tifcollections@tlc.nyc.gov
mailto:shlifcollections@tlc.nyc.gov


 
  
  

 

 
دن کے اندر تنازعات موصول ہو جانے چاہئیں۔ مکمل ادائیگی میں ناکامی جرمانوں اور/یا ممکنہ طور آپ   15بل پوسٹ ہونے کی تاریخ کے 

 کے الئسنس معطل ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ 
 

فتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے اگر آپ کو مالی پریشانیوں کا سامنا ہے اور آپ ادائیگی جمع کروانے کے حوالے اختیارات کے بارے میں گ
 .PaymentPlans@tlc.nyc.govرابطہ کریں: 

mailto:PaymentPlans@tlc.nyc.gov

