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( کا ترقیاتی سرچارج         SHLٹیکسی اینڈ اسٹریٹ ہیل لیوری ) :نوٹس
 کے لئے ادائیگی شیڈول قائم کر دیا ہے  2023سال 

 
 میں ٹیکسی اینڈ ہیل لیوری  2021( نے TLCٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن ) 
(SHL کے ترقیاتی سرچارج کی سہ ماہی بلنگ کو بند کر دیا تھا )  اور ماہانہ بلنگ

( کی الئسنس  TLCشروع کی تھی۔ سرچارج کی انوائسز ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن )
( میں مہینے کے تیسرے مکمل ہفتے کے  LARSدرخواستوں، تجدید اور سمن سسٹم )

 تاریخ کو ادا کرنے ہوں گے۔  15جمعہ کو پوسٹ کی جائیں گی۔ بل ہر ماہ کی 
 

سز اور ادائیگی کی رسید دیکھنے کے لئے، براہ  آپ کے جمع کئے گئے فنڈز کے بیلن
 مالحظہ کریں۔ LARSپر  https://www1.nyc.gov/larsکرم 

 
 ترقیاتی سرچارج کا بلنگ کیلنڈر درج ذیل ہے۔ 

 

مکمل کئے گئے سفر کے لئے  
 ترقیاتی سرچارج 

 بل پوسٹ کئے گئے 
TLC   پر مکمل

 ادائیگی واجب ہے 

2022 نومبر    12/23/2022 1/15/2023 

 2/15/2023 1/20/2023 دسمبر 2022

 3/15/2023 2/24/2023 جنوری 2023

 4/15/2023 3/24/2023 فروری  2023

 5/15/2023 4/21/2023 مارچ 2023

 6/15/2023 5/26/2023 اپریل  2023

 7/15/2023 6/23/2023 مئی 2023

 8/15/2023 7/21/2023 جون  2023

 9/15/2023 8/25/2023 جوالئی 2023

 10/15/2023 9/22/2023 اگست 2023

 11/15/2023 10/20/2023 ستمبر 2023

 12/15/2023 11/24/2023 اکتوبر 2023

 1/15/2024 12/22/2023 نومبر  2023

 2/15/2024 1/26/2024 دسمبر 2023

 
 تمام سواالت یا تنازعات بھیجنے چاہیئں بطرف:مالکان اور ایجنٹس کو 

 
ٹیکسی کیب اصالحات فنڈ سے متعلقہ مسائل کے لئے:   •

tifcollections@tlc.nyc.gov 

 اسٹریٹ ہیل لیوری اصالحات فنڈ سے متعلقہ مسائل کے لئے:  •

shlifcollections@tlc.nyc.gov 

 

 

 

David Do 
 کمشنر/چیئر  

tlccommissioner@tlc.nyc.gov 

 

Jason Kersten 

 معامالت عامہ 
press@tlc.nyc.gov  

 

33 Beaver Street  

22nd Floor  
                     New York, NY 10004  
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دن کے اندر تنازعات موصول ہو جانے چاہیئیں۔ مکمل   15بل پوسٹ کرنے کی تاریخ کے 
یا آپ کے الئسنس کی ممکنہ معطلی ہو سکتی   /ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں جرمانے اور  

 ہے۔
 

شکالت درپیش ہیں اور اپنی ادائیگی جمع کروانے کے آپشنز پر بات چیت  اگر آپ کو مالی م
 ۔  PaymentPlans@tlc.nyc.govکرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سے رابطہ کریں:
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David Do 
 چیئر/کمشنر  

tlccommissioner@tlc.nyc.gov 

 

Jason Kersten 

 عامہ  التمعام
@tlc.nyc.gov press 

 

33 Beaver Street  

22nd Floor  

New York, NY 10004 [gr1] 


