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مارچ   15کے لیے درخواست کی میعاد  (EV)انفرادی برقی گاڑی نوٹس: ]
 [ سے شروع ہوگی

 

کے   (FHV)نئے فار ہائر گاڑی  600کے لیے   (EVs)سے، برقی گاڑیوں  2023مارچ،   15]

ڈرائیورز   (TLC)الئسنسز دستیاب ہوں گے۔ یہ الئسنسز ایسے فعال ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن 

گاڑی کا الئسنس نہ رکھتے ہوں۔ یہ ناقابِل منتقلی   FHVتک محدود ہوں گے جو فی الحال فعال 

صرف  ہوں گے اور انہیں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا۔ ایک ڈرائیور کو 
 ایک ہی الئسنس دیا جائے گا۔ 

 
600 EV   الئسنسز میں سے ایک کی درخواست دینے کے لیے، براِہ کرم اظہاِر دلچسپی کا فارم

کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا:   TLCپُر کرکے جمع کروائیں جوکہ درج ذیل لنک پر 

-vehicle-hire-for-electric-an-https://www.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get
. license.page 

  EV 600ی بنانے کے لیے درج ذیل اہلیتی چیک لسٹ کا جائزہ لیں کہ آپ براِہ کرم یہ یقین 

  الئسنس کے لیے اظہاِر دلچسپی کا فارم جمع کروانے کے درکار لوازمات کی تکمیل کرلیں:

  آپ کے پاس ایک فعالTLC   ڈرائیور الئسنس الزماً ہونا چاہیے 

  ہونا چاہیے نہیں آپ کو ایک فعال فار ہائر گاڑی کے الئسنس کا حامل 
  آپ کے نام پر ایک مستند سوشل سیکیورٹی نمبر(SSN) 

   ایک مستند ای میل ایڈریس )اس ای میل کو آپ کے ساتھ درخواست کے
 پورے عمل کے دوران ابالغ کے لیے استعمال کیا جائے گا(۔ 

اس کا جائزہ لے گا اور اہل ڈرائیورز کو ایک منفرد   TLCفارم جمع کروائے جانے کے بعد، 

تصدیقی کوڈ اور درخواست مکمل کرنے کے طریقٔہ کار کے ساتھ ایک ای میل وصول ہوگی۔  
ڈرائیور کو درخواست کے عمل کے حوالے سے اہلیتی ای میل وصول ہونے کے بعد، ڈرائیورز  

EV  عے مطلع کر دیا جائے گا کہ وہ اہل  خرید سکتے ہیں۔ غیر اہل ڈرائیورز کو ای میل کے ذری

 نہیں ہیں۔ 

EV  دن ہوں   120اہل ڈرائیورز کے پاس  خریدنے اور درخواست کا عمل شروع کرنے کے لیے

کی الئسنس یافتہ بیس کے ساتھ اہل ڈرائیور کے الحاق سے ہوتا ہے   TLCگے۔ اس عمل کا آغاز 

درخواست )بیس کا تصدیق  اور گاڑی کی الئسنسنگ کا عمل شروع کرنے کے لیے بیس ایک 
 کو جمع کروائے گی۔  TLCنامہ( 

TLC   الئسنسز کا اظہاِر دلچسپی کا فارم   400کو توقع ہے کہ ہر ایک )بشمول ڈرائیورز( کے لیے

الئسنسز پر   EV  400کو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر دستیاب ہوگا۔ ان  2023مارچ  29

  ب ہوں گی۔مزید معلومات ہر ایک کے لیے جلد دستیا
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