
 
 

FITNESS RULES NOTICE  /اہلیت کے قوانین کا نوٹس 

  
 
 

 پڑھ لیجیےتوجہ سے پہلے  براہ کرم اپنی درخواست جمع کروانے سے

 

TLC  سال کے لئے (3)اور تین  (1)نے الئسنس کی درخواست دینے کے طریقۂ کار میں قوانین کی کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ قوانین میں ایک 

 کے ماضی پر ہے۔ DMVاور  TLCشامل ہے جس کا انحصار درخواست کنندہ کے پابندی درخواست کی 
 

بات کا تعین نہ کرسکا یا تعین کرنے میں ناکام رہا کہ جب کوئی درخواست جمع کروائی جائے گی کا عملہ اس  TLCبراہ کرم نوٹ کیجیے کہ اگر 
 تو وہ اسی وقت مسترد ہوجائے گی، اور یہ کہ درخواست قبول کر لی جائے گی، تو الئسنس کی درخواست دینے کی فیس واپس نہیں کی جائے گی۔

کا ماضی اس تفصیل کے مطابق ہو جو  DMVیا  TLCاگر درخواست دہندہ کا  انی چاہیئےنہیں کروکسی درخواست دہندہ کو اپنی درخواست جمع 
 اہلیت کے قوانین کے نوٹس میں فہرست شدہ ہے۔

 

 )اگر گزشتہ سال کے دوران( -( سال کی پابندی 1ایک )

 ( سال کی پابندی کو شمار کیا جائے گا۔1)( سے زیادہ ٹریفک کے حادثات ہوئے ہوں۔ آخری حادثے کی تاریخ سے ایک 3ایک سال کے اندر تین ) *

 موٹرگاڑی کو بغیر الئسنس چالنے کی ٹریفک خالف ورزی۔ *

صدر نشین کسی ایسی درخواست کی ممانعت کرے گا جو سابقہ درخواست کے جمع کروانے کے بعد ایک سال کے اندر جمع کروائی گئی  پہلے کی درخواست مسترد شدہ۔ *

کو  سال کی پابندی کا شمارسابقہ درخواست-ہو، اگر سابقہ درخواست کی ممانعت اس لئے کی گئی ہو کہ درخواست دہندہ کو الئسنس رکھنے کا اہل نہ پایا گیا ہو۔ ایک
 کمیشن کے پاس جمع کروانے کی تاریخ سے کیا جائے گا۔

* TLC یلنج نہ کیا کی جانب سے درکار منشیات کے ٹیسٹ کے مثبت نتیجے کے ذریعے متعین کردہ منشیات کے غلط استعمال اور جہاں منشیات کے ٹیسٹ کے نتیجے کو چ
 ی پابندی منشیات کے ٹیسٹ میں ناکامی کی تاریخ سے شروع ہو گی۔( سال ک1گیا ہو یا چیلنج کرنے میں ناکامی کا سامنا ہوا ہو۔ ایک )

 )اگر گزشتہ تین سالوں کے دوران( -( سال کی پابندی 3تین )

 

یا منشیات کی کی مقدار سے قطع نظر(، )الکحل  کے الئسنس یافتہ گاڑی کو چالنے کے ان قوانین کے ذریعہ ممنوع ہے، کوئی بھی ایسا عمل جو نشہ آور مشروب TLCجیسا کہ  *

 وجہ سے صالحیت کو متاثر کرتا ہو۔

 بر کاکے قوانین کی جانب سے ممنوع ہے، رشوت، فراڈ، غلط مالی نمائندگی، چوری، کسی شخص کو دھمکی دینا، ہراساں کرنا، بد سلوکی، یا جسمانی ج TLCجیسا کہ  *
 استعمال کا کوئی بھی عمل۔ 

* TLC  ،کے قوانین کے مطابق ممنوع شدہ طور پرTLC کی جانب سے الئسنس شدہ گاڑی میں اسلحہ رکھنے کا کوئی عمل۔ 

کر اگر اس دوران جب الئسنس کی منسوخی کے اخراجات باقی رہتے ہوں، تو کسی سابقہ الئسنس کی معیاد ختم ہو جائے یا چیئرپرسن کو دست بردار  سابقہ الئسنس کی منسوخی۔ *

 دیا جائے۔

 Persistent Violatorاورڈرائیور کے اشد ضروری پروگرام /  Critical Driver Program التواء رہنے کے دوران دست برداری۔الئسنس کی منسوخی کے اخراجات زیر  *

Program کی منسوخیوں پر خصوصی غور و فکر۔ ڈرائیور کے اشد ضروری پروگرام اور مسلسل خالف ورزی کے طلبی کے  / مسلسل خالف ورزی کے حاملین کا پروگرام

سالہ پابندی سے دست برداری کی درخواست کر سکتا ہے۔ یہ -( سال بعد، کوئی درخواست دہندہ صدر نشین سے تین1مات کے شائع ہونے کی تاریخ سے کم از کم ایک )احکا

اسی نہ کرتا ہو جو دست برداری درخواست صرف اس وقت کی جا سکتی ہے جب درخواست دہندہ کی ڈرائیونگ کا ریکارڈ خالف ورزیوں کے لئے تین نکات سے زیادہ کی عک

 کے لئے درخواست کی تاریخ کے بعد سے تین سال کی مدت کے دوران واقع ہوئے ہوں۔

جب الئسنس کی منسوخی کے اخراجات بقایا رہنے کے دوران کسی سابقہ الئسنس کی میعاد  الئسنس کی منسوخی کی فیس بقایا ہونے کی صورت میں الئسنس کی معیاد کا اختتام۔ *

 ( سال کی پابندی کا آغاز ہوگا۔3ختم ہو گئی ہو، تو الئسنس کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے تین )

 مندرجہ ذیل اسباب کے لئے بھی کسی درخواست کی ممانعت کی جا سکتی ہے:

 والی غلطی یا غفلت۔ اگر درخواست میں کوئی اہم غلطی یا غفلت شامل ہو، یا اگر درخواست دہندہ،درخواست میں ہونے  *
 درخواست میں کسی اہم تبدیلی کے بارے میں چیئر پرسن کو مطلع کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ 

ماہ کے  15 پہلےپوائنٹ کے اثباِت جرم سمیت اور اس سے  DMV(: اگر آپ نے اپنے سب سے تازہ ترین Critical Driver Programڈرائیور کے اشد ضروری پروگرام ) *
منسوخی کا سامنا کر سکتے یا زیادہ پوائنٹس اکٹھے کر چکے ہیں، تو اگر آپ الئسنس یافتہ ہیں، تو ڈرائیور کے اشد ضروری پروگرام کے تحت، آپ الئسنس کی معطلی یا  6اندر 

 مسترد کر دی جائے گی۔ ے، آپ کی درخواستہیں؛ اسی لئ

توا ہوں۔ اگر درخواست جمع زیر غور مجرمانہ الزامات۔ چیئر پرسن درخواست پر غور و فکر کو منسوخ کر سکتا ہے اگر درخواست دہندہ کے خالف مجرمانہ الزامات زیِر ال *
 ترد کردیا جائے گا۔دنوں کے اندر الزامات حل نہیں ہوتے تو، درخواست کو مس 90کروانے کے بعد 
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