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 1سيکشن 
 تعارف 

 يہ سيکشن احاطہ کرتا ہے
 ) کمرشيل موٹر گاڑياںCommercial Motor Vehicles, CMV ( 
 ) کمرشيل ڈرائيونگ الئسنسCommercial Driver License, CDL  اور کمرشيل لرنر پرمٹ (

)Commercial Learner Permit, CLP،توثيقات اور پابندياں ) کے درجات 
 کمرشيل ڈرائيونگ الئسنس اور کمرشيل لرنر پرمٹ کے تقاضے 
 کمرشيل ڈرائيونگ الئسنس کے ٹيسٹ 
 بس ڈرائيوروں کے ليے اضافی تقاضے 
  ڈرائيور کی نا اہلياں 
 ديگر کمرشيل مراعات کے اصول 
 انٹرنيشنل رجسٹريشن پالن اور انٹرنيشنل فيول ٹيکس ايگريمنٹ 

 )Commercial Motor Vehicles, CMV( کمرشيل موٹر گاڑياں  – 1.1
)  CLP) يا کمرشيل لرنر پرمٹ (CDLچالنے کے ليے کمرشيل ڈرائيونگ الئسنس (  CMVsآپ کے پاس درج ذيل ميں سے کوئی بهی 

 ہونا ضروری ہے: 

 26,001  ) پاؤنڈ يا زياده مجموعی گاڑی کے وزن کی ريٹنگgross vehicle weight rating, GVWRہا  ) والی کوئی بهی تن
 گاڑی۔ 

 10,000  پاؤنڈ سے زيادهGVWR  ) واال ٹريلر اگر مجموعی مشترک وزن کی ريٹنگGCWR (26,001  پاؤنڈ يا زياده ہو۔
GCWR  پاور يونٹ کاGVWR  پلس مشترک طور پر ہر گاڑی کاGVWR  ہوتا ہے۔ 

 NYS ) وهيکل اينڈ ٹريفک الءVehicle and Traffic Law, VTL 19) کے آرٹيکل-A 509، سيکشن-a  يا زياده   15کے تحت
 (ڈرائيور کو چهوڑ کر) لے جانے کے ليے بنائی گئی گاڑی يا بس کے بطور متعين کرده گاڑی۔  کو مسافروں

  زياده يا  9ردوبدل کرده گاڑی جو عمومی طور پر "اسٹريچ ليموزين" کے حوالے سے جانی جاتی ہے جس ميں ڈرائيور سميت
 ے ردوبدل کيا گيا ہو۔ کے لي  لے جانےکو  مسافروں

  42کسی بهی سائز کی گاڑی جس کے ليے خطرناک مٹيريل کے اشتہار نامے مطلوب ہوں يا جو CFR  ميں کسی منتخب  73پارٹ
ايجنٹ يا ٹاکسن کے بطور مندرج مٹيريل لے جاتی ہو۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لينڈ سيکيورٹی کی معرفت وفاقی ضوابط خطرناک مواد کی 

 منظر کی جانچ اور فنگر پرنٹنگ کے طالب ہوتے ہيں۔توثيق کے ليے پس 

 استثناء

 کے تقاضے سے مستثنی ہيں: CDLاترنے والی درج ذيل گاڑيوں کے ڈرائيور  اپور کی تعريف پر  CMVبصورت ديگر  

  پاؤند سے زياده  26,000کسان کی زير ملکيت يا زير کنٹرول گاڑی جس ميںGVWR  ميل کے اندر 150ہو اور جو فارم سے  
 زرعی پروڈکٹس، فارم مشينری، يا فارم پروڈکٹس لے جانے کے ليے استعمال ہوتی ہو۔ 

   آف روڈ موٹر والی تعميری ايکوپمنٹ جيسے موٹر اسکريپر، بيک ہوز، موٹر گريڈرز، کمپيکٹرز، ٹريکٹرز، ٹرينچرز، بلڈوزرز اور
چالئے جانے پر يا ہائی وے کی نارمل رفتار سے کم پر  عوام کے ليے ناقابل رسائی تعميری سائٹ پر زکرين ريل روڈ ٹريک مينٹينس 

محدود فاصلے تک غير ممنوعہ عوامی سفر کے ليے کهلے عوامی روڈ پر چالئے جانے پر مستثنی ہيں، بشرطيکہ وه ايکوپمنٹ نقل  
ے يا وہاں سے روانہ و حمل کے مقصد کو آگے بڑهانے کے ليے استعمال نہيں ہوتی ہو۔ اس طرح کی گاڑياں، تعميری سائٹ پر پہنچن

ہونے کے ليے کبهی کبهار عوامی سڑک پر چالئے جانے پر ان کے ساته ہمراہی گاڑياں ہونا يا کچه ديگر طريقے سے عوامی 
 ٹريفک سے الگ کيا ہونا ضروری ہے۔ 

  نيو يارک اسٹيٹ ميں ہنگامی آپريشنز ميں مشغول فائر اور پوليس کی گاڑياں۔ 

 ممبروں کے ذريعے چالئی جانے والی گاڑيوں کا امتزاج۔  فوجی گاڑياں يا مسلح افواج کے 

  پاؤنڈ  26,000ذاتی گاڑياں (بشمولGVWR  تک کی رينٹل گاڑياں) جب وه سختی کے ساته اور خصوصی طور پر غير تجارتی
 مقاصد کے مدنظر ذاتی سامان يا فيملی ممبروں کو لے جانے کے ليے چالئی جاتی ہوں۔
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 کے درجے کی وضاحتيںCDLنيو يارک اسٹيٹ1.1تصوير
  /الئسنس کا درجہ 
 توثيقی کوڈز گاڑی کی وضاحتيںگاڑی کی قسم (کم سے کم عمر) 

A 
)21 ( 

بين رياستی کامرس نہ ہو۔   - 18(
خطرناک مٹيريل نہيں لے جا سکتے يا  

 اسکول بس نہيں
 چال سکتے۔) 

 –امتزاج
جيسے ٹريکٹر ٹريلر  

 يا ٹرک ٹريلر
)  GCWRمجموعی مشترک وزن کی ريٹنگ (پاؤنڈ يا زائد کی   26,000 ● 

) يا جو گاڑی  GVWRبشرطيکہ مجموعی گاڑی کے وزن کی ريٹنگ (
پاؤنڈ سے   GCWR  10,000(گاڑياں) کهينچی جا رہی ہے (ہيں) ان کی  

 زائد ہو۔ 

H**, M, N, P, S, T, W, X ** 
درج ذيل تک محدود کمرشيل لرنر پرمٹ  

)CLP :( 
M, N, P, S, W 

B 
)21 ( 

بين رياستی کامرس نہ ہو۔   - 18(
خطرناک مٹيريل نہيں لے جا سکتے يا  

 اسکول بس نہيں چال سکتے۔) 

 –تنہا
ہيوی سنگل جيسے 

 يا بسيونٹ ٹرک 
پاؤنڈ يا   10,000کو  Bدرجہ  GVWRپونڈ سے زياده کا  26,000  ● 

والی گاڑی کو کهينچ سکتی ہے، يا زياده    GVWRسے کم کے  )اس
پاؤنڈ سے زياده    GCWRگاڑی کو کهينچ سکتی ہے بشرطيکہ  (پاؤنڈ کی 

 نہ ہو۔ 

H**, M, N, P, S, W, X** 
درج ذيل تک محدود کمرشيل لرنر پرمٹ  

)CLP :( 
M, N, P, S, W 

CDL C 
)21 ( 

رياستی کامرس نہ ہو۔  بين  - 18(
لے جا سکتے يا  مٹيريل نہيں  خطرناک

 اسکول بس نہيں چال سکتے۔) 

 –تنہا
جيسے سنگل يونٹ  
ٹرک بس، يا اسٹريچ 

 ليمو**** 

 جو:  GVWRپاؤنڈ يا اس سے کم کا  26,000  ● 
 يالے جاتی ہو؛  کو  مسافروںزياده يا  15 -
- V & T  19آرٹيکل الء کے-A  لے جاتی ہو،   مسافروں کوکے تحت

 يا
 يا اسٹريچ ليموزينز****؛  -
يا کم  پاؤنڈ   10,000کو   Cدرجہ  خطرناک مٹيريل لے جاتی ہو  -

پاؤنڈ   10,000والی گاڑی کو کهينچ سکتی ہو، يا   GVWR )کے
 GCWRسے زياده کی گاڑی کو کهينچ سکتی ہو بشرطيکہ 

زياده نہ ہو(پاؤنڈ سے26,000

H**, M. N, P, S, W, X** 

 سے رجوع کريں)۔   ID-44يں ہوتی ہيں ( الئسنس کے سارے درجوں پر ہو سکتا ہے ليبل لگا ہو يا "افزوں شده" کے بطور دستياب ہو، جس سے کسی فرد کی ڈرائيونگ کی مراعات تبديل نہ نوٹ:
 جونيئر الئسنس کی پابنديوں کے ساته مشروط۔ *
 ديکهيں۔ )  CDL-11مينوول ( HAZMATتقاضوں کے ليے **
 الئسنس موصول ہوتا رہے گا۔  CDL C) کی توثيقات کے خواہاں درخواست دہندگان کو اس وقت نان W) اور/يا ٹو ٹرک F)(G)فارم (***
کے بيٹهنے کی گنجائش ہو  زياده مسافروںردوبدل شده موٹر گاڑی جو عام طور پر “اسٹريچ ليموزين کے حوالے سے جانی جاتی ہے جس ميں ڈرائيور سميت نو يا **** 

 

 نيو يارک اسٹيٹ کی توثيقات 1.2تصوير 
F  فارم درجہA  کی گاڑياں R تفريحی گاڑياںGVWR  26,000 پاؤنڈ سے زياده۔ 
G  فارم درجہB  کی گاڑياں S اسکول بس 
H خطرناک مٹيريل T ڈبلز/ٹريپلز 
M دهاتی کوائل W ٹو ٹرک 
N ٹينک گاڑياں X /ٹينکHazmat 
P مسافر گاڑی  

 

 نيو يارک اسٹيٹ کی پابندياں1.3تصوير
" توثيق کی فيلڈز  Eتتامی تاريخ" اور "الئسنس کی پابندياں آپ کی ڈرائيونگ کی تحديدات کی وضاحت کرتی ہيں۔ الئسنس کی پابندی کے کوڈ آپ کے الئسنس کے سامنے والے حصے پر "اخ 

 کوئی بهی پابندی ہے اس کی وضاحت آپ کی باتصوير الئسنس کی دستاويز کی پشت پر پرنٹ ہے۔ " حرف کے بعد پرنٹ ہيں۔ آپ پر جو Rکے تحت، " 
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A1  . . .

A2  . . .

A3  . . .

A4  . . .

B  . . .

C   . . .

D   . . .

E  . . .

E1  . . .

F   . . .

F1   . . .

G  . . .

H   . . .

I   . . .

I1   . . .

I2   . . .

I3   . . .

I4   . . .

K  . . .

 بريک کے بائيں ايکسل  

 عارضی مالقاتی  

 ★پرابلم ڈرائيور 

 ★★طبی سرٹيفکيٹ سے استثناء 

 ★★★★★اگنيشن انٹرالک ڈيوائس 

 اصالحی لينسز  

 ميکانيکی امداد 

 پروستهيٹک ڈيوائس 

 ★★نہيں   CMVمينوول ٹرانسميشن سے آراستہ  

 خودکار ٹرانسميشن  

 باہری آئينے 

 سماعتی امداد يا پورے منظر واال آئينہ  

 صرف دن کی روشنی ميں ڈرائيونگ 

 مالزمت تک محدود 

 ميل فی گهنٹہ 40محدود استعمال کا آٹو زياده سے زياده 

  ★★★★ميل فی گهنٹہ 40زياده سے زياده   MCYمحدود استعمال کا  

★★★★ميل فی گهنٹ  30زياده سے زياده   MCYمحدود استعمال کا  
★★★★ميل فی گهنٹہ 20زياده سے زياده   MCYمحدود استعمال کا  

 ★★★★ MCYتين پہيہ  

CDL  صرف دورن رياست★★    
 سے باہر کوئی آپريشن نہيں)   NYS(کامرس کے ليے  

L . . .

M  . . .

N  . . .

N1. . .

N2 .  . .

O . . .

O1. . .

P . . .

P1 . . .

Q . . .

R  . . .

U  . . .

V . . .

V1 . . .

X . . .

X1 . . .

Y . . .

Z  . . .

Z1  . . .

4 . . .

5. . .

 ★★نہيں    CMVايئر بريک سے آراستہ کوئی  

 ★★نہيں   VEHپسنجر واال کوئی   Aدرجہ 

 ★★نہيں   VEHپسنجر واال کوئی  Bاور  Aدرجہ 

   ★★يا زياده بالغ پسنجروں کے ليے بنائی گئی کوئی گاڑی نہيں   15

   ★★کے ليے بنائی گئی کوئی گاڑی نہيں   مسافروں يا زياده بالغ  8

 ★★نہيں   CMVٹريکٹر/ٹريلر واال کوئی  

 ★★سے اوپر نہ ہو    GVWR 26,000نہيں/ٹرک جو  CMVٹريکٹر/ٹريلر واال کوئی  

 ★★★نہيں   مسافر بس ميں کوئی 

 بريکس  پاور 

 پاور اسٹيئرنگ 

 بلٹ اپ سيٹ/پيڈ/جوتا  

 ہاته سے چلنے والی بريک  

 ★★طبی تغير  

 پيروں سے آپريٹ ہونے واال پارکنک بريک 

CMV    ٹينک والی گاڑی ميں کوئی کارگو نہيں★★★ 

 پورے ہاته سےکنٹرول 

 کندهے کے پٹے کا استعمال

 ★★نہيں   CMVپورے ايئر بريک سے آراستہ کوئی  

 وهيل اسپنر 

 4ٹيليسکوپک لينس 

 محدود رسائی والی سڑکيں 
 

 درجہ   Dصرف ★
 صرف کمرشيل درجہ ★★
 صرف کمرشيل لرنر پرمٹ ★★★
 صرف موٹر سائيکل درجہ ★★★★
مطلوب نہيں ہے اگر وه گاڑی الئسنس دار کی مالزمت کی انجام دہی ميں استعمال ہوتی ہے۔ آجر پر الزم ہے کہ ڈيوائس  انٹرالک ڈيوائس الئسنس دار کے آجر کی زير ملکيت موٹر گاڑی ميں ★★★★★

 کے بغير ہی گاڑی کے استعمال کو منظور کرے۔ 
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 پابندياں) کے درجات، توثيقات اور CLP( ) اور کمرشيل لرنر پرمٹCDLکمرشيل ڈرائيونگ الئسنس ( – 1.2
CDL   اورCLP   کے درجات، توثيقات اور پابندياں چالئی جانے والیCMV   کی قسم پر مبنی ہيں۔CMV  کی قسم کا تعين گاڑی

(مشترک گاڑيوں کے ليے)، تعمير يا استعمال کی رو سے ہوتا ہے۔    GCWR(تنہا گاڑيوں کے ليے) يا  GVWRمينوفيکچرر کے  
)NYS VTL  کے تحتCMV پر مبنی ہوتی ہيں: مينوفيکچرر کا  زياده تربندياں درج ذيل وزن کے  کے وزن کی درجہGVWR  يا

GCWR رجسٹريشن کا وزن، يا گاڑی (گاڑيوں) اور لوڈ کا اصل وزن۔) لہذا ،CLP/CDL   ،درجات، توثيقات اور پابندياں گاڑی کے وزن
 ميں دکهايا گيا ہے۔  1.3اور   1.2، 1.1پر تصوير  2-1تعمير يا استعمال کے تعلق سے ہوتی ہيں، جيسا کہ صفحہ 

 
 کمرشيل ڈرائيونگ الئسنس اور کمرشيل لرنر پرمٹ کے تقاضے  – 1.3

) سے  CLP) اور کمرشيل لرنر پرمٹس ( CDLنيو يارک اسٹيٹ کے ڈرائيونگ الئسنس کے معيارات سے کمرشيل ڈرائيونگ الئسنسز ( 
 پانے کے ليے آپ پر درج ذيل معيارات اور تقاضے پورا کرنا الزم ہے:  CLPيا   NYS CDLمتعلق وفاقی قوانين کی تعميل ہوتی ہے۔  

 قانونی موجودگی کا تقاضا  – 1.3.1
آفس ميں شہريت يا غير پابند قانونی مستقل رہائش کا ثبوت فراہم کرنا الزم ہے۔   DMVامريکی شہريوں اور قانونی مستقل مکينوں پر 

DMV  آفس ميں يہ تقاضا آپ کے پورا کر دينے پر آپ سے دوباره اپنی قانونی حيثيت ثابت کرنے کو نہيں کہا جائے گا۔ غير ملکی
کی قانونی موجودگی کا ثبوت فراہم کرنا الزم ہے۔  آفس ميں آپ  DMVعملداری کے درخواست دہندگان پر ہر ٹرانزيکشن کے مدنظر 

امريکی شہريت، قانونی مستقل رہائش، يا عارضی قانونی موجودگی کے ثبوت کے بطور جو دستاويزات آپ جمع کرا سکتے ہيں ان 
 سے رجوع کريں۔   ID-44CDLسب کی فہرست کے ليے براه کرم فارم 

 رہائش کا تقاضا – 1.3.2
کے ليے   CLP/CDLجاری ہونے کے ليے نيو يارک اسٹيٹ کے مکين ہوں۔ آپ کے  CDL يا NYS CLPآپ پر الزم ہے کہ 

درخواست دينے، منتقل، اس کی تجديد، اور اس ميں ترميم کے ليے رہائش کا ايک ثبوت مطلوب ہے۔ نيو يارک اسٹيٹ ميں رہائش کے  
 سے رجوع کريں۔  ID-44CDLه کرم فارم ثبوت کے بطور جو دستاويزات آپ جمع کرا سکتے ہيں ان سب کی فہرست کے ليے برا

رکهنے واال جو ڈرائيور نيو يارک ميں منتقل ہوتا ہے اس پر الزم ہے کہ رہائش متعين ہونے   CDLدوسری عملداری سے جاری شده 
کيلئے (بالمقابل) دوسری عملداری سے   NYS CDLکے ليے درخواست دے۔ نيا مکين  NYS CDLدنوں کے اندر  30کے بعد 

آپ پر  ) کی توثيق رکهنے کے ليے،HazMatتاہم، خطرناک مٹيريل ( کو بدلنے کے ليے درخواست دے سکتا ہے۔   CDL جاری شده
اسکور پاس کرنے کا  %80کی تحريری جانکاری کا ٹيسٹ ديں اور پاس کريں (HazMatالزم ہے کہ ٹيسٹ کی فيس ادا کريں، 

 ، خطرناک مٹيريلز ديکهيں۔) 9ہے)، اور پس منظر کی تفتيش کے ليے ادائيگی کريں اور اس ميں پاس ہوں۔ (سيکشن 

 عمر کا تقاضا  – 1.3.3
سال سے کم ہے تو، آپ  21ليکن اگر آپ کی عمر  سال کی عمر کے ہوں،  18آپ پر الزم ہے کہ کم از کم  – Cاور  A ،Bدرجہ 

چال سکتے ہيں، اسکول بس ميں طلبہ کو نہيں لے جا  CMV(نيو يارک اسٹيٹ کے اندر) کامرس کے ليے  رياست درونصرف 
 نہيں لے جا سکتے۔  مٹيريلسکتے، اور خطرناک 

 لسانی تقاضا  – 1.3.4
 آپ پر الزم ہے کہ انگريزی زبان کافی اچهی طرح پڑهنے اور بولنے پر قادر ہوں تاکہ: 

  ،دوسرے لوگوں سے بات کر پائيں 
 زی زبان ميں شاہراه کے ٹريفک کے نشانات اور سگنلز کو سمجه پائيں، انگري 
  عہديداران کی طرف سے سوالوں کا جواب دے پائيں 
  رپورٹوں اور ريکارڈوں ميں اندراجات کر پائيں، اور 
  اپناCDL  پانے کے ليے حسب تقاضا صالحيت کے ٹيسٹ دے پائيں 
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 تقاضا  از خود تصديق کا – 1.3.5
ہولڈرز   CDLيا  CLP) کے ضوابط کا تقاضا ہے کہ نيو يارک اسٹيٹ کے تمام FMCSAفيڈرل موٹر کيريئر سيفٹی ايڈمنسٹريشن (

جو کمرشيل آپريشن انجام ديتے ہيں يا انجام دينے کی توقع رکهتے ہيں اس کی قسم کے حوالے سے موٹر گاڑيوں کے محکمہ 
)DMV ميں تصديق کريں۔ تمام (CLP  ياCDL  ہولڈرز پرCLP  ياCDL  ،کے اجرا، اس ميں ترميم يا اس کی تجديد سے قبل

ميں مندرج چار زمروں ميں سے ايک (از خود تصديق ڈرائيونگ کی اقسام) کی تصديق کرنا الزم ہے۔ اس کے عالوه،  4-1تصوير 
ايسے مخصوص طبی تقاضے ہوں جو  ڈرائيونگ کی جس قسم کی آپ از خود تصديق کرتے ہيں اس کے لحاظ سے، ممکن ہے آپ پر 

 ميں مل سکتی ہے۔  1.3.6آپ پر الگو ہوتے ہوں۔ طبی تقاضوں کی ايک وضاحت سيکشن 
 

 

 ) NIرياستی (بين غير متوقع 
 

 سال يا زائد عمر ہو  21الزماً  •
• K  ياA3  کی پابندی ہرگز نہ ہو 
کی   Vہولڈرز پر الزماً  CDLطبی تغير والے  •

 پابندی ہو 
• H  ياX  توثيق والےCDL  ہولڈرز ڈرائيونگ کی

 يہ قسم منتخب کر سکتے ہيں 
طبی معائنہ کار کا سرٹيفکيٹ  USDOTموجوده  •

 ہے مطلوب

 

 ) EIرياستی (بين متوقع* 
 

 سال يا زائد عمر ہو  18الزماً  •
 الزماً صرف "متوقع آپريشن" ميں مشغول ہو  •
 کی پابندی ہو A3الزماً  •
• K  ياV  کی پابندی ہرگز نہ ہو 
• H  ياX کی توثيق ہرگز نہ ہو 
 ہے  مطلوب نہيںطبی معائنہ کار کا سرٹيفکيٹ  •

 1.3.6متوقع ڈرائيونگ کی اقسام کے ليے سيکشن   *
 ديکهيں

 
 ) NAرياست (درون غير متوقع 

 
 سال يا زائد عمر ہو  18الزماً  •

 کی پابندی ہو Kالزماً  •

• A3  کی پابندی ہرگز نہ ہو 

کی پابندی Vہولڈرز پر الزماً  CDLطبی تغير والے  •
 ہو

• H  ياX  کے  سال يا زائد عمر 21کی توثيق والے
CDL  ہولڈرز ڈرائيونگ کی يہ قسم منتخب کر

 سکتے ہيں

طبی معائنہ کار کا سرٹيفکيٹ  USDOTموجوده  •
 مطلوب ہے

 
 ) EA( رياستدرون متوقع* 

 
 زائد عمر ہو سال يا  18الزماً  •
 الزماً صرف "متوقع آپريشن" ميں مشغول ہو  •
 کی پابندياں ہوں A3اور  Kالزماً  •
• V کی پابندی ہرگز نہ ہو 
• H  ياX کی توثيق ہرگز نہ ہو 
 ہے  مطلوب نہيںطبی معائنہ کار کا سرٹيفکيٹ  •

 1.3.6متوقع ڈرائيونگ کی اقسام کے ليے سيکشن   *
 ديکهيں

 از خود تصديق ڈرائيونگ کی اقسام  1.4تصوير 
 چالتے ہيں:  CMVرياستی" کامرس تب ہوتا ہے جب آپ  بين"

 ايک رياست سے دوسری رياست يا بيرونی ملک ميں؛ •
دوسری رياست يا بيرونی ملک ميں پار   CMVنيو يارک اسٹيٹ ميں ہی دو جگہوں کے بيچ ليکن، ٹرپ کے حصے کے دوران،   •

 کر جاتی ہے؛ يا 
اس ٹرپ کا حصہ ہے جو دوسری رياست يا بيرونی ملک ميں شروع   کارگوٹيٹ ميں ہی دو جگہوں کے بيچ، ليکن نيو يارک اس  •

 ہوا يا ختم ہوگا۔ 
 

رياستی کامرس کے ليے   بينصرف نيو يارک اسٹيٹ کے اندر ہی چالتے ہيں اور آپ  CMVرياست" کامرس تب ہوتا ہے جب آپ  درون"
 مذکوره باال وضاحت ميں سے کوئی پورا نہيں کرتے ہيں۔ 
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 طبی معائنہ کا تقاضا  – 1.3.6
) ڈرائيونگ کی قسم کی از خود تصديق کرتے ہيں تو، وفاقی حکومت کا تقاضا ہے کہ جو بهی جسمانی NIيا  NAاگر آپ غير متوقع (

بحفاظت چالنے کی آپ کی اہليت کو متاثر کر سکتی ہوں ان کا پتہ لگانے کے ليے آپ طبی معائنہ کرائيں۔ يا ذہنی کيفيات موٹر گاڑی 
  CFR 49) کے فيڈرل موٹر کيريئر سيفٹی ايڈمنسٹريشن کے ضوابط ميں USDOTمعائنہ کے تقاضے امريکی محکمہ نقل و حمل (

  13ائيونگ کی صالحيت سے براه راست تعلق رکهنے والے کا طبی معائنہ بحفاظت ڈر  USDOTکے تحت موجود ہيں۔  391پارٹ 
کے طبی معائنہ کار کا سرٹيفکيٹ  USDOTکا طبی معائنہ پاس کريں، اور  USDOTآپ پر الزم ہے کہ شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ 

کی  MV-44کے ليے درخواست دينے، اس ميں ترميم يا اس کی تجديد کرنے کے ليے  CDLيا  NYS CLPحاصل کريں۔ 
درخواست مکمل کرتے وقت، اگر آپ يہ تصديق کرتے ہيں کہ آپ کے پاس موجوده، درست طبی معائنہ کار کا سرٹيفکيٹ ہے تو آپ  

ميں فراہم کرنا الزم ہے تاکہ، اگر يہ پہلے سے فائل ميں موجود نہ ہو تو يہ ثابت ہو جائے  DMVپر اپنے سرٹيفکيٹ کی ايک کاپی 
 ہيں۔ تے اترپورا  پر معيار   اسکہ آپ 

اگر آپ کے طبی معائنہ کار کے سرٹيفکيٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہمراه تخفيف/استثناء يا صالحيتوں کی کارکردگی کی قدر 
کا ايک درست تغير   FMCSA) کا سرٹيفکيٹ ہونا ضروری ہے تو، آپ کے طبی سرٹيفيکٹ پر بيان کرده اسی قسم کا SPEپيمائی (
DMV وری ہے۔ کے پاس فائل ميں ہونا ضر 

جاری نہيں کيا   CDLيا  CLPاگر آپ درست طبی دستاويزی شہادت پيش نہيں کرتے ہيں، يا فائل ميں موجود نہيں ہے تو، آپ کا 
 جائے گا، اس کی تجديد، يا اس ميں ترميم نہيں کی جائے گی۔ 

ے ليے انجام يافتہ جسمانی کے مستوجب ہيں صرف ان ک A-19وهيکل اينڈ ٹريفک الء کے آرٹيکل  NYSنوٹ: جو بس ڈرائيورز 
کے تقاصے پورے نہيں ہوتے ہيں، اّال يہ کہ وفاقی، طبی معيارات،   391معائنہ سے فيڈرل موٹر کيريئر سيفٹی ريگوليشنز کے پارٹ 

 طريق کار اور فارم استعمال کيے گئے ہوں اور آپ کو "طبی معائنہ کار کا سرٹيفکيٹ" موصول ہوا ہو۔
  فکيٹ کيا ہے؟طبی معائنہ کار کا سرٹي USDOT  کا طبی معائنہ کار کا سرٹيفکيٹ طبی معائنہ کی رپورٹ کے ساته منسلک کيا

) کے مصدقہ طبی معائنہ کار کی نيشنل رجسٹری سے تعلق FMCSAجاتا ہے، جسے فيڈرل موٹر کيريئر سيفٹی ايڈمنسٹريشن (
کو يا اس کے بعد جاری شده تمام طبی معائنہ کار کے   2014مئی  21رکهنے واال مصدقہ طبی معائنہ کار مکمل کرتا ہے۔ 

الزماً شامل   سرٹيفکيٹس الزماً مصدقہ طبی معائنہ کار کے جاری کرده ہوں، اور ان ميں طبی معائنہ کار کا نيشنل رجسٹری نمبر
ا چاہيے تاکہ آپ دکها اگر آپ امتحان پاس کر ليتے ہيں تو، طبی معائنہ کار کو سرٹيفکيٹ مکمل کرنا اور اسے آپ کو دين ہو۔

کو پيش کرنا الزم ہے جہاں اس کی ميعاد ختم ہونے  DMVسکيں کہ آپ پاس کر گئے ہيں۔ آپ کو اپنے سرٹيفکيٹ کی ايک کاپی  
کو ايک اپ ڈيٹ  DMVآپ پر   تک اسے فائل ميں رکها جائے گا۔ فائل ميں موجود آپ کے سرٹيفکيٹ کی اختتامی تاريخ سے قبل،

کی اصل، ترميم شده يا اس  NYS CDLر کا سرٹيفکيٹ فراہم کرنا الزم ہے۔ طبی معائنہ کار کے سرٹيفکيٹس  شده طبی معائنہ کا 
ميں قبول کيے جائيں گے۔ اگر آپ ان ميں سے   DMVکی تجديد کے ليے درخواست جمع کراتے وقت صرف آپ کے مقامی 

  ک سےادرج ذيل پتے پر ڈڈيکل سرٹيفکيشن يونٹ کو کی مي DMVرہے ہيں تو، آپ پر اپنا سرٹيفکيٹ  کرٹرانزيکشن نہيں  کوئی
 بهيجنا الزم ہے۔ بذريعہ ای ميل يا 

 
NYS Department of Motor Vehicles 

Medical Certification Unit 
PO Box 2601 

Albany, NY 12220-0601 
 )  518(3603-474 فون نمبر: 
 3260-486يا   )518(4421-486 فيکس@: 

 dmv.sm.CDLMedCertUnit@dmv.ny.govای ميل: 
 

 طبی معائنہ کار کا سرٹيفکيٹ کتنی مدت تک درست ہے؟  USDOT  ماه تک درست ہوتا ہے۔ تاہم،  24کا طبی معائنہ عام طور پر
ماه سے کم ميں ختم ہوتی ہے تاکہ   24آپ کا طبی معائنہ کار آپ کو طبی معائنہ کار کا ايک سرٹيفکيٹ ديتا ہے جس کی ميعاد 

ہائی بلڈ پريشر جيسی کسی کيفيت کی نگرانی کی جائے، جسے معائنہ کار ہر دو سال کی بہ نسبت مزيد کثرت سے چيک کرنا 
 چاہتا ہے۔ 

  تک، صرف  2014مئی  21 طبی معائنہ کون انجام دے سکتا ہے؟FMCSA  کے مصدقہ طبی معائنہ کاران کی نيشنل رجسٹری
کو يا اس کے بعد جاری شده تمام   2014مئی  21کا طبی معائنہ انجام دے سکتے ہيں۔  USDOTہی  ز ڈاکٹر  جميں مندر

USDOT بی معائنہ کار کی طرف سے جاری شده ہو اور ان ميں طبی  کے طبی معائنہ کاران کے سرٹيفکيٹس الزماً مصدقہ ط
 معائنہ کار کا نيشنل رجسٹری نمبر الزماً شامل ہو۔ 

mailto:dmv.sm.CDLMedCertUnit@dmv.ny.gov
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  اپنے عالقے ميں مصدقہ ڈاکٹر تالش کرنے کے ليے، براه کرم وفاقی ويب ميں الئسنس يافتہ طبی معائنہ کار کيسے تالش کروں؟
 سائٹ اس پر مالحظہ کريں: 

http://www.fmcsa.dot.gov/regulations/national-registry/national-registry-certified-medical-examiners 

فائل ميں موجود طبی دستاويزی شہادت کی اختتامی تاريخ سے قبل، کسی مطلوبہ طبی دستاويزی شہادت کی اپ ڈيٹ  اہم ياد دہانی:*
کے پاس موجوده طبی دستاويزی شہادت   DMVہولڈر کی ذمہ داری ہے۔   CDLيا  CLPکے پاس جمع کرانا   DMVشده کاپياں 

 مرشيل ڈرائيونگ کی مراعات سے محرومی کی شکل ميں برآمد ہوگا۔برقرار رکهنے ميں ناکامی کا نتيجہ آپ کی ک

 طبی معائنہ سے استثناء  – 1.3.7
کے طبی معائنہ  USDOT) ڈرائيونگ کی قسم کی از خود تصديق کرتے ہيں تو طبی معائنہ يا  EIيا  EA( متوقعاگر اپ کسی 

 يل آپريشن کی درج ذيل اقسام پر الگو ہوتی ہے: ) کمرشEIيا  EAڈرائيونگ کی قسم ( متوقعکار کا سرٹيفکيٹ مطلوب نہيں ہے۔  

  اسکول کے بچوں اور/يا اسکول کے عملہ کو گهر اور اسکول کے بيچ لے جانے کے ليے؛ 

 وفاقی، رياستی يا مقامی حکومت کے مالزمين کے بطور؛ 

  اشخاص کو لے جانے کے ليے؛  زخمیانسانی کارپسز يا بيمار يا 

  کے دوران فائر ٹرک اور راحت رسانی والی گاڑياں؛  سرگرميوںمتعلقہ ہنگامی حاالت اور ديگر 

  سرمائی حرارتی ايندهن کی نقل و حمل ميں جب فوری جوابی اقدام کی طالب ہنگامی کيفيت جيسے   پروپينبنيادی طور پر
 طوفان يا سيالب زدگی کے بعد پروپين گيس سسٹم کو نقصان پہنچنے کی صورت ميں ردعمل کر رہے ہوں؛ 

 حالت جيسے پائپ الئن ميں رساؤ يا شقاق کے ردعمل ميں؛   ہنگامیوری جوابی اقدام کی طالب ف 

  يا کسٹم ہارويسٹنگ کے آپريشن ميں مستعمل فارم کی مشينری اور سپالئيز کو فارم پر النے اور   ميںفارم پر کسٹم ہارويسٹنگ
 رکيٹ تک لے جانے کے ليے؛لے جانے کے ليے يا حسب ضرورت کٹائی کرده فصلوں کو اسٹوريج يا ما

  ميں بی کيپرز؛ نقل و حملشہد کی مکهيوں کے موسمی 

 ہو، ليکن يہ مشترک گاڑی (پاور يونٹ اور کهينچی ہوئی يونٹ) نہ  چالئی جاتیجو کسان کے زير قابو ہو اور اس کے ذريعے
ناک مواد نہ ہو) فارم پر اور وہاں سے  ہو، اور زرعی پروڈکٹس، فارم کی مشينری يا فارم کی سپالئيز (قابل اشتہار نامہ خطر

 ہوائی ميل کے اندر لے جانے کے ليے استعمال ہوتی ہو؛ 150اور فارم سے 

  کے بطور؛ کيريئرکے نجی موٹر  ليے مسافروںغير کاروباری مقاصد کے 

  سال يا زائد ہونا ضروری ہے۔  21تارک وطن کارکنان کو لے جانے کے ليے، آپ کی عمر 

  سے قبل اپنا  9/9/1999جن ڈرائيوروں نےNYS CDL   حاصل کيا ہے انہيں صرفNYS  ميں "غير متوقع" کمرشيل
کی  EAانجام دينے کی اجازت ہے (سوائے اس وقت کے جب خطرناک مٹيريل لے جا رہے ہوں)۔ ان ڈرائيوروں کو  آپريشن

 از خود تصديق کرنا ضروری ہے۔ 
 

 درخواست اور تحريری ٹيسٹ کے تقاضے – 1.3.8
" يا  Pميں " CDLميں اپ گريڈ کرنے کے ليے، اور  CDLپانے کے ليے، اعلی تر درجہ کے  CDLکا  C، يا A ،Bہ پہلی بار درج 

"S توثيق شامل کرنے کے ليے، آپ پر سب سے پہلے مناسب درجہ اور جو گاڑی چالنے کا آپ کا منصوبہ ہے اس کی قسم کے "
کا   NYSپہلے سے ) حاصل کرنا الزم ہے۔ لرنر پرمٹ حاصل کرنے کے ليے، آپ کے پاس الزماً CLPمدنظر کمرشيل لرنر پرمٹ (

  موٹر وهيکلز آفس* ميں بذات خود NYSہونا ضروری ہے، جو موقوف، کالعدم يا منسوخ نہيں کيا گيا ہو۔ آپ پر   ڈرائيونگ الئسنس
آپ کو خصوصی ضروريات الحق ہوں تو آپ کو آفس سے رابطہ  درخواست دينا الزم ہے. اپائنٹمنٹس کی ضرورت نہيں ہے، تاہم، اگر 

کرنا چاہيے۔ ٹيسٹ دينے سميت، تمام تر پروسيسنگ مکمل ہونے کے ليے تين گهنٹے کا وقت ديں۔ آفس کے شيڈول شده بند ہونے کے  
 وقت سے کم از کم تين گهنٹہ پہلے پہنچنے کا منصوبہ بنائيں۔ موٹر وهيکلز آفس ميں آپ: 

  فارم (ايک درخواستMV-44:ًمکمل کريں گے، جس ميں آپ الزما ( 

  امريکہ ميں اپنی قانونی موجودگی کا ثبوت فراہم کريں (فارمID-44CDL  (ديکهيں 
 NYS  ميں اپنی رہائش کا ثبوت فراہم کريں (فارمID-44CDL  ديکهيں)؛ 
  سالوں ميں گاڑی چالنے کا الئسنس مال   10وه تمام رياستيں (بشمول ڈسٹرکٹ آف کولمبيا) درج کريں جن ميں آپ کو پچهلے

 تها؛

https://www.fmcsa.dot.gov/regulations/national-registry/national-registry-certified-medical-examiners
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7-1  صفحہCDL-10-INTROU)22/5(نيو يارک اسٹيٹ کمرشيل ڈرائيور مينوول
 

  آپ جو کمرشيل آپريشن انجام ديتے ہيں يا انجام دينے کی توقع رکهتے ہيں اس کی قسم کی تصديق کريں؛ 
  اگر آپ وفاقی تقاضے پورا کرتے ہيں تو، اپنے طبی معائنہ کار کے سرٹيفکيٹ کی کاپی پيش کريں۔ 

  اپناNYS الئسنس دکهائيں گے۔  کا ڈرائيونگ 

  اپنا سوشل سيکيورٹی کارڈ دکهائيں گے، اگرNYS DMV  کے پاس آپ کے سوشل سيکيورٹی نمبر کا ريکارڈ نہيں ہے اور آپ
 سے اپنا کارڈ دکهانے کو کہا جاتا ہے۔ 

  درخواست، باتصوير دستاويز کی پروسيسنگ، اور ٹيسنگ کی تالفی کے ليے فيس ادا کريں گے۔ 

 سوالوں کا صحيح سے جواب دے کر الزمی توثيق کے کوئی ٹيسٹ پاس کريں گے   80% ا ٹيسٹ اور کم از کم معلومات عامہ ک
ديکهيں)؛ آپ کو ٹيسٹنگ والے کمرے يا ايريا ميں پنسل کے عالوه کوئی چيز النے کی اجازت نہيں ہے، اور ٹيسٹ  1.4(سيکشن 

س دوباره پيش کرنا الزم ہے۔ ياد دہانی: کسی بهی ٹيسٹ ايريا ميں (ٹيسٹس) آپ کے دے پانے سے پہلے آپ پر اپنا ڈرائيونگ الئسن
 کبهی بهی سيل فون النے کی اجازت نہيں ہے۔ 

 CLPS  :پر وفاقی طور پر الزمی قرار دی گئی پابندياں 
 ) پسنجرP( ) يا اسکول بسS کی توثيق کے ساته جاری شده (CLPs  کو ايک نئی وفاقی طور پر الزمی قرار دی گئی

"DMV ) "بس ميں پسنجروں کی اجازت نہيں ہےP کی پابندی خود بخود ملے گی۔ ( 

 ) ٹينک والی گاڑيوںN کی توثيق کے ساته جاری شده (CLPs  " کو وفاقی طور پر الزمی قرار دی گئیCMV  ٹينک والی
 ندی خود بخود ملے گی۔) کی پابXگاڑی ميں کارگو کی اجازت نہيں ہے" (

 P  اورX  کی پابندياں صرفCLP  پر جاری ہوتی ہيں۔ جوCDL   تمام مطلوبہ ٹيسٹ پاس کرنے کے بعد جاری ہوا ہے اس
 کی پابندياں نہيں ہوں گی۔  Xيا  Pپر 

*NYS  ،موٹر وهيکلز آفسز کے مقامات اور اوقات آپ کی مقامی ٹيليفون ڈائريکٹری ميںwww.dmv.ny.gov/offices.htm  پر
NYS DMV   کی ويب سائٹ پر ياNYS DMV  (رياستی تعطيالت کو چهوڑ کر) بجے  4:30بجے صبح اور  8:00کو ايام کار ميں

 سکتی ہيں۔  پر کال کرنے پر مل 9786-486 (518)شام (ايسٹرن ٹائم) کے بيچ 

 آپ کے کمرشيل لرنر پرمٹ کے ساته ڈرائيونگ – 1.3.9
آپ کا کمرشيل ڈرائيور لرنر پرمٹ آپ کو اس درجہ اور قسم کی گاڑياں چالنے کی اجازت ديتا ہے جو آپ کے پرمٹ کے درجہ اور  

 کسی توثيق سے ميل کهاتا ہو، تاوقتيکہ:

   آپ کےCLP  کوئی خفتہ   ہمراهکےNYS  الئسنس ہو۔ 

 قات کے ساته اسی يا اعلی درجہ کامناسب توثيCDL آپ کے ہمراه رہے؛  ہمہ وقتڈرائيور  بردار 

 ) آپ کوئی ايسا مٹيريل جس کے ليے خطرناک موادHazMat 42) والے اشتہار نامے مطلوب ہوں يا CFR 73  ميں منتخب
لے جا رہے ہوں، چاہے اس وقت نگرانی کرنے والے   نہيںکرده ايجنٹ يا ٹاکسن کے بطور مندرج مٹيريل کی کوئی بهی مقدار 

 رکهتے ہوں۔  CDLکی توثيق واال کمتر درجہ کا  HazMatکی توثيق ہو يا خود آپ  HazMatپر  CDLڈرائيور کے 

 صالحيت کی ٹيسٹنک کے تقاضے – 1.3.10
 

کے درجہ، قسم اور استعمال سے ميل   CDLايسی گاڑ جو آپ کو درکار  –الئسنس پانے کے ليے آپ پر نمائنده گاڑی  CDLاپنا 
کی صالحيت کے ٹيسٹ کے بارے ميں تفصيالت کے ليے اس مينوول   CDLميں صالحيت کا ٹيسٹ پاس کرنا الزم ہے۔  –کهاتی ہو 

لرنر پرمنٹ کے ساته جتنا زياده ممکن ہو ڈرائيونگ کی مشق کريں تاکہ آپ  کا مطالعہ کريں، اور اپنے 13اور  12،  11ميں سيکشن 
پر يا بذريعہ  www.dmv.ny.gov آن الئنکو ٹيسٹ پاس کر جانے کا يقين ہو جائے۔ آپ اپنی صالحيت کے ٹيسٹ کا شيڈول يا تو 

حاصل کرنے   CLPپر طے کر سکتے ہيں۔ قبل اس سے کہ آپ صالحيت کا ٹيسٹ دے پائيں آپ کو اپنا  2100-402-518-1 يليفونٹ
دن انتظار کرنا چاہيے۔ اپائنٹمنٹ آپ کے طے کرنے کی تاريخ سے لے کر ٹيسٹ کی تاريخ تک عام طور  14کی تاريخ سے کم از کم 

پنے ٹيسٹ کا شيڈول طے کريں۔ آپ شيڈول شده صالحيت کا ٹيسٹ آن الئن يا بذريعہ ٹيليفون پر کئی ہفتے لگتے ہيں، لہذا وقت رہتے ا
سے کم از کم پورے تين کاروباری دن پہلے    اپنے شيڈول شده روڈ ٹيسٹ کی تاريخ اور وقتمنسوخ بهی کر سکتے ہيں، ليکن آپ کو 
اگر آپ اس سے کم وقت ميں منسوخ کرتے ہيں تو آپ صالحيت کے ٹيسٹ کی اپنی فيس سے    اپنی اپائنٹمنٹ منسوخ کرنا ضروری ہے۔

محروم ہو جائيں گے، اور دوباره شيڈول کرنے سے پہلے آپ کو صالحيت کے ٹيسٹ کی فيس دوباره ادا کرنا ضروری ہے۔ صالحيت 
 ٹ پر مل سکتی ہيں۔ کی ويب سائ DMVکے ٹيسٹ کا شيڈول طے کرنے کے ليے اضافی معلومات اوپر مذکور 

https://dmv.ny.gov/offices
https://dmv.ny.gov/
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کہ آپ بحفاظت اور مستند طريقے سے نمائنده گاڑی کا معائنہ کر اور الزم يہ دکهانا  پرصالحيت کا ٹيسٹ پاس کرنے کے ليے آپ 

  CDLتقل  يا اس سے کم پوائنٹ کی کٹوتی ہوگی۔ روڈ ٹيسٹ پاس کر جانے والے تمام افراد کو اپنا مس 50اسے چال سکتے ہيں، نيز 
 دن انتظار کرنے کی ہدايت دی جائے گی۔  1جانے سے پہلے  DMVالئسنس حاصل کرنے کے ليے 

ٹيسٹ کے دوران، اگر آپ سے ٹکر ہوتی ہے، ٹريفک کی کوئی واحد خالف ورزی يا خطرناک کارروائی کا ارتکاب ہوتا ہے يا آپ 
تو، آپ صالحيت کے ٹيسٹ ميں ناکام ہو جائيں گے۔ آپ صالحيت پوائنٹ سے زياده گنوا ديتے ہيں  50اس کا سبب بنتے ہيں، يا آپ 

کے ٹيسٹ ميں ناکام ہو جاتے ہيں تو آپ ٹيسٹ کی اگلی تاريخ کے ليے، اپائنٹمنٹ کی دستيابی کی بنياد پر، ايک اپائنٹمنٹ شيڈول کر 
سوائے اس کے کہ آپ ايک دن ميں سکتے ہيں۔ صالحيت کا ٹيسٹ دوباره دينے سے قبل انتظار کی کوئی کم سے کم مدت نہيں ہے ( 

صرف ايک ٹيسٹ دے سکتے ہيں)، ليکن اگلی اپائنٹمنٹ کی تاريخ اسے آپ کے طے کرنے کی تاريخ سے کئی ہفتے ہو سکتی ہے۔  
 آپ کو اپنی اگلی اپائنٹمنٹ شيڈول کر پانے سے پہلے صالحيت کے ٹيسٹ کی فيس دوباره ادا کرنا ضروری ہے۔

 تخفيف  صالحيت کے ٹيسٹ کی فوجی – 1.3.11
 CDLکے درخواست دہنده کو  CDLموٹر گاڑيوں کے کمشنر کے ضوابط کمرشيل موٹر گاڑياں چالنے کے فوری تجربے کے حامل 

 کی صالحيت کے ٹيسٹ سے تخفيف کے ليے درخواست دينے کی اجازت ديتے ہيں۔ 

 اس تخفيف کے تقاضے پورا کرنے کے ليے، درخواست دہنده پر الزم ہے کہ: 

  ے پاس فی الحال اس کNYS  کا درست ڈرائيونگ الئسنس ہو ياNYS  کے ڈرائيونگ الئسنس سے بدلنے الئق رياست سے باہر
 کا درست ڈرائيونگ الئسنس ہو 

 NYS CDL کے ليے اہل قرار پانے کے ديگر تمام تقاضے پورا کرتا ہو 
  ايسے فوجی عہدے (فعال ڈيوٹی يا نيو يارک نيشنل گارڈ) پر فی الحال باقاعده بر سر مالزمت ہو 

 چالنے کی ضرورت پڑتی ہو  CMVماه ميں باقاعده بر سر مالزمت رہا ہو) جس ميں  12(يا پچهلے 
  اس قسم کاCMV   از کم دو سال تک چاليا ہو:جو ڈرائيور چالتا ہے (يا چالنے کی توقع رکهتا ہے) درج ذيل سے عين قبل کم 

 درخواست کی تاريخ، اگر فعال سروس ميں ہو، يا 
  فوج سے ڈسچارج کيے جانے کی تاريخ 

DMV :آفس ميں، درخواست دہنده پر پيش کرنا الزم ہے 

  صالحيت کے ٹيسٹ کی فوجی تخفيف کے مدنظر ايک مکمل کردهCDL  سرٹيفکيشن (فارمCDL-102  جو ،(
www.dmv.ny.gov/forms/CDL102.pdf  پر يا موٹر گاڑيوں کے کسی بهی آفس ميں دستياب ہے 

  ايک درستNYS  ،يا رياست سے باہر کا ڈرائيونگ الئسنس 
 ہو)،  طبی معائنہ کار کا سرٹيفکيٹ (اگر مطلوب 
  فوجی سروس کا ثبوت جيسا کہ فارمCDL-102  پر مندرج ہے 

آپ پر تمام قابل اطالق تحريری ٹيسٹ پاس کرنا اور تحريری ٹيسٹ کی فيس، پرمٹ فيس اور الئسنس فيس ادا کرنا الزم ہے۔ صالحيت 
 کے ٹيسٹ کی کوئی فيس نہيں ہے۔ 

کے درجہ، توثيقات اور اس پر پابنديوں کا  CDLجاری کرے گا۔ آپ کے   CDLآفس آپ کا  DMVاگر تمام تقاضے پورے ہوتے ہيں تو، 
چالئی اس پر ہوگا۔ مزيد معلومات کے ليے، الئسنس کے درجات، توثيقات اور پابنديوں کی  CMVانحصار فوج ميں آپ نے جس قسم کی 

 ) ديکهيں۔ MV-500Cوضاحت (فارم 

 الکحل اور منشيات کی ٹيسٹنگ کے تقاضے – 1.3.12
نيو يارک اسٹيٹ کے قانون کے تحت، جو بهی شخص نيو يارک ميں گاڑی چالتا ہے اسے درج ذيل ميں سے ايک يا زائد کے کيميکل  

ين کرنے کے  ٹيسٹ کی منظوری دينے واال تصور کيا جاتا ہے: سانس، خون، پيشاب، لعاب، خون ميں الکحل اور/يا نشہ آور مواد کا تع
 مقصد سے۔ 

 کمرشيل ڈرائيونگ الئسنس کے ٹيسٹ – 1.4
CDL  اس مينوول کا کلی مقصد ٹيسٹ پاس کرنے ميں آپ  پانے کے ليے، آپ پر جانکاری اور صالحيت کا ٹيسٹ پاس کرنا ضروری ہے۔

يل گاڑی بحفاظت چالنے اور پيشہ يہ مينوول کمرشيل ڈرائيور کی تربيتی کالس يا پروگرام کا بدل نہيں ہے۔ بڑی کمرشکی مدد کرنا ہے۔ 
ور کمرشيل ڈرائيور بننے کے ليے مطلوب بہت ساری خصوصی صالحيتيں سيکهنے کا سب سے معتبر طريقہ رسمی تربيت ہے۔ سيکشن  

 ، اس مينوول کے وه سيکشن دکهاتا ہے جن کا مطالعہ آپ کو الئسنس کی ہر کالس کے ليے اور ہر توثيق کے ليے کرنا چاہيے۔ 1.4.1

https://dmv.ny.gov/forms/cdl102.pdf
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 جانکاری کے ٹيسٹ – 1.4.1
آپ کو جس درجے کا الئسنس اور جو توثيقات درکار ہيں ان کے لحاظ سے، آپ کو ايک يا زائد جانکاری کے ٹيسٹ دينے ہوں گے۔  

ٹيسٹ کے سارے سواالت کثير انتخابی ہيں؛ آپ پر تين انتخابات ميں سے ايک درست جواب منتخب کرنا الزم ہے۔ کمرشيل ڈرائيونگ  
ہے۔ اگر آپ جانکاری کے ٹيسٹ ميں ناکام ہو جاتے ہيں تو آپ اسے   80%س کرنے کا اسکور کی جانکاری کے ہر ٹيسٹ کے ليے پا

دوباره جتنی بار دے سکتے ہيں اس پر کوئی تحديد نہيں ہے، تاہم، يہ ڈسٹرکٹ ڈائريکٹر، آفس مينيجر، کاؤنٹی کلرک، يا آفس سپروائزر  
 کی صوابديد پر ہوگا۔ 

  عام (بنيادی) جانکاری کا ٹيسٹCLP  ياCDL اس ٹيسٹ کے ليے، اس مينوول کے ديتے ہيں۔  کے تمام درخواست دہندگان
 کا مطالعہ کريں۔  13، اور 12، 11،  3، 1،2سيکشن 

کی جانکاری کا ٹيسٹ ديتے وقت، ٹيسٹ دينے والے سبهی افراد کو نيچے مذکور سيکشن (سيکشنز) کے عالوه   CDLکوئی اور 
کی جانکاری کے ٹيسٹ، اور اس مينوول کے اضافی  CDLديگر  کا بهی مطالعہ کرنا چآہيے۔  13، اور 12، 11،  2،3، 1سيکشن 

 کے ليے کرنا چاہيے، يوں ہيں: سيکشن جن کا مطالعہ آپ کو ان ميں سے ہر ايک کو پاس کرنے 

  ،ملی جلی گاڑياں چالنے کے ليے مطلوب ہوتا ہے (درجہ  ملی جلی گاڑيوں کا ٹيسٹA CDL  کا مطالعہ   6 اور 5 سيکشن)؛
 کريں 

  ،کا مطالعہ کريں  7 اور ،6 ،5 سيکشنڈبل يا ٹريپل ٹريلرز کهينچنے کے ليے مطلوب ہوتا ہے؛  ڈبلز/ٹريپلز ٹيسٹ 

    42خطرناک مٹيريل يا کچرا اتنی مقدار ميں جس کے ليے اشتہار نامہ بندی مطلوب ہوتی ہے يا   مٹيريلز ٹيسٹ، خطرناک CFR 73   
ميں منتخب ايجنٹ يا ٹاکسن کے بطور مندرج مٹيريل کی کوئی بهی مقدار ڈهونے کے ليے مطلوب ہوتا ہے۔ يہ توثيق حاصل کرنے  

) کے پس منظر کی جانچ دونوں پاس  TSAسپورٹيشن سيکيورٹی ايڈمنسٹريشن ( ، آپ سے نيو يارک اسٹيٹ کی اور ٹران ليے کے  
 کا مطالعہ کريں   9سيکشن  کرنے کا تقاضا کيا جاتا ہے؛  

  کا مطالعہ کريں  4، سيکشن ديتے ہيں بس ڈرائيور کے تمام درخواست دہندگان، پسنجر ٹرانسپورٹ ٹيسٹ 

 ،پاؤنڈ سے زياده  26,000اسکول بس ٹيسٹGVWR  کو (ڈرائيور کو چهوڑ کر) ليے  زياده مسافروںيا  15والی اسکول بس يا
 کا مطالعہ کريں 10سيکشن  مطلوب ہوتا ہے؛  کے ليےجانے کے ليے بنائی گئی بس چالنے 

 ،ی گئی ہو يا پورٹيبل  گيلن يا زائد پر ک 119مستقل طور پر منڈهے ہوئے کارگو ٹينک جس کی درجہ بندی  ٹينک گاڑيوں کا ٹيسٹ
سيکشن گيلن يا زائد پر کی گئی ہو، ميں سيال يا سيال گيس ڈهونے کے ليے مطلوب ہوتا ہے؛  1,000ٹينک جس کی درجہ بندی 

 کا مطالعہ کريں  9، اور 8، 6

 ،سيکشن ہے اگر آپ کی گاڑی ميں ايئر بريک، بشمول ايئر اوور ہائڈرولک بريک ہوں؛  الزمجسے دينا آپ پر  ايئر بريکس ٹيسٹ
 کا مطالعہ کريں  5

 صالحيت کا ٹيسٹ  – 1.4.2
کا صالحيت کا ٹيسٹ دے سکتے ہيں۔ قبل اس سے کہ آپ  CDLاگر آپ مطلوبہ جانکاری کا (کے) ٹيسٹ پاس کر جاتے ہيں تو، آپ 

دن انتظار کرنا چاہيے۔ عام ٹيسٹ کی تين   14حاصل کرنے کی تاريخ سے کم از کم  CLPصالحيت کا ٹيسٹ دے پائيں آپ کو اپنا 
اقسام ہيں جن کا ٹيسٹ ليا جائے گا: ٹرپ سے قبل گاڑی کا معائنہ، بنيادی گاڑی کا کنٹرول، اور آن روڈ ڈرائيونگ۔ آپ جس درجہ اور  

ٹيسٹ دينا ضروری ہے۔ جس کسی گاڑی پر نشان يا ليبل   قسم کی گاڑی کے ليے الئسنس لينا چاہتے ہيں اس ميں آپ کو صالحيت کا
 لگا ہوا ہو اسے ٹرپ سے قبل گاڑی کے معائنہ کے ٹيسٹ کے ليے استعمال نہيں کيا جا سکتا۔ 

يہ ديکهنے کے ليے آپ کا ٹيسٹ ليا جائے گا کہ آيا آپ کو علم ہے کہ آپ کی گاڑی چالنے کے ليے ٹرپ سے قبل گاڑی کا معائنہ 
نہيں۔ ٹرپ سے قبل گاڑی کا معائنہ پاس کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہی آپ بنيادی گاڑی کے کنٹرول کی صالحيتوں محفوظ ہے يا 

کے ٹيسٹ ميں جا سکيں۔ آپ سے اپنی گاڑی کا ٹرپ سے قبل معائنہ کرنے اور آپ جس چيز کی اور جس وجہ سے معائنہ کريں گے 
 ديکهيں۔  11تفصيالت کے ليے سيکشن ے گا۔ اس کی وضاحت معائنہ کار کے سامنے کرنے کو کہا جائ

گاڑی کو کنٹرول کرنے کی آپ کی صالحيت سے متعلق آپ کا ٹيسٹ ليا جائے گا۔ آپ سے اپنی گاڑی کو بنيادی گاڑی کا کنٹرول۔ 
آگے، پيچهے حرکت دينے، اور ايک متعين ايريا ميں اسے موڑنے کو کہا جائے گا۔ يہ ايريا ٹريفک لينوں، مخروطوں، رکاوٹوں، يا  

ا نہيں بهی ہو سکتے ہيں۔ معائنہ کار آپ کو بتائے گا کہ ہر کنٹرول  اس سے ملتی جلتی کسی چيز سے نشان زد کرده ہو سکتے ہيں ي
 ديکهيں۔  12تفصيالت کے ليے سيکشن ٹيسٹ کس طرح ہونا ہے۔ 

ٹريفک کے مختلف حاالت ميں اپنی گاڑی بحفاظت چالنے کی آپ کی صالحيت سے متعلق آپ کا ٹيسٹ ليا   آن روڈ ڈرائيونگ ٹيسٹ۔
دائيں موڑ، چوراہے، ريل روڈ کراسنگز، خم، نشيب و فراز والے گريڈز، تنہا يا کئی لين والی سڑک، جائے گا۔ صورتحال ميں بائيں يا 

 ديکهيں۔  13تفصيالت کے ليے سيکشن گلياں، يا شاہراہيں شامل ہو سکتی ہيں۔ معائنہ کار آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر ڈرائيو کرنی ہے۔ 
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 ی تقاضےبس ڈرائيوروں کے ليے اضاف – 1.5

ہونا، اور آجروں پر يہ تعين کرنا الزم ہے کہ وه جن ڈرائيوروں کو بحال  CDLsنيو يارک اسٹيٹ ميں سارے بس ڈرائيوروں کے پاس 
 )بس ڈرائيوروں کے ليے خصوصی A-19کا آرٹيکل  NYS VTLکرتے ہيں وه بسيں چالنے کے ليے لياقت يافتہ ہيں۔ اس کے عالوه، 

 ليے معيارات طے کرتا ہے۔ اس قانون کے تحت، بس ڈرائيوروں کے آجروں پر الزم ہے کہ:  تقاضا بس ڈرائيوروں کے(

  پچهلے تين سال کی نئے ڈرائيور کی مالزمت کی سرگزشت کے حوالے سے پس منظر کی جانچ کريں۔ 

 س يا پرمٹ رکهتا تها اس جن ساری عملداريوں ميں ڈرائيور نے کام کيا ہے، قيام کيا ہے وہاں سے يا ماضی ميں جو ڈرائيونک الئسن
 سے ڈرائيونگ کے ريکارڈ حاصل کريں۔ 

  19آرٹيکل-A  کے التزامات کے بارے ميں ڈرائيوروں کو بتائيں 

  فالو اپ معائنے کرائيں۔  ہر دو سال پريہ تقاضا کريں کہ ڈرائيور ايک ابتدائی جسمانی معائنہ کرائيں اور پهر 

  ساالنہ جائزه لے کر تعين کريں کہ آيا وه بس چالنے کے کم از تقاضے پورا کرتا/کرتی ہے۔ہر ڈرائيور کے ڈرائيونگ ريکارڈ کا 

  پسنجروں کو لے جانے والی بس چالتے ہوئے ہر ڈرائيور کی دفاعی ڈرائيونگ کی کارکردگی کا ساالنہ مشاہده کريں۔ 

  اس کی جانکاری، دفاعی ڈرائيونگ کے طرز   لے کر سڑک کے اصولوں کی ہر دو سال پرہر ڈرائيور کا تحريری يا زبانی امتحان
 عمل اور نيو يارک اسٹيٹ ميں بس چالنے پر نافذ العمل قوانين کا ٹيسٹ ليں۔ 

  گاڑی پر بيٹه کر اسے چالنے کا ٹيسٹ ليں۔  ہر دو سال پرہر ڈرائيور کا 

 روباری دن کی موقوفی کا، يا اگر سزا يابی جو ڈرائيور سزا يابيوں اور حادثات کی اطالع فراہم کرنے ميں ناکام رہتا ہے اسے پانچ کا
قابل مواخذه جرم يا سنگين جرم کے ليے ہے تو ڈرائيور جتنے کاروباری دنوں تک رپورٹنگ کے تقاضوں کا پابند نہيں تها اتنے دنوں 

 کے برابر، يا پانچ کاروباری دنوں کی موقوفی کا، جو بهی زياده طويل ہو اس کا سزاوار بنائيں۔ 

ڈرائيوروں کے آجرين ہر ڈرائيور کے فنگر   اسکول بسکا تقاضا ہے کہ  A-19ڈرائيوروں کے ليے اضافی تقاضے۔ آرٹيکل  اسکول بس
 محکمہ تعليم   NYSپرنٹ کی بنياد پر اس کے مجرمانہ سرگزشت کی جانج کی درخواست کريں۔ 

)NYS Education Department, NYSEDکے ڈرائيور: ) کے ضابطے کا مزيد تقاضا ہے کہ اسکول بس 
 

  سال کی عمر کے ہوں۔  21کم از کم 

 فالو اپ جسمانی معائنہ کرائيں اور اس ميں پاس ہوں۔  ساالنہ 

اگر بس ڈرائيور ان ميں سے کوئی بهی قانونی يا انصباطی تقاضا پورا کرنے ميں ناکام رہتا ہے تو، آجر پر الزم ہے کہ جب تک تقاضے  
نے کی اجازت نہ دے۔ موٹر گاڑيوں کا محکمہ بهی ڈرائيوروں کے ڈرائيونگ کے ريکارڈ اور پورے نہ ہوں تب تک ڈرائيور کو بس چال

 مجرمانہ سرگزشت کی بنياد پر انہيں نا اہل قرار دے سکتا ہے۔ 

 
 ڈرائيور کی نا اہلياں – 1.6

 عمومی  – 1.6.1
 آپ کمرشيل موٹر گاڑی نہيں چال سکتے اگر آپ کو کسی وجہ سے نا اہل قرار ديا گيا ہے۔ 

 الکحل، حادثے کی جگہ سے چلے جانا، اور سنگين جرم کا ارتکاب – 1.6.2
نہيں چال  CMVيا زائد ہے تو آپ  blood alcohol concentration, BAC (.04%اگر آپ کے خون ميں الکحل کا ارتکاز (

 چالتے ہيں تو، يہ تصور کيا جائے گا کہ آپ نے الکحل ٹيسٹنگ کی اپنی منظوری دی ہے۔  CMVسکتے۔ اگر آپ 
گهنٹے تک کے ليے سروس سے باہر رکها  24سے نيچے الکحل کی کوئی قابل گرفت مقدار ہو تو آپ کو   %04.اگر آپ کے پاس 

 جائے گا۔ 

 سے محروم ہو جائيں گے۔  CDLاور/يا  CLPاپنے   کم از کم ايک سال کے ليےآپ درج ذيل کے مدنظر پہلے جرم کے ليے 

 زياده ہونے پر  يا  %04.الکحل کا ارتکاز  آپ کے خون ميںCMV چالنا۔ 

 کے زير اثر کوئی بهی گاڑی چالنا۔ الکحل 

 اثر رہتے ہوئے کوئی بهی گاڑی چالنا۔  ے زيرک  منشيات ممنوعہ 

 کروانے سے منع کرنا۔  جانچالکحل کی  خون ميں 
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 کے بغير حادثے کی جگہ سے چلے جانا۔  رپورٹنگ 

 کے استعمال پر مشتمل سنگين جرم کا ارتکاب کرنا۔  گاڑی 

 اس وقت CMV  چالنا جب آپ کاCLP  اور/ياCDL    سابقہ خالف ورزيوں کے مدنظر کالعدم، موقوف يا منسوخ کر ديا گيا ہو، يا
چالنے کی وجہ سے ہالکت خيزی کا سبب بننے کی   CMVچالنے سے نا اہل قرار ديا گيا ہو، يا اگر الپرواہی سے   CMVاگر  

 واه نسل کشی بال تحديد شامل ہے۔ سزا سنائی گئی ہو، جس ميں گاڑی سے ہونے واال غير ارادی قتل، يا مجرمانہ طور پر بے پر

کم از کم تين سال کے مٹيريل کا اشتہار لگا ہوا تها تو آپ  کآپ کے چال نے کے وقت جرم پيش آتا ہے جس پر خطرنا CMVاگر ايسا  
 سے محروم ہو جائيں گے۔  CDLاور/يا  CLPاپنے  ليے

سے  CDLاور/يا  CLPکے ليے اپنے   زندگی بهراگر مذکوره باال جرائم ميں سے کسی کے ليے بهی دوباره سزا سنائی گئی تو آپ 
 محروم ہو جائيں گے۔  

کے ليے اپنے  زندگی بهرکا استعمال ممنوعہ مواد پر مشتمل سنگين جرم کے ارتکاب کے ليے کرتے ہيں تو آپ  CMVاگر آپ 
CLP  اور/ياCDL  محروم ہو جائيں گے۔ سے 

 ٹريفک کی سنگين خالف ورزياں – 1.6.3
 ٹريفک کی سنگين خالف ورزيوں ميں شامل ہيں: 

 ميل فی گهنٹہ يا اس سے زياده اوپر)  15رفتار بڑهانا (پوسٹ شده حد سے  حد سے زياده 

  کرنا  ڈرائيونگ ی سےبے توجہ 

 ڈول لين کی تبديلياں ڈانواں يا  غلط 

 کا بالکل قريب سے پيچها کرنا  کسی گاڑی 

 کے جرائم جن کا ارتکاب مہلک ٹريفک حادثوں کے سلسلے ميں ہوا ہوٹريفک 

 سب سے پہلے  CLP  ياCDL  حاصل کيے بغيرCMV  چالنا 

  ميں  ڈرائيور کی ملکيتCLP  ياCDL   کے بغيرCMV  چالنا 

 CLP  ياCDL يے يا جن پسنجروں کو يا جس قسم کے مناسب درجہ اور جو مخصوص گاڑی چالئی جا رہی ہے اس کے ل کے
 چالنا CMVکارگو کو لے جايا جا رہا ہے اس کے ليے توثيقات کے بغير  

 سيل فون يا ٹيکسٹ بهيجنے کی ڈيوائس استعمال کرتے ہوئے  ہاته سے چلنے واالCMV چالنا۔  

 سے محروم ہو جائيں گے: CDLاور/يا  CLPآپ اپنے 

  دنوں کے ليے اگر آپ نے  60 کمکم ازCMV  پر مشتمل تين سال کی مدت کے اندر ٹريفک کی دو سنگين خالف ورزيوں کا
 ارتکاب کيا ہے۔ 

  دنوں کے ليے   120 کمکم ازCMV  پر مشتمل تين سال کی مدت کے اندر ٹريفک کی تين سنگين خالف ورزيوں کے مدنظر۔ 

 سروس آرڈرز کی خالف ورزياں آؤٹ آف – 1.6.4
وفاقی يا رياستی معائنہ کار کسی معائنہ کے دوران آپ کے يا آپ کی گاڑی کے غير محفوظ ہونے کا فيصلہ کرتا ہے تو، وه آپ اگر 

 کو يا آپ کی گاڑی کو آؤٹ آف سروس ہونے کا آرڈر کريں گے۔ 

محروم ہو جائيں سے  CDLاور/يا  CLPاگر آؤٹ آف سروس آرڈر کی خالف ورزی ميں چالنے کی سزا سنائی گئی تو آپ اپنے  
 گے: 

  دنوں تک۔  90اگر آپ نے آؤٹ آف سروس آرڈر کی اپنی پہلی خالف ورزی کا ارتکاب کيا ہے تو کم از کم 

  اگر آپ نے دس سال کی مدت کے اندر آؤٹ آف سروس آرڈر کی دو خالف ورزيوں کا ارتکاب کيا ہے تو کم از کم ايک سال تک۔ 

 سروس آرڈر کی تين يا زائد خالف ورزيوں کا ارتکاب کيا ہے تو کم از کم تين   اگر آپ نے دس سال کی مدت کے اندر آؤٹ آف
 سال تک۔ 
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 ريل روڈ ہائی وے گريڈ کراسنگ کی خالف ورزياں – 1.6.5
کمرشيل موٹر گاڑی چالتے ہوئے، ان خالف ورزيوں ميں ريل روڈ ہائی وے گريڈ کراسنگ پر درج ذيل چه جرائم ميں سے ايک پر 

 ل وفاقی، رياستی، يا مقامی قانون يا ضابطے کی خالف ورزی شامل ہے۔ مشتم

   جن ڈرائيوروں سے ہميشہ رکنے کا تقاضا نہيں کيا جاتا ہے ان کے ليے، ٹريک کليئر نہيں ہونے پر کراسنگ پر پہنچنے سے
 پہلے رکنے ميں ناکام رہنا۔ 

  ليے، رفتار سست کرنے اور يہ چيک کرنے ميں ناکام رہنا کہ جن ڈرائيوروں سے ہميشہ رکنے کا تقاضا نہيں کيا جاتا ہے ان کے
 ٹريک پاس آنے کسی آنے والی ٹرين سے خالی ہيں۔ 

 جن ڈرائيوروں سے ہميشہ رکنے کا تقاضا کيا جاتا ہے ان کے ليے، کراسنگ ميں گاڑی چالنے سے پہلے رکنے ميں ناکام رہنا۔ 

  ڈرائيو کرنے کے ليے معقول جگہ رکهنے ميں ناکام رہنے والے تمام ڈرائيوروں رکے بغير کراسنگ سے ہو کر مکمل طور پر
 کے ليے۔ 

  ٹريفک کنٹرول ڈيوائس کی يا کراسنگ پر انفورسمنٹ کے عہديدار کی ہدايات کی پابندی کرنے ميں ناکام رہنے والے تمام
 ڈرائيوروں کے ليے۔ 

 شنيد کرنے ميں ناکام رہنے والے تمام ڈرائيوروں کے ليے۔  ناکافی انڈر کيريئيج کليئرنس کی وجہ سے کراسنگ پر گفت و 

 سے محروم ہو جائيں گے: CDLاور/يا  CLPآپ اپنے 

  دنوں تک  60آپ کی پہلی خالف ورزی کے مدنظر کم از کم 

  دنوں تک۔  120تين سال کی مدت کے اندر آپ کی دوسری خالف ورزی کے مدنظر کم از کم 

 يسری خالف ورزی کے مدنظر کم از کم ايک سال تک۔ تين سال کی مدت کے اندر آپ کی ت 

 خطرناک مٹيريلز کی توثيق کے پس منظر کی جانچ اور نا اہليتيں  – 1.6.6
اگر آپ کو خطرناک مٹيريلز کی توثيق مطلوب ہو تو آپ سے فنگر پرنٹ جمع کرانے اور پس منظر کی جانچ کا مستوجب ہونے کا  

 تقاضا کيا جائے گا ۔

 ی توثيق سے آپ کو منع کر ديا جائے گا يا آپ اس سے محروم ہو جائيں گے اگر: آپ کے خطرناک مٹيريل ک

  آپ امريکہ کے قانونی مستقل مکين نہيں ہيں۔ 

 اپنی امريکی شہريت چهوڑ ديتے ہيں۔ 

  مخصوص سنگين جرائم کے تحت مطلوب يا فرد جرم کے ماتحت ہيں۔ 

 اب ہوئے ہيں۔ مخصوص سنگين جرائم کے ليے فوجی يا ديوانی عدالت ميں سزا ي 

  ذہنی صالحيت کی کمی کا حامل ہونے کی منصفی کی گئی ہے يا غير رضاکارانہ طور پر ذہنی صحت کی سہولت کے تئيں وقف
 ميں بيان کيا گيا ہے۔  CFR 1572.109 49ہوگئے ہيں جيسا کہ 

  ٹرانسپورٹيشن سيکيورٹی ايڈمنسٹريشن کے تعين کے مطابق سيکيورٹی کے خطرے کا حامل مانا جاتا ہے۔ 

 www.dmv.ny.gov/cdl.htmاضافی معلومات اس پر دستياب ہيں: 

 آپ کی ذاتی گاڑی ميں ٹريفک کی خالف ورزياں – 1.6.7
ی چالنے سے نا اہل قرار ديا جائے اگر ہولڈر کو کمرشيل موٹر گاڑ CDLاور  CLPوفاقی اور رياستی اصولوں کا تقاضا ہے کہ  

CLP  اورCDL    ہولڈر کو اپنی ذاتی گاڑی ميں مخصوص اقسام کی متحرک خالف ورزيوں کی سزا سنائی گئی ہو۔ اس ميں شامل
 ہے: حادثے کی جگہ سے چلے جانا، الکحل اور/يا منشيات پر مشتمل خالف ورزياں، اور موٹر گاڑيوں پر مشتمل سنگين جرائم۔

  )آپ کی ذاتی گاڑی چالنے کی آپ کی رعايت ٹريفک کنٹرول کے قوانين کی خالف ورزيوں کے سبب پارکنگ کی خالفاگر  
 ورزيوں کے عالوه کالعدم، منسوخ يا موقوف کر دی جاتی ہے تو، آپ اپنی کمرشيل ڈرائيونگ کی مراعات سے بهی محروم ہو (
 جائيں گے۔  

، يا سنگين جرم کی خالف ورزيوں کے سبب کالعدم، منسوخ منشياتت الکحل، ممنوعہ اگر آپ کی ذاتی گاڑی چالنے کی آپ کی رعاي
سے محروم ہو جائيں گے۔ اگر آپ کی ذاتی گاڑی يا  CDLاور/يا  CLPکے ليے اپنے  سال 1يا موقوف کر دی جاتی ہے تو، آپ 

CMV  ،ليے اپنے  کے  زندگی بهرميں اس طرح کی دوسری خالف ورزی کے ليے سزا سنائی گئی ہے توCLP  اور/ياCDL   سے
 محروم ہو جائيں گے۔ 

 

https://dmv.ny.gov/commercial-drivers
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چالنے کے ليے "تنگی" کا الئسنس   CMVاگر آپ کی ذاتی گاڑی چالنے کا آپ کا الئسنس کالعدم، منسوخ يا موقوف کر ديا جاتا ہے تو، آپ 
 حاصل نہيں کر سکتے۔ 

 
 ديگر کمرشيل رعايت کے اصول  – 1.7

و متاثر کرتے ہيں۔ ان ميں چالنے والے ڈرائيوروں ک CMVsديگر ايسے بهی وفاقی اور رياستی اصول ہيں جو تمام رياستوں ميں  
 شامل ہيں: 

 الئسنس دہندگی کے اصول – 1.7.1
  کوئی بهی شخصCLP  ياCDL   کے بغير کمرشيل موٹر گاڑی نہيں چال سکتا ہے۔ اس اصول کو توڑنے پر عدالت آپ پر 

 جرمانہ لگا سکتی ہے يا آپ کو جيل ميں ڈال سکتی ہے۔  $300-$75

   جرمانہ لگا سکتی ہے يا   300$-75$آپ ايک سے زائد الئسنس نہيں رکه سکتے۔ اگر آپ يہ اصول توڑتے ہيں تو، عدالت آپ پر
 ۔ آپ کو جيل ميں ڈال سکتی ہے اور آپ کی آبائی رياست کا الئسنس رکه سکتی اور کوئی دوسرا واپس کر سکتی ہے

  اگر آپ کے پاس خطرناک مٹيريل کی توثيق ہے تو، آپ پر اس رياست کو مطلع کرنا جس رياست نے آپ کاCDL  جاری کيا اور
 گهنٹے کے اندر واپس کرنا الزم ہے اگر:  24خطرناک مٹيريل کی اپنی توثيق 

  49آپ کو CFR 1572.103   ميں مندرج کسی نا اہل قرار دينے والے جرم کے مدنظر ديوانی يا فوجی، کسی بهی عملداری
 ميں سزا سنائی جاتی ہے، ملزم گردانا جاتاہے، يا فتور عقل کی وجہ سے قصوروار نہيں پايا جاتا ہے؛

 ہنی صحت کی سہولت آپ کی ذہنی صالحيت کی کمی کا حامل ہونے کی منصفی کی گئی ہے يا غير رضاکارانہ طور پر ذ
 ميں بيان کيا گيا ہے؛ يا  CFR 1572.109 49کے تئيں وقف ہوگئے ہيں جيسا کہ 

  آپ اپنی امريکی شہريت چهوڑ ديتے ہيں۔ 

  تمام رياستيںCLP  اورCD  ڈرائيوروں کے بارے ميں معلومات شيئر کرنے کے ليے ايک کمپيوٹرائزڈ سسٹم سے جڑی ہوئی
 CDLاور  CLPکو چيک کريں گی اور يقينی بنائيں گی کہ ڈرائيوروں کے پاس ايک سے زائد  ہيں۔ رياستيں ڈرائيونگ ريکارڈز

 نہيں ہے۔ 

   کمرشيل موٹر گاڑی چالتے ہوئے آپ کو ہمہ وقت حفاظتی بيلٹ کے ذريعے صحيح سے بندها ہونا ضروری ہے۔ حفاظتی بيلٹ کا
ڈرائيور کو گاڑی کو کنٹرول کرنے ميں مدد ملتی ہے، ڈيزائن ٹکر کے دوران ڈرائيور کو سيٹ پر محفوظ رکهتا ہے، جس سے 

اور يہ سنگين ضرر يا موت کے امکان کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ حفاظتی بيلٹ نہيں لگاتے ہيں تو، گاڑی سے آپ کے جهٹک  
 جانے پر ہالکت خيز حد تک آپ کے زخمی ہونے کا چار گنا تک زياده امکان ہوتا ہے۔ 

 مالزمت کے اصول – 1.7.2
 سالوں ميں ڈرائيونگ کی جو تمام نوکرياں کی ہيں ان کے بارے ميں اپنے آجر کو معلومات دينا ضروری ہے۔  10 آپ نے پچهلے 

  آپ کو کمرشيل ڈرائيونگ کی نوکری کے ليے درخواست ديتے وقت يہ کام کرنا ضروری ہے۔ 

  کے اندر اپنے آجر کو مطلع  دنوں  30آپ کو ٹريفک کی کسی خالف ورزيوں کے مدنظر (پارکنگ کو چهوڑ کر) سزا يابی سے
 کرنا ضروری ہے۔ چاہے آپ جس قسم کی بهی گاڑی چال رہے ہوں يہ بات صادق آتی ہے۔ 

  اگر آپ کا الئسنس موقوف، کالعدم، يا منسوخ ہو گيا ہے، يا اگر آپ کو ڈرائيونگ سے نا اہل قرار ديا گيا ہے تو، آپ پر اپنے آجر
 کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ 

  يک سے زائد الئسنس ہے يا اگر آپ کا اگر آپ کے پاس اCLP  ياCDL  موقوف، کالعدم يا منسوخ ہو گيا ہے تو آپ کا آجر ہو
جرمانہ لگا سکتی ہے يا  5,000$سکتا ہے آپ کو کمرشيل موٹر گاڑی نہ چالنے دے۔ اس اصول کو توڑنے پر عدالت آجر پر 

 انہيں جيل ميں ڈال سکتی ہے۔ 

 اور انٹرنيشنل فيول ٹيکس ايگريمنٹانٹرنيشنل رجسٹريشن پالن  – 1.8
 چالتے ہيں تو، چند استثناء کے ساته، گاڑی کا انٹرنيشنل رجسٹريشن پالن CMVاگر آپ درون رياست کامرس ميں 

 )International Registration Plan, IRPاور انٹرنيشنل فيول ٹيکس ايگريمنٹ ((International Fuel Tax Agreement, 
IFTA)  رڈ ہونا ضروری ہے۔ يہ پروگرام بين رياستی سفر کے ليے گاڑی رجسٹريشن فيس اور ايندهن کے استعمال کے کے تحت رجسٹ

 ٹيکسوں کی وصولی اور تقسيم فراہم کرتے ہيں۔ 
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 ) IRP) کے زير نظم و نسق انٹرنيشنل رجسٹريشن پالن (DMVموٹر گاڑيوں کے محکمہ ( – 1.8.1
IRP   کے تحت، عملداريوں پر گاڑيوں کو رجسٹر کرنا اور رجسٹر کرانے والے کے مائليج ريکارڈز کا آڈٹ کرنا الزم ہے۔ رجسٹر

 رجسٹريشن کے ليے درخواست دينا، مناسب دستاويزی شہادت فراہم کرنا، موزوں فيس ادا کرنا، IRPکرانے والے افراد پر 

 عمل مائليج ريکارڈز برقرار رکهنا اور آڈٹ کے ليے ريکارڈز دستياب کرانا الزم ہے۔  اسناد صحيح سے ڈسپلے کرنا، درست اور پابند

 )IFTA) کے زير نظم و نسق انٹرنيشنل فيول ٹيکس ايگريمنٹ (DTFمحکمہ برائے ٹيکس کاری و ماليات ( – 1.8.2
IFTA  يکس ادا کرنے کا اہل بناتا ہے۔ بين رياستی کيريئرز کو استعمال شده ايندهن کی رپورٹ کرنے اور ايندهن کے استعمال کے ٹ 

IFTA  کے تحت، کيريئر کوIFTA   کی تمام رکن عملداريوں ميں سفر کرنے کے ليے اسناد کا ايک سيٹ جاری کيا جاتا ہے۔IFTA 
کے بموجب اکٹها کرده ايندهن کے استعمال کے ٹيکس کو طے کرده ميل/کيلو ميٹر کی تعداد اور تمام رکن عملداريوں ميں صرف شده 

يلن/ليٹر کی تعداد کی بنياد پر کيلکوليٹ کيا جاتا ہے۔ بنيادی عملداری ايندهن کے استعمال کے ٹيکس کو اکٹها کر کے ديگر رکن گ
 عملداريوں کو انہيں تقسيم کرے گی اور ايندهن کے استعمال کے ٹيکس کے آڈٹس کرے گی۔ 

ايندهن کے استعمال کی رپورٹ کرنے کے ليے بنيادی عملداری  کی تمام رکن عملداريوں ميں سفر اور  IFTAکيريئرز پر الزم ہے کہ 
کے اپنے سہ ماہی ٹيکس ريٹرنز کی تائيد ميں مائليج اور   IFTAکا سہ ماہی ٹيکس ريٹرن فائل کريں۔ کيريئرز پر  IFTAکے پاس 

 ايندهن کے ريکارڈز برقرار رکهنا الزم ہے۔ 

 اضافی معلومات اور ريکارڈ رکهنے کے تقاضے – 1.8.3
IRP  ليے اضافی معلومات اور ريکارڈ رکهنے کے تقاضے  کےDMV  کےIRP ) کے ہداياتی مينوولIRP-8  ،ميں مل سکتے ہيں (
کے ليے آفيشيل مخزن  IRP، انکارپوريٹڈ IRPپر "کاروباری استعمال کے فارمز" کے تحت دستياب ہيں۔  www.dmv.ny.govجو 

پر ان کی ويب سائٹ پر مل سکتی ہيں۔ ان کی ويب سائٹ پر انگريزی، ہسپانوی  www.irponline.orgہے، اور اضافی معلومات 
 يو موجود ہے۔ اور فرانسيسی ميں ايک تربيتی ويڈ

IFTA  سے متعلق اضافی معلومات کے ليے، محکمہ برائے ٹيکس کاری و ماليات کی ويب سائٹhttp://www.tax.ny.gov/   پر
   کے آفيشيل مخزن ميں مفيد معلومات بهی مليں گی۔ IFTAپر  http://www.iftach.org/index.phpآپ کو مالحظہ کريں۔ 

1.8.4 – IRP  اورIFTA کے ليے ريکارڈ کی برقراريت 
IRP  ،کے ليےIRP  سال تک برقرار رکهنا الزم ہے۔  6کے رجسٹريشنز کی تائيد کرنے والے مائليج ريکارڈوں کو 

IFTA  ،کے مدنظرIFTA  کے سہ ماہی ايندهن کے استعمال کے ٹيکس ريٹرنز کی تائيد کرنے والے مائليج اور ايندهن کے ريکارڈوں
 سال تک برقرار رکهنا الزم ہے۔  4کو 

https://dmv.ny.gov/
https://www.irponline.org/default.aspx
https://www.tax.ny.gov/
https://www.iftach.org/index.php
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