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FHV  عارضی عمل -اسٹوریج کثرت سے پوچھے گئے سوال 

اسٹوریج  FHV TLCکی ویب سائٹ سے  TLCمیں الئسنس کو اسٹوریج میں کس طرح رکھوں؟ آپ کو  .1
 کو مکمل کرنا ہو گا۔ مکمل اور دستخط شدہ فارم 2اور  1فارم کو پرنٹ کرنا اور سیکشنز 

licensinginquiries@tlc.nyc.gov  پر ای میل کریں آپ کا گاڑی کا الئسنس اسٹوریج میں رکھ دیے
 جانے پر آپ کو تصدیق موصول ہو گی۔

 
2. DMV  دفاتر بند ہیں، میں اپنیTC پلیٹس کس طرح واپس جمع کرواؤں؟ 

DMV  کے تمامNYS DMV  دفاتر کی بندش کے سببTLC  پلیٹس والی گاڑیوں کے مالکان اپنی گاڑیوں
 کی جاری کردہ  TLCآپ کو  TLCکے لئے مسافری پلیٹس حاصل نہیں کر پائیں گے اس صورت میں 

DMV  پلیٹس اس وقت تک برقرار رکھنے کی اجازت دے گا جب تک کہDMV  اپنے دفاتر دوبارہ نہ کھول
گاڑی کے لئے واپس جمع کروا سکتے اور مسافری پلیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ دے اور تب آپ اپنی 

اسٹوریج فارم کی درخواست جمع کروانے کے بعد آپ کرائے کی گاڑی نہیں چال سکتے۔ اگر آپ چالتے ہوئے 
پکڑے گئے تو آپ کو سمنز جاری کیے جائیں گے اور آپ کی گاڑی کو قانونی تحویل میں لے لیا جائے گا۔ 

 ری ملکیتی گاڑیوں کو الزماً اپنی پلیٹس فوری طور پر بذریعہ میل واپس جمع کروانا ہوں گی اور کاروبا
FS-6  کی ایک نقلTLC  کو دیے گئے ای میل ایڈریس پر بھیجنا ہو گی۔" اپنی پلیٹس بذریعہ میلDMV  کو

کلک کریں یا مزید معلومات کے لئے  یہاںکیسے واپس جمع کروائیں پر ہدایات کے لئے، 
https://dmv.ny.gov  پرDMV  دن بعد آپ کو اس بابت آگاہ کر دیا جائے گا  90کی ویب سائٹ پر جائیں۔

 پلیٹس کیسے حاصل کرنی ہے اور اپنا الئسنس کیسے دوبارہ فعال کروانا ہے۔ TCکہ نئی 
 

 الئسنس اسٹوریج میں رکھنا ہو گا؟ FHVکیا مجھے اپنا  سوال: .3
 نہیں۔ اپنی گاڑی کا الئسنس اسٹوریج میں رکھنا مکمل طور پر اختیاری ہے۔ جواب:

 

 پڑے گا؟ کیا مجھے اپنے ڈیکالز ہٹوانے کے لئے ووڈ سائیڈ جانا :سوال .4
اس وقت ووڈ  کے بحران کے دوران شخصی مالقاتوں کو محدود کرنے کی خاطر، آپ کو COVID-19: جواب

 سائیڈ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فیصلے میں تبدیلی آنے کی صورت میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔

 
پلیٹس واپس جمع کروا دینے کے بعد میں اپنی انشورنس کمپنی کی جانب سے  TCکیا اپنی  سوال: .5

 ریفنڈ یا باز ادائیگی وصول کروں گا؟
انشورنس پر کسی بھی متوقع ریفنڈ یا باز ادائیگی کی تفصیالت پانے کی خاطر اپنی پلیٹس واپس جمع  جواب:

 کروانے سے قبل براہ کرم اپنی انشورنس کمپنی سے رابطہ کریں۔

 
 اگر میرے پاس خراب یا کسٹم پلیٹس ہوں تو کیا ہو گا؟ سوال: .6

آپ کو اپنی پلیٹس واپس کرنے یا اپنی کسٹم پلیٹس کو اسٹور کرنے کے عمل کو آگے بڑھانے کی  جواب:
 دفتر سے رابطہ کرنا ہو گا۔ DMVخاطر اپنے مقامی 

 
 انب سے باز ادائیگی ملے گی؟کی ج TLCاگر میں الئسنس استعمال نہ کر رہا ہوں تو کیا مجھے  سوال: .7

 فیسیں ناقابل واپسی ہیں۔ TLCنہیں۔  جواب:

 
 فیس ہے؟ TLCکیا الئسنس کو اسٹوریج میں رکھنے پر کوئی  سوال: .8

 کسی فیس کی ضرورت نہیں۔ جواب:
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اسٹوریج  FHV TLCکو کس طرح اطالع دوں کہ میرے ڈیکالز ہٹا دیے گئے اور  TLCمیں  سوال: .9
 ا۔فارم مکمل ہو گیا تھ

ڈیکالز  TLCجب آپ اسٹوریج فارم مکمل کرتے ہیں، تو آپ تصدیق اور توثیق کرتے ہیں کہ وہ تمام  جواب:
 گاڑی سے ہٹا دیے گئے ہیں جن کے لئے اسٹوریج فارم جمع کروایا گیا تھا۔

 
 میں اپنا الئسنس اسٹوریج میں کتنی مدت تک رکھ سکتا ہوں؟ سوال: .10

 دن تک۔ 90 جواب:

 
 الئسنس اسٹوریج میں کتنی مرتبہ رکھ سکتا ہوں؟ FHVمیں اپنا  سوال: .11

 صرف ایک مرتبہ۔ جواب:

 
 دن ختم ہو جانے پر مجھے مطلع کیا جائے گا؟ 90کیا میرے  سوال: .12

 ہاں۔ جواب:

 
 دنوں کے بعد اسے اسٹوریج سے نہیں نکالتا تو کیا ہوتا ہے؟ 90اگر میں  سوال: .13

 آپ کا الئسنس ختم کر دیا جائے گا۔ جواب:

 

 اگر میں انشورنس کی ادائیگی کرنا روک دیتا ہوں تو کیا ہو گا؟ :سوال .14

اس بابت مزید معلومات کے لئے کہ اگر آپ اپنی انشورنس کی ادائیگی کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا : جواب جواب

  دفتر سے رابطہ کریں  جس نے آپ کو پلیٹس جاری کیں۔ DMVہو گا اپنی انشورنس کمپنی اور اس ریاست کے 
اس وقت مسافر پلیٹس  پلیٹس واپس اس سبب جمع نہیں کروا سکتے کہ آپ TCاگر آپ واحد مالک ہیں اور اپنی 

پلیٹس  TCآپ  حاصل نہیں کر سکتے اور آپ کو محض دیگر نجی استعمال کے لئے گاڑی کی ضرورت ہے تو

 ۔(دیکھیں 2#براہ کرم اکثر پوچھا گیا سوال)ہیں۔ گاڑی پر لگائے رکھ سکتے 

 
( کی وجہ سے اپنی پلیٹس واپس جمع کرواتا ہوں، اور lapsedاگر میں ساکت شدہ انشورنس ) سوال: .15

 کو اطالع نہیں کرتا تو کیا ہو گا؟ TLCمیں 
آپ کا الئسنس ختم کر دیا جائے گا اور آپ کے پاس پلیٹ منتقلی کے عمل کے ذریعے الئسنس  جواب:

 دن ہوں گے۔ 60دوبارہ کھلوانے کے لئے 

 

 رجسٹریشن کو فعال رکھنا ضروری ہے؟ DMVپلیٹڈ  TCکیا  :سوال .16

ضا کا تقا TLCکی فعال رجسٹریشن  DMVگاڑی کے الئسنس کے اسٹوریج میں ہونے کے دوران جواب: 
پلیٹس لگائی  TCکو پلیٹس واپس جمع کروا رہے ہوں۔ اگر آپ نے گاڑی پر  DMVنہیں ہے بشرطیکہ آپ 

کے ساتھ  DMV ہوئی ہیں اور گاڑی کو محض نجی کاموں کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو الزماً 
 اپنی رجسٹریشن برقرار رکھنا ہو گی۔

 
 

 برقرار رکھنا ضروری ہے جو اسٹوریج میں ہو؟کیا ایک ایسی گاڑی کی انشورنس  :سوال .17
کو پلیٹس واپس جمع کروانے کی صورت میں گاڑی کے الئسنس کے اسٹوریج میں ہونے  DMVآپ کے  :جواب

پلیٹس گاڑی پر لگائی ہوئی ہیں  TCکا تقاضا نہیں ہے۔  اگر آپ نے  TLCکی فعال رجسٹریشن  DMVکے دوران 

کروا رہے تاکہ آپ گاڑی کو محض نجی کاموں کے لئے استعمال کر میں واپس جمع نہیں  DMVاور انہیں 

 کے تقاضوں کے مطابق اپنی رجسٹریشن برقرار رکھنا ہو گی۔ TLCسکیں تو آپ کو 
 

 
 دن سے قبل میں اپنی گاڑی کا الئسنس اسٹوریج سے ہٹا سکتا ہوں؟ 90اگر میں چاہوں تو کیا  سوال: .18

دن سے قبل کسی بھی وقت اپنی گاڑی کا الئسنس اسٹوریج سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن  90ہاں۔ آپ  جواب:

 ایک بار ہٹا دینے کے بعد آپ دوبارہ گاڑی کا الئسنس اسٹوریج میں نہیں ڈال سکتے۔
 



3/23/2020 

 ڈیکالز کیسے حاصل کروں؟ TLCمیں اپنی گاڑی کا الئسنس اسٹوریج سے کیسے ہٹاؤں اور نئے  سوال: .19
رجسٹریشن،  DMVپلیٹس حاصل کرنا ہوں گی ) TC( انجام دینا اور نئی 25$پلیٹ منتقلی ) TLCآپ کو  جواب:

ٹیکسز، اور پلیٹ فیسیں(۔ بعد ازاں آپ کے لئے ایک بصری معائنے کا انتظام کیا جائے گا جس میں گاڑی پر 
TLC  سے ہٹانے پر ڈیکالز لگائے جائیں گے۔ آپ بعد کی کسی تاریخ پر اپنی گاڑی کے الئسنس کو اسٹوریج

 مفصل ہدایات پائیں گے۔


