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For-Hire 
 گاڑی

رہنما برائے 
 معائنہ

 

FHV رہنما برائے معائنہ 
 

 

 

 

 
 مجھے ساتھ کیا النا چاہیئے؟ 

 اگر میں ناکام ہو جاؤں، تو کیا ہو گا؟
 معائنہ کی چیک لسٹ

 کے مطلوبہ آئڻمز: TLCمعائنہ کی چیک لسٹ، 

کے مطلوبہ آئڻمز  DMVمعائنہ کی چیک لسٹ، 
میل سے زیاده چل  500(اگر آپ کی گاڑی 

 چکی ہے):
 

 

NYC Taxi & Limousine Commission 
Safety & Emissions Division 

24-55 BQE West 
Woodside, NY 11337 

 

مزید معلومات کے لئے 
 مالحظہ کریں:

www.nyc.gov/ 
tlcinspections 
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 عمومی معلومات:
1. TLC Safety & Emissions Division  کا پتہ

 یہ ہے:
24-55 BQE West 

 Woodside, NY 11377 
 

الئسنس کے لیے  FHVکیا آپ نے ایک نئے  .2
 For-Hireآپ کی  TLCدرخواست دی ہے؟ جب 

گاڑی کے الئسنس کے لئے درخواست (آن الئن یا 
کاغذی) منظور کر لیتا ہے تو وه آپ کو ایک 
اپوائنڻمنٹ لیڻر ای میل کرے گا جس میں آپ کے 

TLC  معائنہ کی تاریخ اور وقت درج ہو گا۔  آپ کا
ہیں ہو گا گاڑی کا الئسنس اس وقت تک کارآمد ن

کا معائنہ پاس نہ  TLCجب تک آپ کی گاڑی نے 
 کیا ہو۔

 
الئسنس پر گاڑی تبدیل  FHVکیا آپ اپنے موجوده  .3

 کر رہے ہیں؟
 

کا معائنہ پاس کرنے کے لیے آپ  TLCگاڑی کا   .4
کو چار مواقع دستیاب ہوتے ہیں۔  اگر آپ کی گاڑی 
پہلے معائنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو آپ کے 

دن کے اندر اندر  60پہلے معائنے کے  پاس اپنے
گاڑی کا معائنہ پاس کرنے کے تین مزید مواقع 

 ہوتے ہیں۔  
 

 
 

 

 For-Hire گاڑی رہنما برائے معائنہ 

 معائنے کے لیے میں اپنے ساتھ کیا الؤں؟
آپ کو معائنے کے لئے یہ سب ساتھ النا چاہیئے۔  اگر 
آپ ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں التے، آپ کی تو 

 گاڑی کا معائنہ نہیں کیا جائے گا۔

 گاڑی کی رجسڻریشن۔  .1
 

ڈرائیورز الئسنس یا ریاستی  TLCکارآمد  .2
 ڈرائیورز الئسنس۔

 
 

اگر میں اپنے معائنے کے طے شده وقت پر 
 نہ پہنچ پاؤں، تو کیا ہو گا؟

اگر آپ اپنے معائنے کے طے شده وقت کے ایک گھنڻے 
کے اندر نہیں پہنچ پاتے، تو آپ کی بیس کو نئی 
اپوائنڻمنٹ طے کرنا ہو گی۔ آپ کی ضائع شده اپوائنڻمنٹ 

کرنے کے لیے آپ کا پہال موقع سمجھی جائے گی  پاس
 اور آپ کے صرف تین مواقع باقی ره جائیں گے۔

 
 

 

والے  DMVاگر میری گاڑی معائنے کے 
 حصے والے ناکام ہو جائے، تو کیا ہو گا؟

اگر آپ کی گاڑی پہلے معائنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو 
آپ کو مہیا کی جانے والی گاڑی کی معائنہ رپورٹ میں 

TLC  معائنہ کار کی جانب سے نشان دہی کئے جانے والے
DMV ئص درج ہوں گے۔  نقا 

 
آپ کو نقص (نقائص) کو دور کرنا اور اپنی معائنہ کی 

معائنہ سہولت  TLCرپورٹ میں درج اوقاِت کار کے دوران 
گاه میں واپس آنا ہو گا۔ دوباره معائنے کے لیے آپ کو 

 اپوائنڻمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔   
 
 

والے  TLCاگر میری گاڑی معائنے کے 
 حصے والے ناکام ہو جائے، تو کیا ہو گا؟

 

واال حصہ پاس کر لیتی  DMVاگر آپ کی گاڑی معائنے کا 
والے حصے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو آپ  TLCہے لیکن 

) Notice of Violationکو خالف ورزی کا نوڻس (
 TLCجاری کیا جائے گا۔  خالف ورزی کے نوڻس میں 

 TLCان دہی کئے جانے والے معائنہ کار کی جانب سے نش
 نقائص درج ہوں گے۔   

 
TLC  کے سمن سے بچنے کے لیے آپ کو خالف ورزی

کے نوڻس میں درج تعمیل کی تاریخ سے قبل نقص (نقائص) 
کو دور کرنا اور معائنہ کی رپورٹ میں درج اوقاِت کار 

معائنہ سہولت گاه میں واپس آنا ہو گا۔  TLCکے دوران 
لیے آپ کو اپوائنڻمنٹ لینے کی  دوباره معائنے کے
 ضرورت نہیں ہے۔   

 
 


	For-Hire گاڑی
	For-Hire گاڑی
	For-Hire گاڑی
	رہنما برائے معائنہ
	FHV رہنما برائے معائنہ

	معائنہ کی چیک لسٹ، TLC کے مطلوبہ آئٹمز:
	معائنہ کی چیک لسٹ، DMV کے مطلوبہ آئٹمز (اگر آپ کی گاڑی 500 میل سے زیادہ چل چکی ہے):
	For-Hire گاڑی رہنما برائے معائنہ
	اگر میری گاڑی معائنے کے DMV والے حصے والے ناکام ہو جائے، تو کیا ہو گا؟
	اگر میری گاڑی معائنے کے TLC والے حصے والے ناکام ہو جائے، تو کیا ہو گا؟
	معائنے کے لیے میں اپنے ساتھ کیا لاؤں؟
	اگر میں اپنے معائنے کے طے شدہ وقت پر نہ پہنچ پاؤں، تو کیا ہو گا؟
	عمومی معلومات:

