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VEHICLE LICENSE STORAGE FORM 
ਵਾਹਨ ਦ ੇਲਾਇਸੰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੋਰੇਜ ਫਾਰਮ 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਰਾਏ ਲਈ ਉਪਲਬਧ  ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀ.ਐਲ.ਸੀ. (TLC) 
ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟ�, ਡੀ.ਐ�ਮ.ਵੀ. (DMV) ਨੰੂ ਸ�ਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਡੀ.ਐ�ਮ.ਵੀ. (DMV) ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀ.ਐਲ.ਸੀ. (TLC) ਜ�ਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ� ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ� ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ FHVStorage@tlc.nyc.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰ:ੋ www.NYC.gov/TLC। 
ਨ� ਟ: ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ ਵਾਹਨ ਦ ੇਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ-’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ  

1. Vehicle Owner / Corporation / ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ / ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ਸੈਕਸ਼ਨ 2. Placed in Storage By / ਇਸ ਵੱਲ�  ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ 

 
ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ / ਕੰਪਨੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ – ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅੱਖਰ� 
ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ) 

For Office Use ONLY 
 

“ਮ�, ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਅਕਤੀ, ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ (180) ਿਦਨ� ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�। ਮ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਐਲ.ਸੀ. (TLC) ਸਟੀਕਰ, ਵਾਹਨ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਫਾਰਮ ਜਮ�� 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।” 

TLC Employee Name 

ਦਸਤਖਤ ਿਮਤੀ (mm/dd/yyyy) 

 
 
 

 
ਸੈਕਸ਼ਨ 3. Removed from Storage By (ONLY COMPLETE WHEN REMOVING FROM STORAGE) / ਇਸ ਵੱਲ�  ਸਟੋਰੇਜ ਤ� ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ (ਿਸਰਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਤ� 
ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) 
ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਤ� ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ� ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ / ਕੰਪਨੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ – ਸਟੋਰੇਜ ਤ� ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅੱਖਰ� 
ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ) 

For Office Use ONLY 
 

ਦਸਤਖਤ ਿਮਤੀ (mm/dd/yyyy) TLC Employee Name 

 

ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ / ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਿਲਖ)ੋ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ # 

ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ (180) ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ (180) ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਐ�ਨ.ਵਾਈ.ਸੀ. (NYC) ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਿਲਮੋਿਜ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ (TLC) ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਭ�ਵੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੌ (180) ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਨਹ� ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸਟੋਰੇਜ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸਨੰੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 
ਵਾਪਸ ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਿਵਚਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ� ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੱਠ (60) ਿਦਨ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸ ਕੱੁਲ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ (180) ਿਦਨ� ਲਈ 
ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ। 
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