
 

 

 

 

VEHICLE LICENSE STORAGE FORM  /گاڑی کے الئسنس کو محفوظ رکھنے کا فارم 

گاڑی کے الئسنس کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فارم جمع کروانے -کی-اس فارم کو کرائے
الئسنس کی پلیٹس سے دستبردار ہونا چاہیئے۔ جس دوران الئسنس  TLC کے لئے اپنی DMVسے پہلے آپ کو 

رجسٹریشن کو فعال ہونے کی ضرورت نہیں  DMVسٹوریج میں ہوگا، گاڑی کی انشورنس درکار نہیں ہوگی، 
معائنے درکار نہیں ہوں گے۔ اس فارم کو گاڑی کے مالک یا کمپنی کے آفیسر کی جانب سے  TLCہوگی، اور 

 ۔FHVStorage@tlc.nyc.govاہیئے، اور یہاں ای میل کیا جانا چاہیئے مکمل کیا جانا چ

 ۔www.NYC.gov/TLCمزید معلومات کے لئے براہ کرم یہاں رجوع کیجیے: 

 لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ -کے-نوٹ: سٹوریج میں کسی گاڑی کے الئسنس کو کرائے

 گاڑی کا مالک / کارپوریشن / Vehicle Owner / Corporation ۔1سیکشن 

 
 
 
 
 
 
 

 سٹوریج میں رکھا گیا منجانب/  Placed in Storage By۔ 2سیکشن 
 

سٹوریج میں الئسنس رکھنے واال شخص )براہ کرم پرنٹ  -گاڑی کا مالک / کمپنی کے آفیسر کا نام 
 کیجیے(

For Office Use ONLY 

 

 

( دنوں کے لئے سٹوریج 180"میں، مذکورہ باال شخص، گاڑی کے اس الئسنس کو ایک سو اسی )
کی  TLCمیں جمع کروا رہا ہوں۔ چنانچہ میں تصدیق کرتا ہوں اور یقین دالتا ہوں کہ اس گاڑی پر 

 تمام عالمات ہٹا دی گئی ہیں جس کے لئے یہ سٹوریج فارم جمع کروایا جا رہا ہے۔"

TLC Employee Name 

 

 (mm/dd/yyyy)تاریخ  دستخط

 

 

 
 سٹوریج سے ہٹایا گیا از )جب سٹوریج سے ہٹایا جائے صرف تب مکمل کیا جائے(/   Removed from Storage By۔ 3سیکشن 

 صرف گاڑی کے مالک یا کمپنی کے آفیسر کے لئے سٹوریج سے نکاال جائے گا۔گاڑی کے الئسنس کو 
 

 For Office Use ONLY سٹوریج سے الئسنس نکلوانے واال شخص )براہ کرم پرنٹ کیجیے( –گاڑی کا مالک / کمپنی آفیسر کا نام 

 

 

 (mm/dd/yyyy)تاریخ  دستخط

 

TLC Employee Name 

 
Revised 10/19/2020 
 

 گاڑی کا الئسنس # )براہ کرم پرنٹ کیجیے( گاڑی کا مالک / کارپوریشن کا نام

( دنوں سے زیادہ سٹوریج میں رہتا ہے، تو 180سو اسی )( دنوں سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی گاڑی کا الئسنس ایک 180سٹوریج میں کسی گاڑی کا الئسنس ایک سو اسی )

NYC ( ٹیکسی اور لیموزین کمیشنTLC الئسنس کو بند کرنے کی جانب اقدام کر سکتے ہیں۔ الئسنس کی مدت کے دوران کسی گاڑی کا الئسنس صرف ایک مرتبہ سٹوریج میں رکھا )
 عمال نہ کی گئی ہو، لیکن اگر ایک مرتبہ گاڑی کے الئسنس کو( دنوں کی پوری مدت است180جا سکتا ہے۔ خواہ ایک سو اسی )

( دن ہوں 60کے پاس اضافی ساٹھ )سٹوریج سے نکاال گیا ہو تو اسے دوسری مرتبہ سٹوریج میں واپس نہیں رکھا جا سکتا۔ موجودہ طور پر سٹوریج میں موجود گاڑی کے الئسنسوں 

 ( دنوں کو ممکن بنائیں گے۔180گے، جو سٹوریج میں الئسنس کے کل ایک سو اسی )

 

Urdu/اردو 
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