
 
 

 

 

VEHICLE RENEWAL INSTRUCTIONS & REQUIREMENTS  /گاڑی کی تجدید کی ہدایات اور تقاضے 

گاڑی کے الئسنس کی تجدید کیسے کی جائے۔ الئسنس کی تجدید کو کامیابی  TLCیہ فارم اس بارے میں معلومات اور ہدایات فراہم کرتا ہے کہ کسی 
 سے مکمل کرنے کے لئے، تمام تقاضوں کو الزما ایسے جمع کروانا چاہیئے/ مکمل کرنا چاہیئے جیسا کہ ذیل میں ہدایت دی گئی ہے۔

گاڑی کی  TLCوں جس کے متعلقہ گاڑی الئسنس کی تجدید کی جا رہی ہو، تو اگر آپ ایسی گاڑی کو تبدیل کرنا چاہتے ہ تجدید کے دوران گاڑی کی تبدیلی کرنا؟
 ۔جو یہاں دستیاب ہیںٹرانسفر کو مکمل کرنے کے لئے ان ہدایات پر عمل کریں، 

 تجدید کی درخواست کب جمع کروانی چاہیئے:
 ے تجدید کی درخواست کی کاروائی کو مکمل کرنے کے لئے، اور موجودہ الئسنس کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ایک تجدید شدہ الئسنس حاصل کرنے ک

 ( دن قبل تجدید کے تمام تقاضوں کو مکمل کر لینا چاہیئے۔30لئے، الئسنس کی میعاد ختم ہونے سے کم از کم تیس )
o ( دن کے اندر جمع کروائی گئی ہوں انہیں شاید الئسنس 30جو الئسنس کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ کے تیس ) نوٹ: تجدید کی وہ درخواستیں

 کی میعاد ختم ہونے سے پہلے پراسیس/ منظور نہ کیا جائے۔

  کے پاس کسی گاڑی کے الئسنس کی تجدید، اگر میعاد ختم ہونے کی تاریخ تک نہ کروائی گئی ہو، تو تجدید کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے لئے اس
ئیں، ( دن ہوں گے۔ گاڑی کے الئسنس کی میعاد اس وقت تک ختم شدہ ہی رہے گی جب تک کہ تجدید کے تمام تقاضے جمع کروا دئیے جا60اضافی ساٹھ )

 کی جانب سے منظور ہوجائیں۔ TLCان پر کاروائی ہوجائے، اور 

o ( لیٹ فیس نوٹیفیکیشن بھیجا جائے گا؛ جو25.00$تاخیر سے تجدید کروانے کے بعد، پچیس ڈالر کا ) LARS  کو استعمال کرتے ہوئے قابِل ادائیگی

 ہوگا۔

o  ( دنوں کے اندر تجدید مکمل نہ ہوئی ہو، تو تجدید مسترد کردی جائے گی۔60ہونے کی تاریخ کے بعد، ساٹھ )اگر میعاد ختم 

 مطلوبہ دستاویزات:
  موجودہ انشورنس کا سرٹیفیکیٹ(FH-1)اگر اس کی میعاد ختم ہو گئی ہو تو موجودہ نقل طلب کی جائے گی۔ ، 

 ورنس کمپنی کی جانب سے براہ راست جمع کروایا جائے گا، جو انشورنس کوریج کی سطحوں کو مجموعے کا موجودہ انشورنس سرٹیفیکیٹ۔ جس کو انش
 کو پورا کرنا چاہیئے۔ انشورنس کے کم از کم تقاضوں ظاہر کرتی ہے؛ اور کوریج کو

 اگر کوئی گاڑی ( نیو یارک سٹیٹNYS کے باہر سے رجسٹر شدہ ہو، تو )DMV رجسٹریشن کی ایک موجودہ نقل الزما جمع کروانی چاہیئے۔ 

  کے لئے پیرا ٹرانزٹ اور کمیوٹر وین کے الئسنس کی تجدیدNYS  ڈیپارٹمنٹ برائے ٹرانسپورٹیشن کے معائنے کی رپورٹ کی دونوں اطراف کو بھی
 ( سال سے زیادہ پرانا نہیں ہو سکتا۔1۔ یہ فارم موجودہ ہونا چاہیئے؛ یہ ایک )(MC300)جمع کروانا درکار ہے 

گاڑی کے مالک کو ایک ای میل ارسال کرے گا جس میں غیر موجود تقاضوں/ دستاویزات کی تفصیل ہوگی۔  TLCاگر تجدید کی درخواست نامکمل ہو، تو  نوٹ:
 ۔میں اپ ڈیٹ کرنا چاہیئے LARS رابطے کی معلومات کو

 تجدید کے لئے کیسے درخواست دی جائے:
  تمام اہم پارکنگ، ٹریفک، اور/ یاTLC ٹکٹس کی ادائیگی کیجیے؛ 

 الئسنس کی تجدید کی تمام فیسیں LARS کو استعمال کرتے ہوئے ادا کیجیے؛ 

o  تمام فیسیں آن الئن ادا کرنی چاہیئں؛TLC بذاِت خود یا ڈاک کے ذریعے ارسال کردہ ادائیگیاں قبول نہیں کرے گا۔ 

 مطلوبہ دستاویزات )اوپر دیکھیے( کو آن الئن جمع کروانا چاہیئے، جس میں TLC UP کو استعمال کیا جائے؛ 

o ٹ: تجدید کی تمام فیسیں دستاویزات جمع کروانے سے قبل ادا کی جانی چاہیئں۔نو 

  اگر تمام مطلوبہ دستاویزات منظور ہوجائیں، توTLC گاڑی کے معائنے کی تاریخ ای میل کرے گا؛ 

o معائنے کی تاریخ/ وقت، اور تصدیق کی ای میل کو LC UPT استعمال کرتے ہوئے بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ 

o  نوٹ: معائنہ اس وقت تک شیڈول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ تمام مطلوبہ چیزیں جمع کروا دی جائیں اورTLC کی جانب سے منظور کر لی جائیں۔ 

 جب گاڑی معائنے میں کامیاب ہوجائے، تو گاڑی کے الئسنس کی تجدید ہوگی۔ 

o TLC ،مالحظہ کیجیے۔ گاڑی کے معائنے گاڑی کے معائنے کے مختلف تقاضوں کے بارے میں مزید جاننے کے لئے 

 تجدید کی فیسیں:
 ( ( گاڑی کی تجدید کی فیس )550.00$پانچ سو، پچاس ڈالرnon-WAVs  غیر /WAVs)۔ 

o WAVs  سے گاڑی کی تجدید کی مندرجہ باال فیس کو ادا کرنا درکار نہیں ہوگا، لیکن ذیل کی فیسیں پھر بھی  / وہیل چیئر کی رسائی کی حامل گاڑیوں

 الگو ہوں گی۔

 ( میل یا اس سے زیادہ والی گاڑیوں پر الگو ہوتی ہے۔500( معائنہ فیس؛ جو پانچ سو )75.00$پچہتر ڈالر ) 

o Paratransit اور  / پیراٹرانزٹ Commuter Van Licensees سے پچہتر ڈالر معائنہ فیس   / کمیوٹر وین الئسنس کے حاملین

 نہیں وصول کی جائے گی۔

o  اگر کوئی گاڑی تجدید کے وقت پرSHL  پرمٹ سے الحاق شدہ ہو، توSHL پرمٹ کا مالک معائنہ فیس ادا کرتا ہے۔ 

 ( 800.00$آٹھ سو ڈالر )CMVT  کمرشل موٹر گاڑی ٹیکس( جو ان گاڑیوں کے لئے ہوگا جو(NYC کے باہر سے رجسٹر شدہ ہیں۔ 

 کوئِی استثنا نہیں ہے۔ –واپسی ہیں -نوٹ: تمام فیسیں ناقابل

الئسنس یافتہ بیس یا اتھارٹی  TLCل الئسنس یافتہ گاڑی کو قانونی طور پر کرائے پر چالنے کے لئے، گاڑی کو، تمام اوقات میں، کسی فعا TLCکسی  :اہم یاد دہانی
 کے ساتھ الحاق شدہ ہونا چاہیئے۔

Urdu/اردو 

https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-transfer.page
https://www1.nyc.gov/lars/
https://www1.nyc.gov/lars/
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/veh_insurance_req.pdf
https://www1.nyc.gov/lars/
https://www1.nyc.gov/lars/
https://a156-nauf.nyc.gov/tlcup/
https://a156-nauf.nyc.gov/tlcup/
https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-inspections.page

