
 

 ٹرانزیکشنز کے بعد درخواست جمع کروانے کے لئے استعمال کرنا چاہیئے:( TLC)( 3اس ایپلیکیشن کو مندرجہ ذیل تین )

 گاڑی کو ایک بیس سے دوسری بیس میں منتقل کرنا؛ :بیس کی ٹرانسفر □

 الئسنس سے منسلکہ گاڑی کو تبدیل کرنا؛ FHV :گاڑی کی ٹرانسفر □

 الئسنس پلیٹیں تبدیل کرنا جو گم ہو گئی ہوں، چوری ہوگئی ہوں، تباہ ہو گئی ہوں، یا ضبط ہو چکی ہوں۔ TLCوہ  :پلیٹ کی ٹرانسفر □

کی جانب سے  TLCاپوائنٹمنٹ درکار ہوگی۔  : مالک اس بات کا ذمہ دار ہے کہ بیس، گاڑی، اور پلیٹ کی تازہ ترین معلومات فراہم کرے؛ ایسا کرنے میں ناکامی پر ٹرانسفر کی ایک نئینوٹ

 تاکہ کرائے کے لئے چالیا جائے۔کی الئسنس یافتہ بیس کے ساتھ مروجہ اور الحاق شدہ ہونا چاہیئے  TLCالئسنس یافتہ تمام گاڑیوں کو 

 
1. Vehicle Owner Information / :گاڑی کے مالک کی معلومات 

 ای میل ایڈریس الئسنس نمبر۔ FHV ( کے مالک کا نامFHVلئے گاڑی )-کے-کمپنی / کرائے

 فون پتہ

( ۔ معلومات کو تبدیل یا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے، براہ کرم پتہ، فون نمبر، اور ای میلکو فائل کرتے ہوئے اپنی تازہ ترین معلومات فراہم کریں ) TLCیہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ  :نوٹ

 www.nyc.gov/lars. یہاں مالحظہ کیجیے:

 ( کے مالک کی تصدیقFHVلئے گاڑی )-کے-کرائے

معلومات پر مشتمل نہیں ہے۔ میں یل میں اپنے دستخط ثبت کرتے ہوئے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے اس درخواست میں موجود معلومات کا جائزہ لے لیا ہے اور یہ کسی غلط "ذ
 معطل یا منسوخ ہو سکتا ہے۔ الئسنس TLCتصدیق کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ غلط معلومات کے نتیجے میں میری درخواست مسترد ہو سکتی ہے یا 

 مزید، میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں اس گاڑی کی ملکیت اور اسے چالنے پر قابِل اطالق قوانین اور ضوابط سے واقف ہوں۔"

 (mm/dd/yyyy)تاریخ  دستخط نام پرنٹ کیجیے

 
2. Vehicle Information / :گاڑی کی معلومات 

کے -کرائے/  For-Hire-Vehicle□  گاڑی کی قسم:
 لئے گاڑی

 □Commuter Van  / کمیوٹر
 وین

 □Paratransit  /پیرا ٹرانزٹ 
 

وہیل /  Wheelchair Accessible Vehicle□  (VIN۔ )گاڑی کی شناخت کا نمبر

 چیئر کے لئے قابِل رسائی گاڑی
  □Electric Vehicle  /برقی گاڑی 

TLC میل سٹیٹ سے باہر کی پلیٹ پلیٹ  □Hybrid Vehicle  /ہائبرڈ گاڑی 

    □Stretched Vehicle  /طویل گاڑی 

  نہیں□  ہاں□  پاؤنڈز سے زیادہ وزنی ہے؟ 8,500فٹ سے زیادہ لمبی ہے یا  7کیا گاڑی 

 استثنا کا خط دکھانا چاہیئے؛ DOT یاکے معائنے ایک اصل، حالیہ رسید  NYS DOTالزما اگر "ہاں" ہو، تو آپ کو 
 کے معائنے کی جگہ پر ایک بصری معائنے کو پاس کرنا چاہیئے۔ TLCاور گاڑی کو 

3. Base Information / :بیس کی معلومات 
 مکمل ہونا چاہیئے۔کو ضرور  کسی درخواست کو مکمل کرنے کے لئے بیس کی معلومات کے سیکشن 

 بیس کا الئسنس نمبر۔ بیس کا نام

 تاریخ دستخطبیس کے مالک کے  بیس کے مالک کا نام پرنٹ کیجیے

 بیس کے مالک کے دستخط صرف بیس کی ٹرانسفرز کے لئے درکار ہیں۔

 

INTERNAL USE ONLY 

Returns are for 30 minutes only, require a “time stamp,” and must match the return time issued. Returns cannot be issued after 2:00 pm. 

Appointment Date Appointment Time Return Time TLC Employee □ Missing registration/insurance 

□ Missing form of payment 

□ Missing form of identification 

□ Summons / fine Note:Summons / fines must be confirmedas paid or otherwise resolvedon the appointment date. 

 

TIME STAMP 

 

FOR-HIRE VEHICLE (FHV) TRANSFER FORM  / 
 ٹرانسفر کا فارم اک (FHV) کرائے کی گاڑی

Urdu/اردو 

http://www.nyc.gov/lars

