ٹیکسی اور لیموزین کمی شن کا اردو میں پریکٹس امتحان

جغرافیہ
 .1ایک سواری کوبروکلن بریج پارک سے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹس لے جانے کے
لیےسب سے زیادہ سیدھا یعنی ڈائریکٹ راستہ کون سا ہو گا؟
 .aفلیٹ بش ایونیو سے ہو کر گل ہوجزمرین پارک وے بریج
 .bبروکلن بریج لے کر فرینکلن ڈی روزویلٹ (ایف ڈی آر) ڈرائیو
 .cبروکلن کوئنز ایکسپریس وے(بی کیو ای) لے کر ویرازینو بریج
 .dبروکلن کوئنر ایکسپریس وے(بی کیو ای) لے کر ولیم برگ بریج

 .2کوئنر برونکس اور منہیٹن کوکون سا بریج مالتا ہے؟
 .aروبرٹ ایف کینیڈی (آرایف کے) بریج
 .bوھائٹ سٹون بریج
 .cمنہیٹن بریج
 .dہنری ہڈسن بریج

 .3فائنینشل ڈسٹرکٹ سے رابرٹ ایف کینیڈی (آرایف کے) بریج کس ڈائریکشن (سمت)
میں ہے؟
 .aشمال اور مغرب
 .bشمال اور مشرق
 .cجنوب اور مغرب
 .dجنوب اور مشرق

 .4کون سی ہائی وے آپ کوکوئنزسےالنگ آئیلینڈ لےجائیگی؟
 .aآئی  ،278بروکلن کوئنزایکسپریس وے (بی کیو ای)
 .bفرینکلن ڈی روزویلٹ (ایف ڈی آر) ڈرائیو
 .cآئی  ،495النگ آئیلینڈ ایکسپریس وے (ایل آئی ای)
 .dآئی  ،87میجر ڈیگن ایکسپریس وے

 .5فورٹ ٹرائیون پارک کس بَرو میں ہے؟
 .aکوئنز
 .bبروکلن
 .cبرونکس
 .dمینہیٹن

 .6اوپر دیئے ہوئے نقشے میں نمبر 3پر کون سی جگہ ہے؟
 .aکولمبس سرکل
 .bامپائرسٹیٹ بلڈنگ
 .cجیکب جیوٹس سنٹر
 .dمیٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹس

میپ (نقشہ)
 .7کون سی سٹریٹ ہیوسٹن سٹریٹ کے متوازی (پیرالل) ہے؟
 .aکینال سٹریٹ

 .bالفائیٹ سٹریٹ
 .cایلن سٹریٹ
 6 .dایونیو

ٹی ایل سی کے قوانین و ضوابط
 .8ٹی ایل سی ڈرائیور الئسنس کو کتنے عرصے میں رینیو (تجدید) کرواناضروری
ہوتاہے؟
 .aہرسال
 .bہرتین سال بعد
 .cہر  10سال بعد
 .dہرپانچ سال بعد

 .9ٹی ایل سی ڈرائیور الئسنس کو برقرار رکھنے کے لئے کتنے عرصے میں ڈرگ
ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے؟
 .aسال میں ایک مرتبہ
 .bصرف درخواست دیتے وقت
 .cہر تین سال بعد الئسنس رینیول (تجدید) کے وقت
 .dٹی ایل سی الئسنس والے ڈرائیور کو غیر قانونی ڈرگز کے لیے ٹیسٹ کروانے
کی ضرورت نہیں ہوتی

 .10ایک ٹی ایل سی الئسنس یافتہ ڈرائیور پسنجر کے ساتھ کرایے پر ہفتے میں کتنے
گھنٹے گاڑی چال سکتا ہے؟
30 .a
60 .b

.c
.d

45
10

 .11ایک معیاری گاڑی میں ٹی ایل سی الئسنس یافتہ ڈرائیور کرایے کے لیے کتنی بالغ
سواریاں بیٹھا سکتا ہے؟
 .aجتنی سواریاں گاڑی میں آ جائیں۔
 .bتین
 .cچار
 .dپانچ

 .12کیا سواری سفر کے دوران اپنی منزل یا راستہ بدل سکتی ہے؟
 .aسواری سفر کےدوران اپنی منزل یا راستہ تبدیل کر سکتی ہے اگرکوئی خطرہ نہ
ہو۔
 .bایک مرتبہ منزل بتانے کے بعد سواری اپنی منزل نہیں بدل سکتی۔
 .cسواری اپنا راستہ تو بدل سکتی ہے مگرمنزل نہیں۔
 .dسواری اپنی منزل توبدل سکتی ہے مگرراستےکافیصلہ ہمیشہ ڈرائیور ہی کرتا
ہے۔

 .13ایک ڈرائیور کے پاس کتنے کا چینج (ریزگاری)ہونی چاہیے؟
$10 .a
$100 .b
$50 .c
$20 .d

 .14جے ایف کے ،الگارڈیا اورنیوورک ایرپورٹس کے ٹرپ کی تکمیل پرڈرائیورکو کیا
کرنا چاہیے؟
 .aگاڑی کارواش پر لےجاکراس کی صفائی کروائے۔
 .bمیٹرکو ری سیٹ کردے تاکہ مزید سواریاں اٹھاسکے۔
 .cاگر ڈکی (ٹرنک) استعمال ہوئی ہو تو ،بھولے ہوئےسامان کے لیے اسے چیک
کرے۔
 .dکسی ٹرمینل کے ارائیول (آمد) کے انٹرنس (داخلے) پر سواری تالش کرنا شروع
کردے۔

 .15صرف پیلی اور سبز ٹیکسیاں ہی:
 .aایرپورٹ کی ٹیکسی الئن سے سواریاں اٹھاسکتی ہیں۔
 .bای ہیل ایپ کے ذریعے سواریاں اٹھا سکتی ہیں۔
 .cڈسپیچ ایپ کے ذریعے سواریاں اٹھاسکتی ہیں۔
 .dبیس کے ذریعہ ڈسپیچ کی گئی سواری اٹھا سکتی ہیں۔

 .16ایک وہیل چئیراستعمال کرنے واال شخص جس کےساتھ ایک مددگار بھی ہے آپ کی
ٹیکسی کو روکتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟
 .aمددگارکوکہیں کہ اسے اپنی علحیدہ ٹیکسی روکنی ہوگی۔
 .bوہیل چیئر والے اور مددگار دونوں کولے جائیں۔ مددگار پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھے
گا۔
 .cدونوں کو لے جانے سے انکار کر دیں گے۔
 .dوہیل چیئر والے اور مددگار دونوں کو لے جائیں۔ مددگار جہاں اسکا دل چاہے بیٹھ
سکتا ہے۔

 .17گاڑی کو آئیڈلنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟
 .aآپ کی گاڑی پارک ہو اور انجن چلتا رہے۔
 .bاپنی گاڑی لمبے عرصے کے لئے پارک کرنا۔
 .cغیرقانونی پارکنگ کرنا۔
 .dتھوڑے عرصے کے لئے پارک کرنا۔

 .18آپ کے لیے تمام سواریوں کو اٹھانا الزمی ہے ،سوائے؟
 .aاگرایسا لگے کہ وہ مینہیٹن سے باہر جائیں گے۔
 .bاگر ایسا لگے کہ وہ آپ کو اچھی ٹپ نہیں دیں گے۔
 .cاگر آپ کو ان کی الئف اسٹائل کے انتخابات پسند نہ آئیں۔
 .dاگر وہ آپ کی سالمتی کے لئےخطرہ پیدا کریں۔

 .19ایکسیسیبل ڈسپیچ ایک ایسا پروگرام ہے جو؟
 .aوہیل چئیر والی سواری کو وہیل چئیر والی پیلی اور سبز گاڑیاں مہیا کرتا ہے۔
 .bتمام ٹی ایل سی الئسنس یافتہ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کا ائیرپورٹ ڈسپیچرز سے
رابطہ کرواتا ہے۔
 .cڈرائیور کوسواری کی وہیل چیئر کو گاڑی کے اندر لے جانے کی فیس چارج
کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
 .dوہیل چیئرکی رسائی والی پیلی اور سبزٹیکسیوں کے ڈرائیوروں کے لیے اختیاری
ہے۔

جوابات
جواب
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