
 
    

 
 
 

 اصول مشروط فروخت / کرایہ داری تا ملکیت کے رہنما                 
 

Lease to Own Guidelines, 10/19/2021 

کے ساتھ  NYC TLCالئسنس کے تعطل کے استثنا کے ساتھ کرایہ داری تا ملکیت کے تحت،  FHVاس دستاویز میں مشروط فروخت / 
 نئی کرائے کی گاڑی کے الئسنس کی خاطر اپالئی کرنے کے لیے رہنما اصول اور درخواست کا طریقہ شامل ہیں۔  

 براه کرم نوٹ کریں کہ تمام جمع کروائی گئی دستاویزات کا صاف اور واضح ہونا الزم ہے۔

 جمع کروانے کے لیے رہنما اصول 
 درخواست گزار: 

 یور الئسنس کا حامل ہونا الزم ہے۔ڈرائ TLCدرخواست گزار کا  •
• TLC  کی جانب سے توثیق کے وقتTLC  ڈرائیور الئسنس پر نامFHV  ڻرپ ریکارڈز پرTLC  الئسنس نمبر کے ساتھ مماثل ہونا

 الزم ہے۔
 ڈرائیور الئسنس پر نام یکساں ہونا الزم ہے۔  TLCدرخواست گزار کا نام، کرایہ دار / گاڑی کے خریدار کا نام، اور  •

 کرائے کی شرائط: 
کے بعد تاریخ بند نہیں کیا جا  2018اگست   14کرائے کی تاریخ کا کرائے کے معاہدے میں اندراج کیا جانا الزم ہے، اور اس کو  •

 سکتا۔ 
 ) کا کرائے کے معاہدے میں واضح کیا جانا الزم ہے۔VINشناختی نمبر (گاڑی کے  •

o  کرائے کے معاہدے میںVIN  کاTLC  کی جانب سے توثیق کے وقتFHV  ڻرپ ریکارڈز میں موجودVIN  سے مماثل
 ہونا الزم ہے۔ 

 الزم ہے۔ گاڑی خریدنے کے لیے کرائے کے معاہدے کی شرائط کا کرائے دار کے لیے اختیار کی وضاحت کرنا •
 ) سال سے کم عرصے کے لیے نہ ہونا الزم ہے۔ 2کرائے کے معاہدے کی میعاد دو ( •
کرائے کے معاہدے کے ہر صفحے پر کرائے دار اور موجر کے نام کے ابتدائی حروف یا دستخط ہونا یا درکار ہونے پر تاریخ  •

 درج ہونا الزم ہے۔ 

 گاڑی کی ملکیت کا ثبوت: 
ائڻل کے سامنے اور پیچھے کے حصے کی نقل جمع کروانا الزم ہے، جس کا کرائے کے  درخواست گزار پر گاڑی کے ڻ •

 معاہدے میں موجود کرائے پر دی گئی گاڑی سے متعلقہ ہونا الزم ہے۔
اگر ڻائڻل کے پیچھے کا حصہ مکمل ہے، تو اس میں قابل اطالق تاریخیں، اور خریدار اور فروخت کننده دونوں کے دستخط ہونا   •

 الزم ہیں۔
ڈرائیور  TLCکا نام ہونا الزم ہے جو فی الوقت درخواست گزار گاڑی کے ڻائڻل پر گاڑی کے مالک کا واضح کرده نام اس  •

 الئسنس کا حامل ہے۔

  کرایہ داری تا ملکیت کی درخواست کا عمل  
کے ڈرائیور الئسنس کی نقل، کرائے کا معاہده (یا کرائے کی دستاویز کا ثبوت)، گاڑی کا  TLCکو  TLC: درخواست گزار کا 1مرحلہ 

پر ای میل  TLCFHVconditional@tlc.nyc.govبمع درکار دستاویزات کو  نئی گاڑی کی درخواست37Tڻائڻل، اور ایک مکمل کرده
   ۔کرنا الزم ہے 

جمع کرده دستاویزات کا جائزه لے گا اور ڻرپ کے ریکارڈز کی تحقیق کرے گا۔  تمام تقاضے درست طور پر پورے کیے   TLC: 2مرحلہ 
 جانا الزم ہے۔   

کی درخواست کی فیس  TLCدرخواست گزار کے ساتھ  TLCکے تقاضے پورے کر دیے جائیں، تو  : اگر کرایہ داری تا ملکیت3مرحلہ 
پلیٹ لیڻر درخواست گزار کو  NYS DMVجمع کروانے کے لیے ایک اپائنڻمنٹ شیڈول کرے گا۔  ادائیگی موصول ہو جانے پر، 

 NYSکی خاطر پلیٹ لیڻر / ای میل کو لے کر " برائے کرایہ پلیڻس اور رجسڻریشن وصول کرنے TCای میل کر دیا جائے گا۔  " 
DMV      کے دفتر جائیں۔ 

کو مطلع کریں جو  TLCکا وه فارم جمع کروانے کے ذریعے  پلیٹ کی اطالعپلیڻس موصول کرنے پر،  TLC: آپ کے اپنے 4مرحلہ 
TLCUPنی گاڑی کی درخواست کے نمبر کا استعمالپر تالش کیا جا سکتا ہے۔  اپTLCUPپر سائن ان کرنے کے لیے کریں۔ 

پر پوسٹ کرے گا۔  شیڈول کرده  TLCUPگاڑی کے معائنے کی اپائنڻمنٹ کی تاریخ کے متعلق آپ کو ای میل کرے گا، اور  TLC: 5مرحلہ 
 اپائنڻمنٹ پر اپنی گاڑی الئیں۔  آپ کی جانب سے معائنہ پاس کر لینے کے بعد، آپ کی گاڑی کا الئسنس فعال کر دیا جائے گا۔
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