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  Renewal Instructions and Checklist  /تجدید کی ہدایات اور چیک لسٹ      
 

 

 عزیز کاروباری مالکان:

چاہیئے۔ اگر تاریخِ تنسیخ تک تمام تقاضے پورے نہ کئے گئے ہوں، تو الئسنس کی تجدید کے تمام تقاضوں کو الئسنس کی تاریخِ تنسیخ تک جمع کروا دینا 

 الئسنس کی تجدید نہیں ہوگی۔

میں کوئی تبدیلی آئی ہو تو درخواست کی تبدیلی جمع کروانی چاہیے تاکہ ایسی تبدیلیوں کی عکاسی کاروباری مقامات، ملکیت اور/ یا کاروبار کے نام اگر 

 کلک کیجیے۔ یہاںکی جائے۔ درخواستوں کے لئے 

 نوٹ:

یہاں مالحظہ  تمام فار ہائر بیسز کو وہیل چیئر کی رسائی والی گاڑی کی فراہمی کا تقاضا پورا ہونا چاہیئے۔ تقاضے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے

 ۔base.page -accessibility-https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/fhvکیجیے 

 
 

  دستاویزات جمع کروانے کی ہدایات تجدید کی ادائیگی اور  

 

 تجدید کی ادائیگی یہاں کیجیے الئن ادائیگی: -آن .1
/https://www1.nyc.gov/lars 

 

 3-  سالہFHV  1,500.00$بیسز اور پیرا ٹرانزٹ الئسنس اتھارٹی کے لئے تجدید کی فیس 
 2- ( سالہ کمیوٹر وینVN الئسنس اتھارٹی کے لئے تجدید کی فیس )$550 
 SHL کو بذریعہ ای میل یہاں ارسال کرنا چاہیئے: کی تصدیق کی تجدید کی درخواست 

businessmr@tlc.nyc.gov 
۔ ہم درخواست کا جائزہ بذریعہ اپوائنٹمنٹ ہوگیصرف  بذاِت خود 3,000.00$تصدیق شدہ تجدید کی فیس، اضافی -SHLسالہ -3ایک 

 لیں گے اور اپوائنٹمنٹ کی تاریخ کو مربوط کریں گے۔
 

 :دستاویزات کو جمع کروانا .2
  یہاں جمع دستاویزات کو سکین کیجیے اور بذریعہ ای میل

 businessmr@tlc.nyc.gov کروائیے:
  صرفPDF منسلکہ جات قبول کئے جائیں گے 
 منسلکہ جات کو لیبل دیجیے یا نام دیجیے 

Urdu/اردو 

https://www1.nyc.gov/site/tlc/businesses/for-hire-vehicles.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/businesses/for-hire-vehicles.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/fhv-accessibility-base.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/fhv-accessibility-base.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/fhv-accessibility-base.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/fhv-accessibility-base.page
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/lars/&data=02|01|rodriguezn@tlc.nyc.gov|dff6e440851745640c4d08d7d02526c5|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|637206730907200918&sdata=YEHPX/wFkJPc4yfFXAL/oeDE4xvGqNsTKxeqKOkEoGo=&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/lars/&data=02|01|rodriguezn@tlc.nyc.gov|dff6e440851745640c4d08d7d02526c5|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|637206730907200918&sdata=YEHPX/wFkJPc4yfFXAL/oeDE4xvGqNsTKxeqKOkEoGo=&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/lars/&data=02|01|rodriguezn@tlc.nyc.gov|dff6e440851745640c4d08d7d02526c5|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|637206730907200918&sdata=YEHPX/wFkJPc4yfFXAL/oeDE4xvGqNsTKxeqKOkEoGo=&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/shl_livery_new_renew_app.pdf
mailto:businessmr@tlc.nyc.gov
mailto:businessmr@tlc.nyc.gov
mailto:businessmr@tlc.nyc.gov
mailto:businessmr@tlc.nyc.gov
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 لئے، مندرجہ ذیل اشیا درکار ہیں:اپنی بیس کی تجدید کو مکمل کرنے کے  .3
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      کا ضمانتی بانڈ 5,000$سٹی آف نیویارک کے بینیفٹ کے لئے 

 پائی جا سکتی ہیں۔ یہاںہدایات  ۔(COPجامع آپریٹنگ پالن )
 

    

 سٹی کونسل کے رکن اور کمیونٹی بورڈ کی جانب سے منظوری کا بیان:

 دونوں اداروں کی جانب سے کسی اعتراض نہ ہونے کا خط جمع کروانا چاہیئے، یا

 کی مصدقہ رسید کے ساتھ ہر ادارے کو خط کی نقل بھیجی جائے۔ -واپسی

 
 

    

  ۔کو الزمی مکمل اور جمع کروانا چاہیئےتصدیق  آف اسٹریٹ پارکنگ کی تصدیق:
    

تمام پرنسپلز، آفیسرز، اور منیجرز کے لئے۔ گورنمنٹ کی شائع شدہ، قانونی شناخت درکار  – تصویری شناخت
 ہے۔

     

 کارکن کے معاوضے کی انشورنس کا سرٹیفیکیٹ
 یا

 (Injury Compensation Fund, Inc) نیویارک بلیک کار آپریٹرز کے زخمی ہونے کے معاوضے کے فنڈ

 )صرف سیاہ اور لگژری بیسز(۔ ثبوت۔میں رکنیت کا 

     

 
      ۔کو مکمل اور جمع کروانا چاہیئے : تصدیق کاروباری لیز کی تصدیق

     مناسب ہو ، جو بھیکا کتابچہ کرائے کے ریٹکے شیڈول کا نقشہ یا  زون کے ریٹ
 

 فرنچائز کے معاہدے کی رسید کا خط، کی منظوری کے خط کی نقل، یا فرنچائز کے معاہدےتازہ ترین 

 یا

 ۔موجود ہے کواپریٹو سٹیٹسبیان کا خط جو یہ بیان کرتا ہو کہ کاروباری ادارے کے پاس 

  

 
 

   

 :پالیسی کا استعمال معلومات کی سکیورٹی اور ذاتی معلومات کی
 ۔مکمل کیجیے اور جمع کروائیےاظہار کو 

   
  

    ۔کو مکمل اور جمع کروانا چاہیئے تصدیق  :فراہمی کے ایپ کو ظاہر کرنا
  

      ٹیلیفون نمبرز کے ساتھ، بیس کے فون کے تازہ ترین بل کی نقل:

 جو بیس کے ساتھ ہوں چاہیئں  گاڑیاں منسلک ہونی 10بیس کے ساتھ کم از کم 

 یا
 وہیل چیئر کی رسائی رکھنے والی گاڑی ہونی چاہیئے( 1) گاڑیاں 5

(PR اور CV گاڑی درکار ہوگی(1کم از کم ایک منسلکہ ) – بیسز ) 

     

TLC کے حوالے سے کوئی فیصلے واجب التعمیل نہ ہوں: 

 ادا کر دیئے جانے چاہیئں۔تمام زیر التواء معامالت سے بری ہونا چاہیے، اور فیصلے 
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https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/instructions_submitting_cop.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/base%20_off_street_parking_affirmation.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/base%20_off_street_parking_affirmation.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/business_lease_affirmation.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/information_security_use_personal_information_policy_affirmation.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/information_security_use_personal_information_policy_affirmation.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/dispatch_app_disclosure.pdf

