
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TLC 
 ڈرائيورز 
 الئسنس

 درخواست 
 رہنما

 

ڈرائيورز الئسنس درخواست  TLCگاڑی چالنے کے لئے 
 رہنما
• Medallion (پيلی) ڻيکسی کيبز 
• SHL گاڑياں (سبز)، اور 
• For-Hire گاڑياں 

 
 

 

 

 

 پيلی ڻيکسی 
 سبز ڻيکسی

For-Hire گاڑياں 
 

 تقاضے 
 اور فيسيں

 فيسيں:

 کوئِی استثناء نہيں ہے۔ – تمام فيسيں ناقابل واپسی ہيں 

  :تين سالہ الئسنس کے لئے  252.00$الئسنس 
 $ :32.00$منشيات کے لئے جانچ 
 $ :90$انگليوں کے نشانات/تصوير 
 24-175-$100: گهنڻے کی کالس$ 
  :فی کوشش 49$امتحان 
 WAV  :75-50$تربيت 
  :25$دفاعی طريقے سے گاڑی چالنے کا کورس 

 

 

NYC Taxi & Limousine Commission 
Division of Licensing 

31-00 47th Avenue, 3rd Floor 
Long Island City, NY 11101 

 

معلومات کے لئے مالحظہ  مزيد
 کريں:

www.nyc.gov/ 
tlclicenseeinfo 

 
درخواست دينے کے لئے مالحظہ 

 کريں:
www.nyc.gov/lars 

 

 آپ کو آن الئن درخواست دينا ہو گی۔
آپ بذاِت خود حاضر ہو کر درخواست نہيں 

 دے سکتے۔



 

 تقاضے:
الئسنس حاصل کرنے کے لئے آپ کو درج ذيل تمام تقاضے 

 پورے کرنے ہوں گے:

 سال کی عمر 19کم از کم  .1

رياست نيويارک کے  –الئسنس ہو  شوفرز DMVدرست  .2
ہوتا ہے۔ دوسری رياستوں  E، يا A، B، Cلئے يہ کالس 

 سے چيک کريں۔  

 ڻکڻوں کی کوئی رقم واجب االدا نہ ہو DMVپارکنگ يا  .3

سال کے اندر دفاعی طريقے  3درخواست دينے سے قبل  .4
 سے گاڑی چالنے کا کورس مکمل کريں

 وہيل چيئر سے رسائی کی تربيت مکمل کريں  .5

گهنڻے کا کورس مکمل کريں اور جانچ ميں کاميابی  24 .6
 حاصل کريں

مہينے  15آپ کے درخواست دينے کی تاريخ سے ماقبل  .7
سے زياده  6الئسنس پر  DMVکی مدت ميں آپ کے 

 پوائنڻس نہ جمع ہوئے ہوں

 طبی لحاظ سے صحت مند ہونا .8

 منشيات سے متعلق جانچ ميں پاس .9

10. TLC آگاہی کی  کی ويب سائٹ پر جنسی کاروبار سے
 تربيتی وڈيو ديکهيں

انگليوں کے نشانات فراہم کرنا۔ انگليوں کے نشانات کا  .11
 مجرمانہ ماضی کے لئے جائزه ليا جائے گا

آپ پر ايسے کوئی فوجداری الزامات زير سماعت نہ ہوں  .12
دن کے اندر اندر حل نہ ہو  90جو درخواست دينے کے 

 پائيں گے۔

 ائيوروں کے لئے: (لمبی) ليموزين کے ڈر Stretchصرف  .13
19A کمرشل ڈرائيورز الئسنس 

 
 

TLC  ،ڈرائيورز الئسنس درخواست رہنما: پيلی ڻيکسی، سبز ڻيکسیFor-Hire گاڑياں 

 درخواست مت ديں اگر:
 پچهلے سال کے دوران آپ:

 يا زياده ڻريفک حادثات ميں شامل رہے ہوں 4 .1

بغير الئسنس موڻر گاڑی چالنے کے مجرم پائے گئے  .2
 ہوں

3. TLC  الئسنس رکهنے کے لئے نااہل قرار پائے ہوں
 (درخواست کی تاريخ سے ايک سال تک)

(منشيات کے منشيات کے لئے جانچ ميں ناکام ہوئے ہوں  .4
لئے جانچ ميں ناکام  ہونے کی تاريخ سے ايک سال 

 تک)

نے آپ کو مندرجہ ذيل کے لئے  TLCسال ميں  3پچهلے 
 مجرم قرار ديا ہو:

 TLCنشے کی حالت ميں يا خرابی صحت کی حالت ميں  .1
 کی الئسنس يافتہ گاڑی چالنا

 رشوت، فراڈ، چوری يا ڻهوس حقائق کو چهپانا  .2

، گالی گلوچ يا جسمانی طاقت کا دهمکياں، ايذا دہی .3
 استعمال

4. TLC کی الئسنس شده گاڑی ميں ہتهيار رکهنا 

 
 الئسنس: TLCسال کے دوران آپ کا  3پچهلے 

 سال تک) 3منسوخ کيا گيا (منسوخی کی تاريخ سے  .1

 يا  

جب منسوخی کے الزامات زير سماعت تهے تو اس سے  .2
دست برداری اختيار کی گئی يا اس کی ميعاد ختم ہو گئی 

(دست برداری اختيار کرنے يا ميعاد ختم ہو نے کی 
 سال تک) 3تاريخ سے 

 دستاويزات جن کی ضرورت ہے:
 کو جمع کروانا ہوں گی: TLCدستاويزات  تمامآپ کو مذکوره ذيل 

1. TLC (صرف آن الئن) ڈرائيورز الئسنس کی درخواست 
 

2. DMV ڈرائيورز الئسنس کی نقل 

 نہيںڈرائيورز الئسنس رياست نيويارک کا  DMVاگر  .3
دن  90ڈرائيونگ خالصہ جو کہ  DMVہے تو بيرون رياستی 

 سے پرانا نہ ہو
 

سال  1ڈرائيورز الئسنس  DMVاگر رياست نيويارک کا  .4
 DMVسے کم پرانا ہے تو حاليہ بيرون رياستی 

 ڈرائيونگ خالصہ
 

سال کے اندر دفاعی ڈرائيونگ کورس کی  3گزشتہ  .5
 تکميل کا ثبوت

 
 TLCسے مکمل کرده الئسنس يافتہ فزيشن کی جانب  .6

 دن سے پرانا نہ ہو 90ميڈيکل فارم جو 
 

تمام دستاويزات پر آپ کا ايک جيسا نام موجود ہونا 
سب دستاويزات پر آپ کا پہال، درميانی اور  چاہيئے:

  آخری نام ايک ہی ہونا چاہيئے۔
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