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VEHICLERENEWALINSTRUCTIONS&REQUIREMENTS / ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਹਦਾਇਤ� ਅਤ ੇਜ਼ਰੂਰਤ� 

ਇਹ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੰਸ ਦ ੇਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਿਹਦਾਇਤ� ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਲਾਇਸੰਸ ਦ ੇਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਿਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਜਮ�� / ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਬਦਲਣਾ ? ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤ� ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਵਾਹਨ ਟ��ਸਫਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਦ� ਜਮ�� ਕਰਨੀ ਹ:ੈ 

• ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਾਇਸੰਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ (30) ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਪੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

o ਨ� ਟ: ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ�� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ‘ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ 

ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦੀ / ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ। 

• ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ  ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਇਸ ਕੋਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧ ੂਸੱਠ (60) 

ਿਦਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਉਦ� ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ� ਤੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਜਮ�� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਉਹਨ� ‘ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ, ਅਤੇ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ। 

o ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਚੀ ਡਾਲਰ ($25.00) ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ;  LARSਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ। 

o ਜੇਕਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੱਠ (60) ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ, ਤ� ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵਗੇਾ। 

ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: 

• ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (FH-1), ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹ,ੈ ਤ� ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

• ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ। ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪੱਧਰ� ਨੰੂ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤ� ਜਮ�� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਬੀਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜ�ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

• ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ (NYS) ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ, ਤ� ਡੀ.ਐ�ਮ.ਵੀ. (DMV) ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਪੀ ਜਮ�� ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

• ਪੈਰਾਟ��ਿਸਟ ਅਤੇ ਕਿਮਊਟਰ ਵੈਨ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ� ਲਈ ਵੀ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐ�ਨ.ਵਾਈ.ਐ�ਸ. ਿਵਭਾਗ (NYS Department of Transportation) ਜ�ਚ ਿਰਪੋਰਟ (MC300) 

ਦੇ ਦੋਵ� ਪਾਿਸਆਂ ਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਲੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ (1) ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦਾ। 

ਨ� ਟ: ਜੇਕਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਹ,ੈ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC ) ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਗੁੰ ਮ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� / ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ LARS ਿਵੱਚ 

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: 

• ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਾਰਿਕੰਗ, ਟ�ੈਿਫਕ ਅਤੇ / ਜ� ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਿਟਕਟ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ;ੋ 

•  LARS;ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ੋ

o ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸ� ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ� ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 

• ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� (�ਪਰ ਦੇਖੋ) ਨੰੂ  TLC UP; ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ�� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

o ਨ� ਟ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

• ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਵਾਹਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਵਾਲੀ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੇਗਾ; 

o  TLC UPਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਜ�ਚ ਦੀ ਿਮਤੀ / ਸਮ� ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜ�ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

o ਨ� ਟ: ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ (TLC) ਦੁਆਰਾ ਜਮ�� ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ, ਉਦ� ਤੱਕ ਜ�ਚ ਦਾ ਸਮ� ਤਿਹ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

• ਜਦ� ਵਾਹਨ ਜ�ਚ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ� ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਤ� ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

o ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਵਾਹਨ ਜ�ਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, Vehicle Inspections/ਵਾਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ�ਚ�’ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰੋ। 

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ: 

• ਪੰਜ ਸੌ, ਪੰਜਾਹ ਡਾਲਰ ($550.00) ਵਾਹਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਸ (non-WAVs)। 
o WAVs / ਵੈਬਜ਼ ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਫੀਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

• ਪੰਝੱਤਰ ਡਾਲਰ ($75.00) ਜ�ਚ ਫੀਸ; ਪੰਜ ਸੌ (500) ਮੀਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ� ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

o Paratransit/ ਪੈਰਾਟ��ਿਸਟ ਅਤੇ Commuter Van Licensees / ਕਿਮਊਟਰ ਵੈਨ ਲਾਇਸੰਸ-ਧਾਰਕ� ਤ� ਪੰਦਰ� ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਫੀਸ ਨਹ� ਲਈ ਜ�ਦੀ। 

o ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਇੱਕ ਐ�ਸ.ਐ�ਚ.ਐ�ਲ. (SHL) ਪਰਿਮਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹ,ੈ ਤ� ਐ�ਸ.ਐ�ਚ.ਐ�ਲ. (SHL) ਪਰਿਮਟ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜ�ਚ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

• ਐ�ਨ.ਵਾਈ.ਸੀ. (NYC) ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵਾਹਨ� ਲਈ ਅੱਠ ਸੌ ਡਾਲਰ ($800.00) ਸੀ. ਐ�ਮ.ਵੀ.ਟੀ. (CMVT) (ਵਪਾਰਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ)। 
ਨ� ਟ: ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸ� ਵਾਪਸ-ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ; ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹ� ਹੈ। 

ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਿਰਮ�ਇੰਡਰ: ਇੱਕ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ-’ਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮ� ਇੱਕ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੇਸ ਜ� 

ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
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	ਇਹ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਟੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. (TLC) ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ / ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
	ਇਹ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਟੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. (TLC) ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ / ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
	ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ:
	ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
	ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
	ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ:

