
ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਿਰੀਏ:
(LARS) 
ਲਾਇਸੰਸ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਨਵੀਨੀਿਰਣ ਅਤੇ 
ਸੰਮਨ 

03.09.2021

NYC.GOV/LARS (LARS) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਫੀਸਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਨਾ ਂਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗਾਈਡ LARS ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

https://www1.nyc.gov/lars/
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TLC ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ

TLC ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ

ਤੁਹਾਡਾ TLC ਿਾਹਨ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਹਨ ਦੇ ਡੈਕਲ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TLC ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ - ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਾਂ ਕਿਸਮਾਾਂ

TLC ਮੈਡਕਲਅਨ



ਪੰਨਾ. 4ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ 

1. ਖੱਬੇ ਪਾਸ ੇਨੈਿੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ  ‘ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰ ੇਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤ ੇਦੇਖਣ ੇਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਜੋ ਵਕਸ ੇ
ਖਾਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰਾ ਂਲਈ ਖੁੱਲੇ੍ ਹਨ, ਤਾ ਂ‘ਵਿਕਲਪ 1’ ਸੈਕਸ਼ਨ 
‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤ ੇ1.A ਵਿੱਚ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤ ੇਦੇਖਣ ੇ
ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਵਿਕਲਪ 2’ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤ ੇ1.B 
ਵਿੱਚ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

1.A ਕਵਿਲਪ 1 — ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੋਜ਼ੋ 

1.A.1 ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਕਸਮ ਨੂੰ ਚੁਣੋ (ਉਦਾਹਰਨ: ਡਰਾਈਿਰ)।

1.A.2 ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਮਆਦ ਸਮਾਪਤ
ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ (SSN) ਜਾਂ
ਮਾਲਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN) ਦੇ ਅੰਤਮ 5 ਅੰਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।

1.A.3 ‘ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ
ਕਰ ੋਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

1.A.4 ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਫਰ ਕਦਮ 2 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤੇ
ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>



ਪੰਨਾ. 5ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)

1.B ਕਵਿਲਪ 2 — ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤਾ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੋਜ਼ੋ

1.B.1 ਆਪਣਾ ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤਾ ਨੰਬਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ੋ(ਵਬਨਾ ਂ
ਵਕਸ ੇਡੈਸ਼/ ਸਪੇਸ ਦੇ)

1.B.2 ‘ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰ ੋਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

1.B.3 ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਫਰ ਕਦਮ 2 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾ ਂ
ਵਦੱਤ ੇਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>



ਪੰਨਾ. 6ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)

2. ‘ਜਿਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ’ ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ 
ਸਵਹਮਤ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਚਤਾਿਨੀ ਵਦਖਾਈ ਦੇਿੇਗੀ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਠੀਕ ਹੈ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>
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4. ਆਪਣੇ ਸੰਮਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਨਾਲ, ‘ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ’ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਸਖਰ 'ਤੇ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ।

(ਸੰਮਨਾ ਂਦੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ 
ਪੁਆਇਟੰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।)

5. ‘ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੀਕਾਰਨਾਮਾ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ 
ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।

6. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ (CityPay) 
ਵਿਖੇ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਾਜਂੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।

7. CityPay ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਕ ਈਮੇਲ-ਅਧਾਵਰਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ।

ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)
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1. ਖੱਬੇ ਪਾਸ ੇਨੈਿੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਫੀਸਾ ਂਅਤੇ 
ਿਾਪਸ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। 

2. ਉਸ ਲਾਇਸੰਸ ਸਵਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਿਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

3. ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ 
ਵਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ (SSN) ਜਾ ਂਮਾਲਕ 
ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN) ਦੇ ਅੰਤਮ 5 ਅੰਕ ਦਾਖ਼ਲ 
ਕਰੋ। 

4. ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ 
‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

5. ‘ਫੀਸ TLC ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਘੋਸ਼ਣਾ-
ਪੱਤਰ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਣੀ 
ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾ’ਂ 
ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

6. ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰ ੋ

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ>>

ਫੀਸਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ
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7. ‘ਫੀਸਾ ਂਅਤੇ ਿਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾ ਂ
ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ।

8. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੀਸਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀਆ ਂਵਕਸਮਾ ਂਦੇ 
ਖੱਬੇ ਪਾਸ ੇ“+” ਵਨਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। 

9. ਤੁਸੀਂ ਵਜਨ੍ਾ ਂਫੀਸਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਉਹਨਆ ਂ
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। ‘ਸੰਖੇਪ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀ 
‘ਕੁੱਲ ਰਕਮ’ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ 
ਹੋਿੇਗੀ। (ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਾਰ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ।) 

10. ‘ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾ’ਂ 
ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

11. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ (CityPay) ਵਿਖੇ 
ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਾਜਂੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

12. CityPay ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 
ਈਮੇਲ-ਅਧਾਵਰਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ।

ਫੀਸਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)
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ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ TLC  
ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

1. ਖੱਬੇ ਪਾਸ ੇਨੈਿੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ  ‘ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। 

2. ਉਸ ਲਾਇਸੰਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਵਜਸਨੂੰ 
ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਟੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਤੇ ਵਫਰ ‘ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।

3. ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ 
ਵਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ (SSN) ਜਾ ਂਮਾਲਕ 
ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN) ਦੇ ਅੰਤਮ 5 ਅੰਕ ਦਾਖ਼ਲ 
ਕਰੋ। 

4. ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ 
‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

5. ‘TLC ਪ੍ਰਮਾਣਇਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ’ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂ
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। ਵਫਰ, ‘ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ
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6. ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਈਮੇਲ, ਫੋਨ, ਮੇਵਲੰਗ ਅਤੇ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਵਦਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇਖੋਂਗੇ।

7. A ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂ
‘ਟੈਲੀਫੋਨ’ ਵਸਰਲੇਖ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਾ ਂਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾਖ਼ਲ 
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

7.B ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂ
ਆਪਣਾ ਨਿਾ ਂਈਮੇਲ ਪਤਾ ‘ਈਮੇਲ ਪਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰੋ’ ਖੇਤਰਾ ਂਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

7.C ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਵਕੱਿ ੇ
ਭੇਜੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ (ਮੇਵਲੰਗ ਪਤਾ), ‘ਨਿਾ ਂਮੇਵਲੰਗ ਪਤਾ’ ਵਸਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਖੇਤਰਾ ਂਨੂੰ ਭਰੋ। 

7.D ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੱਿ ੇਰਵਹੰਦ ੇ
ਹੋ (ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ), ਤਾ ਂ‘ਨਿਾ ਂਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ’ ਵਸਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋ। 

(ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਿਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਵਲੰਗ ਅਤੇ ਵਨਿਾਸ ਸਿਾਨ 
ਦੋਿਾ ਂਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਨਿਾ ਂਮੇਵਲੰਗ ਪਤਾ’ ਵਸਰਲੇਖ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਮੇਵਲੰਗ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂ
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਪਤੇ ਨੂੰ ਸਿੈਚਾਵਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰ ਦੇਿੇਗਾ।) 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)
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8. ‘ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ੋਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ’ ਅਤੇ 
‘ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਸੈਕਸ਼ਨਾ ਂਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ 
ਸਵਹਮਤ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰੋ। 

9 ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ‘ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬਵਮਟ 
ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)
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1. ਖੱਬੇ ਪਾਸ ੇਨੈਿੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਨਿੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। 

2. ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਸਮ’ ਸਿਾਲ ਲਈ, ‘ਡਰਾਈਿਰ’ 
ਚੁਣੋ। 

3. ਉਸ ‘ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਕਸਮ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਵਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਡ੍ੌਪ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਵਫਰ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰੋ।

4. ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਲਖ ੇਨੂੰ ਪੜ੍ਹ 
ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਲਆ ਹੈ’ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰ ੋ
ਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

5. ‘ਵਫਟਨੈੱਸ ਸਮੀਵਖਆ ਨੋਵਟਸ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ 
ਹਾ’ਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ਼ੋ >>

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਡਰਾਈਵਰ 
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6. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ‘ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’ 
ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ 
ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ੋਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰੋ।

7. ‘ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ੋਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ‘ਘੋਸ਼ਣਾ-
ਪੱਤਰ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਅਤੇ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ
‘ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰ ੋਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਫਰ 
‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਵਮਟ ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

8. ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ 
(CityPay) ਵਿਖੇ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਾਜਂੈਕਸ਼ਨ 
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ 
ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

9. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ-ਅਧਾਵਰਤ 
ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾ-
ਵਨਰਦੇਸ਼ ਿੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਟ੍ਾਜਂੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਪੂਰਾ’ ਪੇਜ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਡਰਾਈਵਰ (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ) 



ਪੰਨਾ. 15

1. ਖੱਬੇ ਪਾਸ ੇਨੈਿੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਨਿੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’ ਨੂੰ 
ਚੁਣੋ।

2. ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਸਮ’ ਸਿਾਲ ਲਈ, ‘ਿਾਹਨ’ ਚੁਣੋ। 

3. ‘ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵਕਸਮ’ ਲਈ, ਡ੍ੌਪ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ‘ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ 
ਿਾਹਨ – ਨਾਨ SHL’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

4. ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਿਪਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਵਦਓ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਪਵਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਿਾਹਨ ਨਾਲ ਐਵਫਵਲਏਟ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕਸ ੇਬੇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਵਫਰ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’ ਬਟਨ ‘ਤੇ 
ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।

5. ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ 
ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।

6. ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦਾ ‘ਬੇਸ ਨੰਬਰ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਬੇਸ 
ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਕਸਮ ਸਿੈਚਾਵਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ‘ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?’ ਸਿਾਲ ਲਈ ‘ਹਾ’ਂ ਨੂੰ 
ਚੁਣੋ।

7. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਿਾਹਨ ਦਾ ਿਾਹਨ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (VIN) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ, ਵਜਸਦਾ ਵਸਰਲੇਖ 
‘ਿਾਹਨ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰ ੋ(VIN)’ ਹੈ।

8. ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ (SSN) ਜਾ ਂਮਾਲਕ ਦਾ ਪਛਾਣ 
ਨੰਬਰ (EIN) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਦੱਸੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ 
ਇੱਕ SHL ਪਰਵਮਟ ਨਾਲ ਐਵਫਵਲਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂ
ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >> 

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਕਿਰਾਏ-’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ 
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9. ‘ਿਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਆਪਣੇ ਿਾਹਨ ਦੇ ਸਾਲ, ਬਣਤਰ, 
ਮਾਡਲ, ਸੀਟਾ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 
ਵਖੱਵਚਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪਲੇਟਾ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਿ੍ੀਲਚੇਅਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਵਫਰ, 
‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

10. ‘ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ, 
ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮੇਵਲੰਗ ਪਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਵਫਰ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰੋ।

11. ‘ਬੀਮਾ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਆਪਣੇ ਿਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪਾਵਲਸੀ ਨੰਬਰ, ਬੀਮਾ 
ਪਾਵਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਮਤੀ, ਬੀਮਾ ਪਾਵਲਸੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਮਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ੋ
ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਵਦਓ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਪਾਵਲਸੀ ਹੈ। ਵਫਰ, 
‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ਼ੋ >> 

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਕਿਰਾਏ-’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ 
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12. ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਿਲੀ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਸੰਕੇਤ ਵਦਓ ਵਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਹਨ 500 ਮੀਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੰਮਾ ਂਹੈ, ਸੱਤ 
ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਾ ਂ8,500 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਭਾਰਾ ਹੈ। 

13. ‘ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾ’ਂ ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ‘ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇ
ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ 
ਪੂਰਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ੋਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

14. ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ (CityPay) ਵਿਖੇ ਵਲਜਾਇਆ 
ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਾਜਂੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

15. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ-
ਅਧਾਵਰਤ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਿੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਾਜਂੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਪੂਰਾ’ 
ਪੇਜ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਕਿਰਾਏ-’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ 
(ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)



ਪੰਨਾ. 18ਇੱਿ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਿਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਡਰਾਈਵਰ 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ਼ੋ >> 

1. ਖੱਬੇ ਪਾਸ ੇਨੈਿੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਭੁਗਤਾਨ’ ਨੂੰ 
ਚੁਣੋ। 

2. ‘ਡਰਾਈਿਰ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰੋ। 

3. ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ, ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ 
ਦੀ ਵਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ (SSN) ਦੇ ਅੰਤਮ 5 ਅੰਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।

4. ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰ ੋਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ 
ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

5. ‘TLC ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ’ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ 
ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰੋ।

6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਚਤਾਿਨੀ ਵਦਖਾਈ ਦੇਿੇਗੀ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਠੀਕ ਹੈ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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7. ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ‘ਕੁੱਲ ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ’ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇ
ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਰਕਮ ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੰਨਾ 
ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰੋ। ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ 
(CityPay) ਵਿਖੇ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਾਜਂੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

8. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ-ਅਧਾਵਰਤ ਰਸੀਦ 
ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਇੱਿ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਿਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਡਰਾਈਵਰ (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)



ਪੰਨਾ. 20ਇੱਿ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਿਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਵਾਹਨ 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ਼ੋ >> 

1. ਖੱਬੇ ਪਾਸ ੇਨੈਿੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ  ‘ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਭੁਗਤਾਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। 

2. ‘ਿਾਹਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

3. ਆਪਣੇ ਿਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ, ਿਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ 
ਵਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ 
(SSN) ਜਾ ਂਮਾਲਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN) ਦੇ ਅੰਤਮ 5 ਅੰਕ ਦਾਖ਼ਲ 
ਕਰੋ। 

4. ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ 
“CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਫਰ ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

5. ‘TLC ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ’ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ
‘ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾ’ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਚਤਾਿਨੀ ਵਦਖਾਈ ਦੇਿੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ‘ਠੀਕ ਹੈ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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7. ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ‘ਕੁੱਲ ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ’ 
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਦੀ 
ਰਕਮ ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ 
ਕਰੋ। ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਪੋਰਟਲ (CityPay) ਵਿਖੇ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ 
ਅਤੇ ਟ੍ਾਜਂੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ 
ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

8. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ-
ਅਧਾਵਰਤ ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਇੱਿ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਿਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਵਾਹਨ (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ) 
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