ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ:
(LARS)
ਲਾਇਸੰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ
ਸੰਮਨ
NYC.GOV/LARS (LARS) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗਾਈਡ LARS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
03.09.2021

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
1. ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਪੰਨਾ. 4

2. ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
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3. ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
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4. ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਡਰਾਈਵਰ
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ਕਿਰਾਏ-’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ
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5. ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਡਰਾਈਵਰ
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ਵਾਹਨ
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TLC ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੋਟੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ - ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
TLC ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ

TLC ਮੈਡਲਿਅਨ

TLC ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ
ਤੁਹਾਡਾ TLC ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਬਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੈਕਲ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^
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ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
1. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੈ ਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ
ਖਾਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਹੇ੍ ਹਨ, ਤਾਂ ‘ਵਿਕਲਪ 1’ ਸੈਕਸ਼ਨ
‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 1.A ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰ ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਖਣੇ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਵਿਕਲਪ 2’ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 1.B
ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
1.A ਵਿਕਲਪ 1 — ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਬਰ ਅਨੁ ਸਾਰ ਖੋਜੋ
1.A.1 ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਚੁਣੋ (ਉਦਾਹਰਨ: ਡਰਾਈਵਰ)।
1.A.2 ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਬਰ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ
ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰ ਬਰ (SSN) ਜਾਂ
ਮਾਲਕ ਪਛਾਣ ਨੰ ਬਰ (EIN) ਦੇ ਅੰਤਮ 5 ਅੰਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।
1.A.3 ‘ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ ਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
1.A.4 ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦਮ 2 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^
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ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)
1.B ਵਿਕਲਪ 2 — ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤਾ ਨੰ ਬਰ ਅਨੁ ਸਾਰ ਖੋਜੋ
1.B.1 ਆਪਣਾ ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤਾ ਨੰ ਬਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ (ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਡੈਸ਼/ ਸਪੇਸ ਦੇ)
1.B.2 ‘ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ ਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
1.B.3 ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦਮ 2 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ
ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^
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ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)
2. ‘ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ’ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਮੈਂ
ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਠੀਕ ਹੈ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^
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ਸੰਮਨ/ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)
4. ਆਪਣੇ ਸੰਮਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਨਾਲ, ‘ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ’ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
(ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।)
5. ‘ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰਨਾਮਾ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ
ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
6. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ (CityPay)
ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
7. CityPay ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਈਮੇਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^
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ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
1. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੈ ਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ
ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
2. ਉਸ ਲਾਇਸੰਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
3. ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਬਰ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ
ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰ ਬਰ (SSN) ਜਾਂ ਮਾਲਕ
ਪਛਾਣ ਨੰ ਬਰ (EIN) ਦੇ ਅੰਤਮ 5 ਅੰਕ ਦਾਖ਼ਲ
ਕਰੋ।
4. ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ
‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
5. ‘ਫੀਸ TLC ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਣੀ
ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ’
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
6. ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ>>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^
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ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - (ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)
7. ‘ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ
ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
8. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ “+” ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
9. ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਆਂ
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ‘ਸੰਖੇਪ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀ
‘ਕੁੱਲ ਰਕਮ’ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ
ਹੋਵੇਗੀ। (ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।)
10. ‘ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ’
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
11. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ (CityPay) ਵਿਖੇ
ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
12. CityPay ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਈਮੇਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਪੰਨਾ. 10

ਨੋ ਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ TLC
ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੈ ਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
2. ਉਸ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜਿਸਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਟੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਜਾਰੀ
ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
3. ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਬਰ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ
ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰ ਬਰ (SSN) ਜਾਂ ਮਾਲਕ
ਪਛਾਣ ਨੰ ਬਰ (EIN) ਦੇ ਅੰਤਮ 5 ਅੰਕ ਦਾਖ਼ਲ
ਕਰੋ।
4. ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ
‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
5. ‘TLC ਪ੍ਰਮਾਣਇਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ’
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ‘ਜਾਰੀ
ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - (ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)
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6. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ, ਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇਖੋਂਗੇ।
7. A ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
‘ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ ਦਾਖ਼ਲ
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
7.B ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ‘ਈਮੇਲ ਪਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ’ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
7.C ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਕਿੱਥੇ
ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ), ‘ਨਵਾਂ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ।
7.D ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਹੋ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ), ਤਾਂ ‘ਨਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋ।
(ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਨਵਾਂ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ’ ਸਿਰਲੇਖ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਮੇਲਿੰਗ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਪਤੇ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।)
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - (ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)
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8. ‘ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ’ ਅਤੇ
‘ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਮੈਂ
ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ।
9 ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ‘ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬਮਿਟ
ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ਡਰਾਈਵਰ
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1. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੈ ਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ
ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
2. ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ’ ਸਵਾਲ ਲਈ, ‘ਡਰਾਈਵਰ’
ਚੁਣੋ।
3. ਉਸ ‘ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਡ੍ ਰੌਪ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ।
4. ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ
ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ’ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
5. ‘ਫਿਟਨੈ ੱਸ ਸਮੀਖਿਆ ਨੋ ਟਿਸ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ
ਹਾਂ’ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਜਾਰੀ
ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ਡਰਾਈਵਰ (ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)
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6. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ‘ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’
ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ
ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ।
7. ‘ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ‘ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਅਤੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ
‘ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ ਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ
‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
8. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ
(CityPay) ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
9. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ-ਅਧਾਰਿਤ
ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਪੂਰਾ’ ਪੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ਕਿਰਾਏ-’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ
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1. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੈ ਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ।
2. ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ’ ਸਵਾਲ ਲਈ, ‘ਵਾਹਨ’ ਚੁਣੋ।
3. ‘ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ’ ਲਈ, ਡ੍ ਰੌਪ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ‘ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਹਨ – ਨਾਨ SHL’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
4. ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਐਫਿਲਿਏਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ’ ਬਟਨ ‘ਤੇ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
5. ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ
ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
6. ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦਾ ‘ਬੇਸ ਨੰ ਬਰ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਬੇਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?’ ਸਵਾਲ ਲਈ ‘ਹਾਂ’ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ।
7. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵਾਹਨ ਪਛਾਣ ਨੰ ਬਰ (VIN) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ
‘ਵਾਹਨ ਪਛਾਣ ਨੰ ਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰੋ (VIN)’ ਹੈ।
8. ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰ ਬਰ (SSN) ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਛਾਣ
ਨੰ ਬਰ (EIN) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ
ਇੱਕ SHL ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਐਫਿਲਿਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ਕਿਰਾਏ-’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ
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9. ‘ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਲ, ਬਣਤਰ,
ਮਾਡਲ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ
ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸੰਬੰਧੀ
ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ,
‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
10. ‘ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ, ਈਮੇਲ,
ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ।
11. ‘ਬੀਮਾ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰ ਬਰ, ਬੀਮਾ
ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ,
‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ਕਿਰਾਏ-’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ
(ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)
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12. ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ 500 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮਾਂ ਹੈ, ਸੱਤ
ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਾਂ 8,500 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਭਾਰਾ ਹੈ।
13. ‘ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ’ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ‘ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ
ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
14. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ (CityPay) ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
15. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲਅਧਾਰਿਤ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅੱਗੇ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਪੂਰਾ’
ਪੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ਡਰਾਈਵਰ
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1. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੈ ਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਭੁਗਤਾਨ’ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ।
2. ‘ਡਰਾਈਵਰ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ।
3. ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਬਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ
ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰ ਬਰ (SSN) ਦੇ ਅੰਤਮ 5 ਅੰਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
4. ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ ਅਤੇ “CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
5. ‘TLC ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ’
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ
ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ।
6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਠੀਕ ਹੈ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ਡਰਾਈਵਰ (ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)
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7. ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ‘ਕੁੱਲ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ’ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ
ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਰਕਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ
ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ
(CityPay) ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
8. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਸੀਦ
ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ਵਾਹਨ
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1. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੈ ਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੋਂ ‘ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਭੁਗਤਾਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
2. ‘ਵਾਹਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
3. ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ ਬਰ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ
ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰ ਬਰ
(SSN) ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਪਛਾਣ ਨੰ ਬਰ (EIN) ਦੇ ਅੰਤਮ 5 ਅੰਕ ਦਾਖ਼ਲ
ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

4. ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ
“CAPTCHA” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਖੋਜੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
5. ‘TLC ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ’
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ
‘ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਠੀਕ ਹੈ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ^

ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ਵਾਹਨ (ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ)

ਪੰਨਾ. 21

7. ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ‘ਕੁੱਲ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ’
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ
ਰਕਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ
ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਪੋਰਟਲ (CityPay) ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
8. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲਅਧਾਰਿਤ ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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