
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ 
 

 

CREDENTIAL REPLACEMENT / ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ 

ਇਹ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ www.nyc.gov/tlc 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣ ੇਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਗੁੰ ਮ ਜ� ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਫ਼ੋਟੋ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ� ਲਾਇਸੰਸ-ਧਾਰਕ 
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ 
ਸੰਬੰਧੀ ਚੈ�ਕਿਲਸਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਸਰਫ਼ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਮ�� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

 

 
 

INTERNAL USE ONLY 

 

 
□ Photo Update  /ਫ਼ੋਟੋ 
ਅੱਪਡੇਟ 

ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ।ੋ ਿਸਰਫ਼ ਗੈਰ-NY ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ; ਐ�ਨ.ਵਾਈ.ਐ�ਸ. (NYS) ਲਾਇਸੰਸ-
ਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐ�ਨ.ਵਾਈ. (NY) ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. 
(TLC) ਲਾਇਸੰਸ, Long Island City ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਸ�ਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ  ਫ਼ੋਟੋ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਪੱਚੀ-ਡਾਲਰ ($25.00) ਦੀ ਫੀਸ ਹ।ੈ 
ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ 
ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ. 

ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ਦਸਤਖਤ ਿਮਤੀ (mm/dd/yyyy) 

□ Replacement  / 

ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ 

ਉਹਨ� ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਗੁੰ ਮ ਹੋਏ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਨੁਕਸਾਨ�  ਗਏ ਜ� ਕੱਟੇ-ਫੱਟੇ ਗਏ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜ� ਕਦੇ ਮੇਲ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਏ (ਿਸਰਫ਼ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ)ੈ। 
ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਚੀ-ਡਾਲਰ ($25.00) ਦੀ ਫੀਸ ਹ।ੈ 

□ ਗੁੰ ਮ ਹ ੋਿਗਆ □ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ. □ ਐ�ਸ.ਐ�ਚ.ਐ�ਲ. (SHL) ਰੇਟ ਕਾਰਡ 

□ ਚੋਰੀ ਹ ੋਿਗਆ   

□ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਗਆ / ਕੱਟ-ਫੱਟ 

ਿਗਆ 

□ ਐ�ਫ.ਐ�ਚ.ਵੀ. (FHV) ਡੀਕਲ ਸਿਟੱਕਰ (ਐ�ਫ.ਐ�ਚ.ਵੀ. (FHV) 
ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ. ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ) 

□ ਮੈਡਿਲਅਨ ਟੀਨ 

□ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ   

□ ਡੀਕਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ   
□ ਐ�ਸ.ਐ�ਚ.ਐ�ਲ. (SHL) ਪਰਿਮਟ ਨੰ. (ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ�) □ ਮੈਡਿਲਅਨ ਰੇਟ ਕਾਰਡ (ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ�) 

□ ਮੇਲ ਿਵੱਚ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਿਗਆ 
(ਿਸਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ) 

  

ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ਦਸਤਖਤ ਿਮਤੀ (mm/dd/yyyy) 

□ Name Change  / ਨਾਮ 
ਬਦਲਨਾ 

ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਟੀ.ਐਲ.ਸੀ. (TLC)  ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ/ਜ� ਿਕਰਾਏ- ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨ 
(FHV) ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਤਬਦਲੇ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਨਾਮ ਬਦਲਣ  ਤ� ਬਾਅਦ ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸ  ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਚੀ-ਡਾਲਰ ($25.00) ਦੀ ਫੀਸ ਹ।ੈ 

ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ □ਐ�ਫ਼.ਐ�ਚ.ਵੀ. (FHV) ਲਾਇਸੰਸ (ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬਿਲਊ ਸਿਟੱਕਰ, 
ਡਾਇਮੰਡ) 

□ ਸਟੇਟ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਡਰਾਈਵਰ 
ਲਾਇਸੰਸ (ਲੋੜ�ਦਾ) 

□ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 

□ ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

□ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੇਪਰ 

□ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

□ ਨਵ� ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 

□ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਕਾਰਡ I-551 

□ ਯੂ.ਐ�ਸ. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਰਡ 

□ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਡ 
(ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ) 

ਮ� ਇਹ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਸ�ਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਮ� ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤ� ਬਦਲ ਿਲਆ ਹੈ: 

X 
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣ ੇਨਾਮ ਨੂੰ  ਉਸੇ ਤਰ�� ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ, ਿਜਵ� ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� / ਆਈ.ਡੀ. 

ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ  

X 
ਆਪਣੇ  “ਨਵ�” ਨਾਮ ਨੂੰ  ਉਸੇ ਤਰ�� ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ, ਿਜਵ� ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� / 

ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਿਲਖੋ (ਨਵ� ਨਾਮ) ਦਸਤਖਤ (ਨਵ� ਨਾਮ) ਿਮਤੀ (mm/dd/yyyy) 

Date (mm/dd/yyyy) Processed by: 
 

http://www.nyc.gov/tlc
http://www.nyc.gov/tlc


Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ 
 

ਿਹਦਾਇਤ�: ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ�, ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਚੈ�ਕਿਲਸਟ(ਟ) ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�।ੋ Long Island City ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖ ੇਇਸ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮ� ਤਿਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਮਨੀ ਆਰਡਰ� ਨੰੂ “ਐ�ਨ.ਵਾਈ.ਸੀ. (NYC) Taxi and Limousine Commission” ਜ� NYC TLC” ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ: 
ਗੈਰ-ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਈਵਰ� ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; 
ਐ�ਨ.ਵਾਈ.ਐ�ਸ. (NYS) ਲਾਇਸੰਸ-ਧਾਰਕ, ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 
ਐ�ਨ.ਵਾਈ. (NY) ਲਾਇਸੰਸ-ਧਾਰਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. 
(TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੇ 
Long Island City ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵ� 
ਫ਼ੋਟੋ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵ� ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ 
ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਸ�ਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ 
ਚੀਜ਼� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

 
□ ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਰਮ। 
□ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ। 
□ ਪੱਚੀ ਡਾਲਰ ($25.00), ਡੈਿਬਟ / ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਜ� ਮਨ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ; ਨਗਦੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
  
 

ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ: 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਿਗਆ, ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਖਰਾਬ 
ਹੋਇਆ / ਕੱਟ-ਫੱਟ ਹੋਇਆ, ਜ� ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੇ Long Island City ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖ ੇਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਜਮ�� ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵ� ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

 
□ ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਰਮ। 
□ ਲਾਇਸੰਸ-ਧਾਰਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. / ਡਰਾਈਵਰ ਦ ੇ

ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) 
ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੀ.ਐ�ਮ.ਵੀ. 
(DMV) ਦਾ ਸਾਰ�ਸ਼ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

□ ਨ� ਟ: ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਐ�ਨ.ਵਾਈ.ਐ�ਸ. ਡੀ.ਐ�ਮ.ਵੀ. (NYS DMV) ਅੰਤਿਰਮ 
ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਇੱਕ ਵਾਧ ੂਫ਼ੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

□ ਪੱਚੀ ਡਾਲਰ ($25.00), ਡੈਿਬਟ / ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਜ� ਮਨ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ; ਨਗਦੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ 
ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ, ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ / ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਮੇਲ ਿਵੱਚ ਗੁੰ ਮ ਹੋ 
ਿਗਆ ਸੀ”, ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ: 

• ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਦਸ (10) ਿਦਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 

• ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੱਠ (60) 
ਿਦਨ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਲੰਘੇ ਹਨ। 

  
 

ਿਕਰਾਏ- ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨ (FHV) ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਕਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ: 
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡੀਕਲ ਸਟੀਕਰ ਪੜ�ਨਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਜ� ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ “ਬੇਕਾਰ” ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਤ� ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਡੀਕਲ  ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵੰਡੋ ਡੀਕਲ ਸਿਟੱਕਰ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 

ਵਜ� ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਡੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

 

□ ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਰਮ। 
□ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. / ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ   

ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ। 
□ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਨ� ਟਰੀ ਦੁਆਰਾ 

ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) “ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ” ਫਾਰਮ; ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ। 

□ ਪੱਚੀ ਡਾਲਰ ($25.00), ਡੈਿਬਟ / ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਜ� ਮਨ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਯੋਗ; ਨਗਦੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਐ�ਸ.ਐ�ਚ.ਐ�ਲ. (SH) ਪਰਿਮਟ ਅਤੇ ਰੇਟ ਕਾਰਡ / ਮੈਡਿਲਅਨ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟੀਨ: 

□ ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਰਮ। 
□ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. / ਡਰਾਈਵਰ ਦ ੇਲਾਇਸੰਸ ਦੀ 

ਇੱਕ ਕਾਪੀ। 

□ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਨ� ਟਰੀ 
ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) “ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ” ਫਾਰਮ; 
ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ। 

□ ਅਸਲੀ ਮੈਡਿਲਅਨ ਰੇਟ ਕਾਰਡ (ਮੈਡਿਲਅਨ ਟੀਨ ਤਬਾਦਲਾ)। 

□ ਜੇਕਰ ਲਾਗ ੂਹੋਵੇ, ਤ� ਪੱਚੀ ਡਾਲਰ ($25.00), ਡੈਿਬਟ / ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਜ� ਮਨ 
ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ; ਨਗਦੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ 

• ਸਟ�ੀਟ ਹੇਲ ਿਲਵਰੀ (SHL) ਪਰਿਮਟ -- ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� 
• ਸਟ�ੀਟ ਹੇਲ ਿਲਵਰੀ (SHL) ਰੇਟ ਕਾਰਡ -- $25.00 
• ਮੈਡਿਲਅਨ ਰੇਟ ਕਾਰਡ – ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� 
• ਮੈਡਿਲਅਨ ਟੀਨ -- $25.00 

 

 

ਇੱਕ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ / ਜ� ਿਕਰਾਏ- ਲਈ ਉਪਲਬਧ  
ਵਾਹਨ (FHV) ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ: 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) 
ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤ� ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੰਸ(ਸ)) ਨੰੂ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. 

(TLC) ਦੇ Long Island City ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵ� 
ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ, ਐ�ਲ.ਆਈ.ਸੀ. (LIC) ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

 
□ ਕ�ੀਡ�ਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਰਮ। 
□ ਸਟੇਟ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ , “ਨਵ�” ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੇਠ� 

ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ (1) ਨੰੂ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੋਵੇ (ਨਵ� ਨਾਮ ਿਵੱਚ): 

□ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ; 
□ ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ; 
□ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੇਪਰ; 
□ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ; 
□ “ਨਵ�” ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ; 
□ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਕਾਰਡ I-551; 

□ ਯੂ.ਐ�ਸ. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਰਡ। ਿਕਰਾਏ-ਲਈ ਉਪਲਬਧ 

ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

□ ਨਵ� ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨ� ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ 
□ ਨਵ� ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਐ�ਫ.ਐ�ਚ.ਵੀ. (FHV) ਬੀਮਾ। 

□ ਪੱਚੀ ਡਾਲਰ ($25.00), ਡੈਿਬਟ / ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਜ� ਮਨ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ; ਨਗਦੀ ਨੰੂ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 


	ਟੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ:
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	ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. (SH) ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਰੇਟ ਕਾਰਡ / ਮੈਡਲਿਅਨ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟੀਨ:
	ਇੱਕ ਟੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ- ਲਈ ਉਪਲਬਧ  ਵਾਹਨ (FHV) ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ:
	ਇੱਕ ਟੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ- ਲਈ ਉਪਲਬਧ  ਵਾਹਨ (FHV) ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ:

