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ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਤੰਨ (3) ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�� ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

□ ਬੇਸ ਟ��ਸਫਰ: ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਤ� ਦੂਜੇ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਿਲਜਾਣਾ; 

□ ਵਾਹਨ ਟ��ਸਫਰ: ਐ�ਫ.ਐ�ਚ.ਵੀ. (FHV) ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ; 

□ ਪਲੇਟ ਟ��ਸਫਰ: ਗੁੰ ਮ ਹੋਈਆਂ, ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਜ� ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟ� ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ। 

ਨ� ਟ: ਮਾਲਕ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਬੇਸ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵ� ਟ��ਸਫਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. 
(TLC) ਵੱਲ� ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ-’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 
1. Vehicle Owner Information / ਵਾਹਨ ਦ ੇਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਕੰਪਨੀ / ਿਕਰਾਏ-ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨ (FHV) ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਐ�ਫ.ਐ�ਚ.ਵੀ. (FHV) ਦਾ 
ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ. 

ਈਮੇਲ ਪਤਾ 

ਪਤਾ ਫ਼ੋਨ 

ਨ� ਟ: ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਨੰੂ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ) ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹ।ੈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਜ� 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰ:ੋ www.nyc.gov/lars. 

ਿਕਰਾਏ-ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨ (FHV) ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
“ਹੇਠ� ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ। ਮ� ਇਸ 
ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਲਾਇਸੰਸ, 
ਮੁਅੱਤਲ ਜ� ਰੱਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਤ� ਜਾਣ ੂਹ�।" 

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

2. Vehicle Information / ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਵਾਹਨ ਦੀ ਿਕਸਮ: □ For-Hire-Vehicle/ ਿਕਰਾਏ-ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨ ਲਈ 

□ CommuterVan / 

ਕੰਿਮਊਟਰ ਵੈਨ 
□ Paratransit /ਪੈਰਾਟ��ਿਸਟ 

ਵਾਹਨ ਪਛਾਣ ਨੰ. (VIN) □ Wheelchair Accessible Vehicle  / 
ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ 

 □ ElectricVehicle / ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਵਾਹਨ 
ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਪਲੇਟ ਸਟੇਟ ਪਲੇਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਮੀਲ □ HybridVehicle / ਹਾਈਿਬ�ੱ ਡ ਵਾਹਨ 

   □ Stretched Vehicle / ਸਟਿਰਚਡ ਵਾਹਨ 
• ਕੀ ਵਾਹਨ ਦੀ �ਚਾਈ 7 ਫੁੱ ਟ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਜ� ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ 8,500 ਪ�ਡ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ? □ ਹ� □ ਨਹ� 

ਜੇਕਰ “ਹ�,” ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ, ਅਸਲੀ ਐ�ਨ.ਵਾਈ.ਐ�ਸ. ਡੀ.ਓ.ਟੀ. ( NYS DOT) ਜ�ਚ ਪ�ਾਪਤੀ ਜ� ਡੀ.ਓ.ਟੀ. (DOT) ਛੋਟ ਪੱਤਰ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 
ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਜ�ਚ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਿਵਜ਼ਅੂਲ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

 
3. Base Information / ਬੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । 

ਬੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰ. 

ਬੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ ਬੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਿਮਤੀ 

ਬੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਿਸਰਫ਼ ਬੇਸ ਟ��ਸਫਰ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਹਨ। 
 
 
 

INTERNALUSEONLY 
Returnsarefor30minutesonly,requirea“timestamp,”andmustmatchthereturntimeissued.Returns cannotbeissuedafter2:00pm. 
AppointmentDate AppointmentTime ReturnTime TLCEmployee □ Missingregistration/insurance 

□ Missingformofpayment 
□ Missingformofidentification 
□ Summons/fine Note:Summons/finesmustbeconfirmedaspaidorotherwiseresolvedontheappointmentdate. 

 

FOR-HIREVEHICLE(FHV) TRANSFERFORM/ 
ਿਕਰਾਏ-ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨ (FHV) ਸੰਬੰਧੀ ਟ��ਸਫਰ ਫਾਰਮ 

http://www.nyc.gov/lars
http://www.nyc.gov/lars
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