
ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਿਰੀਏ:
(TLC UP) 
ਟੈਿਸੀ ਅਤੇ ਕਲਮੋਕ਼ਿਨ ਿਕਮਸ਼ਨ ਅੱਪਲੋਡ 
ਪੋਰਟਲ 

03.09.2021

NYC.GOV/TLCUP (TLC UP) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡਾ ਂ
ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਆਸਾਨ 
ਅਤੇ ਸੁਰਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਾਈਡ TLC UP ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

https://a156-nauf.nyc.gov/tlcup/
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ਪੰਨਾ. 3

TLC ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ

TLC ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ 

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

ਹੋਰ TLC UP ਸਰੋਤ TLC UP ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ ਿੀਡੀਓਜ਼, ਜੋ ਸਾਡੇ TLC ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਰਲੰਕਾ ਂ‘ਤੇ ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=d87YPkRsppU 

2. https://www.youtube.com/watch?v=IkUGmrEeuSA 

3. https://www.youtube.com/watch?v=J2wsIHhCFfU

TLC ਲਾਇਸੰਸ ਫੋਟੋ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿਾਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ - ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਾਂ ਕਿਸਮਾਾਂ 

TLC ਮੈਡਕਲਅਨ 

www.youtube.com/watch?v=d87YPkRsppU
http://www.youtube.com/watch?v=IkUGmrEeuSA
http://www.youtube.com/watch?v=J2wsIHhCFfU


ਪੰਨਾ. 41. TLC ਅੱਪਲੋਡ ਪੋਰਟਲ ਕਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >> 

ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ: 

1. NYC.GOV/TLCUP ‘ਤੇ ਜਾਓ

2. ਆਪਣੇ ਕ੍ੀਡੈਨਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ: 
• TLC ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਜਾ ਂਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 

• ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਿਾਲਾ ਰਜ਼ੱਪ ਕੋਡ (ਰਜੱਥ ੇਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ) 
• ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਰਖਆ ਨੰਬਰ ਜਾ ਂਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ 
ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਅੰਕ। 

3. ‘ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ’ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

(ਨੋਟ ਕਰੋ: TLC UP ਲਾਇਸੰਸ-ਅਧਾਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਰਫ਼ ਉਸ 
ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋਂਗੇ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ 
ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ 
ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਰਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਹਨ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ 
ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਰਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਾਹਨ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋਂਗੇ।

https://a156-nauf.nyc.gov/tlcup/


ਪੰਨਾ. 51. TLC ਅੱਪਲੋਡ ਪੋਰਟਲ ਕਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)

ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰੋ: (ਇਹ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਸਾਰ ੇਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾ ਂਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।)

A. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TLC UP ਰਿੱਚ ਪਰਹਲੀ ਿਾਰ ਲੌਗ ਇਨ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

B. ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ 
ਈਮੇਲ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਰਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ੋਅਤੇ ‘ਸਬਰਮਟ 
ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। ਰਿਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। 

C. ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ TLC ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ 
ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹੰਦੀ ਹੈ। 

D. ਈਮੇਲ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤ ੇਗਏ ਰਲੰਕ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। (ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਰਲੰਕ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਰਲੰਕ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਿੱਚ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰੋ।) 

E. ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। TLC Up 
‘ਤੇ ਿਾਪਸ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ। 



ਪੰਨਾ. 62. ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ

1. ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਖਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ‘ਲਾਇਸੰਸ ਸਨੈਪਸ਼ੌਟ’ 
ਰਸਰਲੇਖ ਿਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

2. ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਹੋਰ ਰਦਖਾਓ +’ 
ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

3. ਤੁਹਾਡੀ ਰਦਲਚਸਪੀ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੇਤਰਾ ਂਰਿੱਚ ਨੈਿੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਰਕਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰ ਰਦਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

(ਉਦਾਹਰਣ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਰਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸਰਥਤੀ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਰਮਆਦ 
ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ, ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਾ-ਂ
ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਿਾਹਨ ਬੀਮਾ ਰਮਆਦ।) 



ਪੰਨਾ. 73. ਮੁਅੱਤਲਾਾਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ

ਸਮਝੌਕਤਆਾਂ ਲਈ: 

1. ਸਮਝੌਤ ੇਦੇਖਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ‘ਸਮਝੌਤ ੇਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ 
ਨਾਮ ਿਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

2. ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਹੋਰ ਰਦਖਾਓ +’ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ 
ਕਰੋ।

3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ੍ ਸਮਝੌਤ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤ ੇਦੀ 
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ 
ਰਿਸਥਾਰਪੂਰਿਕ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇ
‘ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

ਮੁਅੱਤਲਾਾਂ ਲਈ: 

1. ਸਮਝੌਤ ੇਦੇਖਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ‘ਮੁਅੱਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ 
ਨਾਮ ਿਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

2. ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਹੋਰ ਰਦਖਾਓ +’ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ 
ਕਰੋ। 

3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ੍ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਹਰੇਕ ਮੁਅੱਤਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਮੁਅੱਤਲ ਦੇ ਰਿਸਥਾਰਪੂਰਿਕ 
ਸਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇ‘ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ’ 
ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>



ਪੰਨਾ. 83. ਮੁਅੱਤਲਾਾਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)

ਸੰਮਨਾਾਂ ਲਈ: 

1. ਸੰਮਨ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ‘ਸੰਮਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ 
ਨਾਮ ਿਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

2. ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਹੋਰ ਰਦਖਾਓ +’ ਬਟਨ ‘ਤੇ 
ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ੍ ਸੰਮਨ ਹਨ, ਤਾ ਂਹਰੇਕ ਸੰਮਨ ਦੀ 
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੰਮਨ ਦੇ 
ਰਿਸਥਾਰਪੂਰਿਕ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੱਜੇ 
ਪਾਸ ੇ‘ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 



ਪੰਨਾ. 94. ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਹਨ 

਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਿ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ- ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਹਨ

1. ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੀਂ ਜਾ ਂਨਿੀਨੀਕਰਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 
ਰਕਹੜੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਪੰਨੇ ਦੇ 
ਉਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇਸ਼ਬਦ ‘ਮੀਨੂ’ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਿਰ 
‘ਜ਼ਰੂਰਤਾ’ਂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

2. ‘ਜ਼ਰੂਰਤਾ’ਂ ਨਾਮ ਿਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੈਿੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਉਸ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਂਗ ੇਰਜਸਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾ’ਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾ’ਂ ਰਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 
‘ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾ’ਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਹਨ, ਰਜਨ੍ਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾ’ਂ 
ਲਈ ਰਕਸ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਿਾਇਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ: ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ)।

3.ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 
ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਲੇ ‘(?)’ ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>
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ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - 
ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਹਨ 

1. ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਪੰਨੇ 
ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇਸ਼ਬਦ ‘ਮੀਨੂ’ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਿਰ ‘ਜ਼ਰੂਰਤਾ’ਂ 
ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

2. ‘ਜ਼ਰੂਰਤਾ’ਂ ਨਾਮ ਿਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੈਿੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਜਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ‘ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ 
ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਰਲੱਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂ
ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋਂਗੇ। 

3. ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਨੀਲੇ ‘(?)’ ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

4. ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣ ੇ
ਬਕਸੇ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। ਰਿਰ, ‘ਫ਼ਾਈਲ ਚੁਣੋ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ 
ਰਡਿਾਈਸ ‘ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਰਦਆ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤਾ ਂਫ਼ਾਈਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਰਡਿਾਈਸ ਦੇ ਕੈਮਰ ੇਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋ ਰਖੱਚਣ ਦਾ ਰਿਕਲਪ ਰਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

5. ਅੰਤ ਰਿੱਚ, ‘ਸਬਰਮਟ ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

6. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਿਕ 
ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਪਲੋਡ ਰਦਖਾਓ’ ਰਸਰਲੇਖ 
ਿਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਫ਼ਾਈਲ ਇੱਥੇ ਰਦਖਾਈ ਦੇਿੇਗੀ। 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>

4. ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)
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ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਿਰਨ ਦਾ 
ਤਰੀਿਾ - ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਹਨ

1. ਇੱਕ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਜਾਚਂ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਨੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇਸ਼ਬਦ ‘ਮੀਨੂ’ 'ਤੇ 
ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਿਰ ‘ਜ਼ਰੂਰਤਾ’ਂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

2. ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਰਦਖਾਓ’ ਨਾਮ ਿਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 
ਨੈਿੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 
ਦੇਖੋਂਗੇ, ਰਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। 

3. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਥਤੀ ਿੀ ਦੇਖੋਂਗੇ। 
ਹਰੇਕ ਸਰਥਤੀ ਲਈ ਿੇਰਿੇ ‘ਅਧੀਨਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਈਡ’ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

4. ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)
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1. ਇੱਕ ਬੇਸ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਸਬਰਮਟ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕਰੋ। 

2. ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TLC UP ਰਿੱਚ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇ‘ਮੀਨੂ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ 
ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਿਰ ‘ਬੇਸ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

3. ‘ਬੇਸ਼ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹਮਤ ਹੋ, ਿਾਹਨ ਦੀ 
ਪਛਾਣ (VIN) ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਸ ਿਾਹਨ ਲਈ 
ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਰਜਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ। 

4. ਸੰਕੇਤ ਰਦਓ ਰਕ ਕੀ ਿਾਹਨ ‘ਿ੍ੀਲਚੇਅਰ 
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ’, ‘ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ’ ਜਾ ਂ‘ਬੈਟਰੀ 
ਇਲੈਕਰਟਰਿਕ’ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਿਾਧੂ 
ਸਿਾਲ ਸਾਹਮਣ ੇਆ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

5. ਅੰਤ ਰਿੱਚ, ‘ਸਬਰਮਟ ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 
ਇੱਕ ਿਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਿਾਹਨ 
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ 
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ‘ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਇਰਤਹਾਸ’ ਰਸਰਲੇਖ 
ਿਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਰਦਖਾਈ ਦੇਿੇਗਾ। 

5. ਬੇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਬੇਸ 



ਪੰਨਾ. 13

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡ 
ਸਬਰਮਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਇਸੰਸ 
ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। 

2. ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TLC UP ਰਿੱਚ 
ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇ‘ਮੀਨੂ’ 
ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਿਰ ‘ਯਾਤਰਾ ਦੇ 
ਰਰਕਾਰਡ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

3. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੀ ਰਮਤੀ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂ
‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 
ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋਰਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 
ਰਰਕਾਰਡ ਕਦੋਂ ਸਬਰਮਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

4. ‘ਫ਼ਾਈਲ ਚੁਣੋ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਸ 
ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਰਜਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ। ਫ਼ਾਈਲਾ ਂ“.CSV”, “.XLS”, 
“.XLSX” ਰਕਸਮ ਦੇ ਿਾਰਮੈਟ ਰਿੱਚ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

5. ਅੰਤ ਰਿੱਚ, ‘ਸਬਰਮਟ ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ 
ਕਰੋ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਣ ‘ਤੇ, 
‘ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਇਤਹਾਸ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ 
ਜਾਿੇਗਾ। 

6. ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਰਿਾਰਡ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਬੇਸ 
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1. ਇੱਕ ਿਾਹਨ ਲਈ ਪਲੇਟ ਸੂਚਨਾਿਾ ਂਸਬਰਮਟ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ 
ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। 

2. ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TLC UP ਰਿੱਚ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇ‘ਮੀਨੂ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ 
ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਿਰ ‘ਪਲੇਟ ਸੂਚਨਾਿਾ’ਂ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

3. ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹਮਤ 
ਹੋ, ਤਾ ਂਿਾਹਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾ ਂਲਾਇਸੰਸ 
ਨੰਬਰ, ਿਾਹਨ ਦੇ ਿਾਹਨ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (VIN) ਦੇ 
ਰਪਛਲੇ ਛੇ ਅੰਕ, ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸਰਥਤੀ 
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। 

4. ਅੰਤ ਰਿੱਚ, ‘ਸਬਰਮਟ ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

5. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਾਹਨ ਲਈ ਪਲੇਟ ਸੂਚਨਾਿਾ ਂ
ਸਬਰਮਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ ਨੂੰ ‘ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ 
ਇਰਤਹਾਸ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਦੇਖੋਂਗੇ। 

7. ਇੱਿ ਪਲੇਟ ਸੂਚਨਾ ਸਬਕਮਟ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਬੇਸ, ਵਾਹਨ 
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ਐਕਿਕਲਏਟ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤੇ SHL ਪਰਕਮਟਾਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਕਿਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ- ਬੇਸ 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਐਰਿਰਲਏਟ ਿਾਹਨ ਅਤੇ ਸਟਰਿੀਟ ਹੇਲ 
ਰਲਿਰੀ ਪਰਰਮਟ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ 
ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। 

2. ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TLC UP ਰਿੱਚ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਪੇਜ 
ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇ‘ਮੀਨੂ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਰਿਰ ‘ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਐਰਿਰਲਏਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰ ੇਿਾਹਨਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਰਦਖਾਈ 
ਜਾਿੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਟਰਿੀਟ 
ਹੇਲ ਰਲਿਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਟੌਗਲ ਰਿੱਚ ‘SHL’ ਸ਼ਬਦ 
‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। 

4. ਨਤੀਰਜਆ ਂਨੂੰ ਰਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖੋਜ 
ਕਰੋ: ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ / ਲਾਇਸੰਸ / ਪਰਰਮਟ # ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ 
ਕਰੋ’ ਅਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੰਸ ਜਾ ਂਪਰਰਮਟ ਨੰਬਰ 
ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਰਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

5. ਨਤੀਰਜਆ ਂਨੂੰ ਕ੍ਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਣੀ ਰਸਰਲੇਖ 
ਰਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤੀਰਾ ਂ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

6. ਨਤੀਰਜਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ “.CSV’ ਫ਼ਾਈਲ ਿਜੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ 
ਕਰੋ, ‘ਰਨਰਯਾਤ ਕਰੋ’ ਰਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ।  

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ >>

8. ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਪੁਸ਼ਟੀਿਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਬੇਸ, ਏਜੰਟ
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ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਐਕਿਕਲਏਟ ਮੈਡਕਲਅਨ ਸਕਿਤੀਆਾਂ 
ਦੀ ਇੱਿ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ- ਏਜੰਟ 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਰਧਤ ਕੀਤ ੇਮੈਡਰਲਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। 

2. ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TLC UP ਰਿੱਚ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇ‘ਮੀਨੂ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋ
ਅਤੇ ਰਿਰ ‘ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਐਰਿਰਲਏਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ 
ਕਰੋ। 

3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰ ੇਮੈਡਰਲਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ 
ਰਦਖਾਈ ਜਾਿੇਗੀ, ਰਜਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਰਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

4. ਨਤੀਰਜਆ ਂਨੂੰ ਰਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੁਆਰਾ 
ਖੋਜ ਕਰੋ: ‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ / ਲਾਇਸੰਸ / ਪਰਰਮਟ # 
ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰ ੋ’ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਡਰਲਅਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, 
ਰਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

5. ਨਤੀਰਜਆ ਂਨੂੰ ਕ੍ਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਣੀ ਰਸਰਲੇਖ 
ਰਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤੀਰਾ ਂ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

6. ਨਤੀਰਜਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ “.CSV’ ਫ਼ਾਈਲ ਿਜੋਂ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ‘ਰਨਰਯਾਤ ਕਰੋ’ ਰਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ 
ਕਰੋ। 

8. ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਐਕਿਕਲਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਬੇਸ, ਏਜੰਟ (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)
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ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - 
ਮੈਡਕਲਅਨ 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਰਲਅਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਰਲਅਨ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ 
ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। 

2. ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TLC UP ਰਿੱਚ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਮੁੱਖ 
ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ‘ਲਾਇਸੰਸ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

3. ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਹੋਰ ਰਦਖਾਓ +’ ਬਟਨ ‘ਤੇ 
ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

4. ‘ਅਗਲੇ ਿਾਹਨ ਸੰਬੰਧੀ WAV ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਨਾਮ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ 
‘ਤੇ ਨੈਿੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਰਲਅਨ ਸੁਤੰਤਰ ਗੈਰ-
ਪ੍ਰਤੀਬੰਰਧਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>

9. ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਮੈਡਕਲਅਨ, ਏਜੰਟ
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ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਏਜੰਟ 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਰਧਤ ਕੀਤ ੇਮੈਡਰਲਅਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਲੌਗ 
ਇਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। 

2. ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TLC UP ਰਿੱਚ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 
ਸੱਜ ੇਪਾਸ ੇ‘ਮੀਨੂ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਿਰ ‘ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ 
ਐਰਿਰਲਏਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰ ੇਮੈਡਰਲਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਰਦਖਾਈ 
ਜਾਿੇਗੀ, ਰਜਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਰਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

4. ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਾਰਣੀ ਰਿੱਚ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਰਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਰਬੰਰਧਤ 
ਿਾਲੇ ਮੈਡਰਲਅਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

5. ਨਤੀਰਜਆ ਂਨੂੰ ਰਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰੋ: 
‘ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ / ਲਾਇਸੰਸ / ਪਰਰਮਟ # ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰ ੋ’ ਅਤੇ 
ਉਹ ਮੈਡਰਲਅਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਰਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

6. ਨਤੀਰਜਆ ਂਨੂੰ ਕ੍ਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਣੀ ਰਸਰਲੇਖ ਰਿੱਚ ਕਾਲੇ 
ਤੀਰਾ ਂ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

7. ਨਤੀਰਜਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ “.CSV’ ਫ਼ਾਈਲ ਿਜੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, 
‘ਰਨਰਯਾਤ ਕਰੋ’ ਰਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 

9. ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ - ਮੈਡਕਲਅਨ, ਏਜੰਟ (ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਕਗਆ)
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