
 

Transport Services 

Application for Renewal of Conductor License 
 

For Official Use Only/ਕਵਰ ਦਪਤਯ ਦੀ ਵਯਤੋ ਰਈ  
 

Application Number / ਅਯਜੀਨੰਫਯ :  Date of Application / ਅਯਜੀ ਦੀ ਮਭਤੀ  

Name of Block& Tehsil/ਫਰਾਕ/ਤਮਸੀਰ ਦਾ ਨਾਂ    

 

Fields marked with asterisk (*) are mandatory/ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਤਾਰਾ (*) ਲਜਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਭਰਨੇ ਿਰੂਰੀ ਹਨ 

Part–1 Personal Details/ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਵਯਵਾ 
 

Details of Person Filling the Application Form /ਅਯਜੀ ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਵਾਰ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਯਵਾ  

Self-Attested  

 Photo of Beneficiary 

1. Name / ਮਫਨੈਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ  

2. Address /ਮਫਨੈਕਾਯ ਦਾ ਤਾ  

3. Relation with Beneficiary / ਰਾਬਾਤਯ ਨਾਰ ਫੰਧ  

Personal Data of Beneficiary / ਲਾਭਪਾਤਰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀਿਤ ਡਾਟਾ 
4. Name / ਨਾਂ*  

5. Gender / ਮਰੰਗ* Male/ ੁਯਸ਼ Female /ਔਯਤ                       Transgender/ਟ੍ਰਾਂਜੈਂਡਯ 

6. Date of birth / ਜਨਭ ਮਭਤੀ*  7. Age (if Date of birth not known)/ 

ਉਭਯ (ਜਕਯ ਜਨਭ ਮਭਤੀ ਨਸੀਂ ਤਾ) 

 

8. Place of Birth / ਜਨਭ ਅਥਾਨ  

9. Father's Name / ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਂ*  

10. Mother's Name / ਭਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ*  

11. Region / ਖਤਯ*                      Urban/ਸ਼ਮਸਯੀ                            Rural/ ੇਂਡ ੂ

12. Permanent Address / ੱਕਾ ਤਾ*  

PIN Code/ ਮੰਨਕੋਡ*  Sub District/ Tehsil ਫਮਿਰਹਾ/ਤਮਸੀਰ*  

District / ਮਿਰਹਾ*  State/ ਟ੍ਟ੍*  

  Village (In case of Rural area)/ਮੰਡ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਂਡ ੂਖਤਯ)*  

 
Correspondence address same as permanent address  

 

13. Region / ਖਤਯ*                      Urban/ਸ਼ਮਸਯੀ                            Rural/ ੇਂਡ ੂ

14.  Correspondence Address / ੱਤਯ ਮਵਸਾਯ ਤਾ*  

PIN Code/ ਮੰਨਕੋਡ*  Sub District/ Tehsil /ਫਮਿਰਹਾ*  

District / ਮਿਰਹਾ*  State/ ਟ੍ਟ੍*  

  Village (In case of Rural area)/ਮੰਡ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਂਡ ੂਖਤਯ)*  

15. Marital Status / ਮਵਆਸ ੰਫੰਧੀ*        Married           Unmarried         
       Divorced         Separated 
       Widowed 

16. Spouse Name* / ਤੀ/ ਤਨੀ ਦਾ 
ਨਾਂ(Only in case of married/ 

separated and widowed) 

 

17.EmailID/ਈ-ਭਰ ਆਈ ਡੀ  18. Contact Phone Number /ੰਯਕ 

ਰਈ ਪੋਨ ਨੰਫਯ* 

 

19. Voter ID Card Number / ਵੋਟ੍ਯ ਆਈ ਡੀ ਕਾਯਡ ਨੰਫਯ  

20. Aadhaar Number (UID) / 

ਅਧਾਯ ਨੰਫਯ (ਮੂ ਆਈ ਡੀ) 
 21. Aadhaar Enrollment Number (if 

Aadhaar not issued)/ਅਧਾਯ ਇਨਯੋਰਭਟ੍” 
ਨੰਫਯ (ਜਕਯ ਅਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਾਯੀ ਨਸੀਂ ਸੋਇਆ) 

 

 



ਵ-ਘਸ਼ਣਾ ਪਤੱਰ 

ਪੰਜਾਬ ਰਕਾਰ ਦ ਮੀਮ ਨੰ:3/7/10- ਟਰਨਨੰਗ-1007 

ਨਮਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਮਾਰਚ 2010 ਅਨੁਾਰ 
 

ਮੈਂ..................................... ਪੁੱਤਰ............................... ਵਾੀ.................................. 

ਨਿਲ੍ਹ ਾ..................... ਦਾ ਰਨਸਣ ਵਾਲ੍ਾ ਸਾਾਂ ਤ ਵ-ਘਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਸਾਾਂ ਨਕ:- 
 

1) ਇਸ ਨਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਵਾਾਂ ਕੰਡਕਟਰੀ ਲ੍ਾਇੰ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰ ਨਰਸਾ ਸਾਾਂ। 
 

2) ਇਸ ਨਕ ਮਰੀ ਜਨਮ ਨਮਤੀ..................... ਸ। 
 

3) ਇਸ ਨਕ ਮਨੰੂ ਪਨਸਲ੍ਾਾਂ ਨਕ ਵੀ ਰਾਜ ਨਵਚੋਂ ਕਈ ਕੰਡਕਟਰੀ ਲ੍ਾਇੰ ਜਾਰੀ ਨਸੀਂ ਸਇਆ ਸ। 
 

4) ਇਸ ਨਕ ਜ ਦਫਤਰ ਦੀਆਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸਦਾਇਤਾਾਂ ਸਣਗੀਆਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਸਵਾਾਂਗਾ। 
 

5) ਇਸ ਨਕ ਫਟਏਡ ਦਾ ਰਟੀਨਫਕਟ ਨਾਲ੍ ਨੱਥੀ ਸ ਲ੍ੜ੍ੀਂਦੀ ਰਕਾਰੀ ਫੀ ਭਰ ਨਦੱਤੀ ਸ। 
 

6) ਇਸ ਨਕ ਮਰਾ ਕੰਡਕਟਰੀ ਲ੍ਾਇੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। 
 

 

ਘਸ਼ਣ ਕਰਤਾ  

 

ਤਦੀਕ:- 
 

  ਤਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਨਕ ਮਰਾ ਨਦੱਤਾ ਸਇਆ ਵ-ਘਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਬਲ੍ਕੱੁਲ੍ ਸੀ ਵਾ ਦਰੁਤ 

ਸ ਇ ਨਵੱਚ ਕਈ ਵੀ ਗੱਲ੍ ਝੱੂਠ ਜਾਾਂ ਛੱੁਪਾ ਕ ਨਸੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ। 

 
 

 

ਘਸ਼ਣ ਕਰਤਾ  

  



ਐਲ.ਕੋਨ ਏ ਰੋਲ 4.47 (4) ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹਿਕਲਜ਼ ਰੂਲ 1989 ਕੰਡਕਟਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ 

1)  ਨਾਮ 

2)  ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 

3)  ਜਨਮ ਪਮਤੀ 

4)  ਿੱਕਾ ਿਤਾ 

5)  ਸਾਲ ਦਾ ਿੱਤਾ 

6)  ਮੇਰੇ ਿਾ ਿਪਸਲਾਂ ਕਈ ਕੰਡਕਟਰੀ ਲਾਇੰ ਨਸੀਂ ਸੈ। 

7)  ਮੈਨ ੰ  ਕੰਡਕਟਰੀ ਲਾਇੰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਂ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ। 

 ਇ ਰਾਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪਕ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 18 ਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਸੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਕਤ ਪਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ 
ਦਰਖਾਤ ਸੈ। ਮੈਂ ਆਿਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਫਟਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। 

 

ਦਤਖਤ ਦਰਖਾਤ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ  

ਪਮਤੀ................ 

ਲਾਇੰ........................ 

ਿੇਜ ਨੰਿਰ......................      ਦਰਖਾਤ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਦ ੇਦ ਸਰੇ ਦਤਖਤ 

ਪਮਤੀ............... 


