
 2از  1صفحہ 

 
MV-15CU (5/22) 

 ڈرائیونگ کے ریکارڈ کی معلومات کے لیے درخواست 
 

 ڈرائیور کے ریکارڈ درج ذیل معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں: 
  سزا یابیاں، برخاستگیاں، منسوخیاں، حادثات، حادثے کی روک تھام کے کورس کی تکمیل (مزید معلومات کے لیے، فارمDS-242.1  (سے رجوع کریں 
DMV  ہوتی ہیں:  نہیںکے ریکارڈوں میں درج ذیل معلومات شامل 
 دثات، پہلی بار الئسنس ملنے کی تاریخ، گاڑی کی معلومات ڻکٹ، پتہ کی سرگزشت، ان کی برقراریت کی مدت سے ما وراء سزا یابیاں اور/یا حا 

 آپ اپنے ریکارڈ کی درخواست کر سکتے ہیں۔
 دوسرے شخص کے ریکارڈ کی درخواست کر سکتے ہیں۔کسی آپ 

 ہدایات: 
  ،درخواست کرده ہر تالش کے لیے ایک علیحده فارمMV-15C استعمال کرنا ضروری ہے۔ 
  لیے دستاویزات دکھانا ضروری ہے (شناخت کے قابل قبول ثبوتوں کے لیے فارم آپ کو اپنی شناخت ثابت کرنے کےID-44  (دیکھیں 
  گاڑی اور ڻریفک قانون کا تقاضا ہے کہDMV  چارج کرے۔ آپ کو فیس ادا کرنا ضروری ہے چاہے ڈرائیور کا ریکارڈ نہ ملے۔  10$تالش فیس 

کے مطابق، ریکارڈ تالش کرنے کی فیس ان پر نہیں لگتی ہے: کوئی   202فیس ادا کر سکتے ہیں۔ گاڑی اور ڻریفک قانون کے سیکشن  کے ذریعےکے نام سے واجب االدا چیک    "کمشنر آف موڻر وہیکلز"آپ 
 کے بموجب کام کرتا ہے۔  722 ، بورڈ یا باڈی؛ رضاکار فائر کمپنی؛ رضاکار ایمبولنس سروس؛ لیگل ایڈ بیورو، سوسائڻی یا پرائیوٹ اداره جو کاؤنڻی کے قانون کے سیکشنافسر سرکاری

 آپ کو تحریری اطالع بھیج کر بتائے گا کہ آپ نے جس ریکارڈ کی درخواست کی تھی وه نہیں مال۔ DMVریکارڈ نہیں ملتا ہے تو،کا کوئی الئسنس  پر مشتملکو آپ کی فراہم کرده معلومات  DMVاگر 
 

  میں خود اپنے ریکارڈ کی درخواست کرتا ہوں۔ 
 مکمل کریں)  A(صرف سیکشن 

 دوسرے شخص کے ریکارڈکی درخواست کرتا ہوں۔ (سیکشن  کسی  میںA  اور سیکشنB    مکمل کریں)۔ 
 مختصر دستخط کرنا ضروری ہے۔  اپر آپ کی درخواست پر الگو ہونے والے "قابل اجازت استعمال" کے آگے اپن  2صفحہ آپ کو اس فارم کے 

 
A. اس بارے میں معلومات:  ہے ڈرائیور کے جس ریکارڈ کی آپ نے درخواست کی 

 نمبر  IDڈرائیونگ الئسنس 
           

          
   

 یا 
  

  تاریخ پیدائش  درمیانی) (آخری، پہال،  نام 
 سال دن مہینہ  

          

   
B.  آپ کی معلومات  

  تاریخ پیدائش  (آخری، پہال، درمیانی)  نام 
 سال دن مہینہ  

          
   

  اپارڻمنٹ نمبر کا پتہ  گلی 
  

 
 

  

 زپ کوڈ ریاست  شہر یا قصبہ  
  

 
  

  
 کریڈٹ کارڈ کی اجازت دہندگی 
 اس ڻرانزیکشن کے لیے مجھے موجود رہنا ضروری ہے۔ میرا دستخط اس درخواست کے سلسلے میں کسی فیس کی ادائیگی کے لیے میرے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کا اختیار دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ  
  
  تاریخ   Xیہاں دستخط کریں  
   کا دستخط)  ہولڈر کے پورے نام (کارڈ   
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 Proof of Identification Provided by Requester: 
  Driver License/Non-Driver ID Card 

Client ID #  
 Cash  Check  Credit Card 

  Other ID (Specify): 
  

    

 Proof of Qualification for a No Fee Abstract: 
 Name of Organization 

Claiming Exemption 
  Exempt 

 Purpose of the 
Abstract Request 

  
    

 MVR 
Signature X 

Initials Date 

   

  لکیر کے نیچے کی جگہ صرف جواز کے مقاصد سے ہے۔  
   
 
 



MV-1515CU (5/22)  2از  2صفحہ  ڈرائیور کی رازداری کا تحفظ ایکٹ -قابل اجازت اصولوں کی فہرست 
 

 

وصول کننده معرفت ہذا تصدیق کرتا ہے کہ   موڻر گاڑی کے ریکارڈوں تک رسائی کو منصبط کرتا ہے۔ )”U.S.C. §2721.et seq.) (“DPPA 18(وفاقی ڈرائیور کی رازداری کا تحفظ ایکٹ 
DMV کے ذریعے یہاں پر فراہم کرده معلومات کو کلی طور پر درج ذیل مقصد (مقاصد) سے استعمال کیا جائے گا۔ 

 
 (وصول کننده پر ان سبھی کو نشان زد کرنا ضروری ہے جو الگو ہوتے ہیں۔) 

 
تفتیش، اور فیصلوں یا آرڈرز پر عمل  دیوانی، فوجداری، انتظامی، یا کسی عدالت یا ایجنسی میں ثالثی کی کارروائیوں میں، بشمول کارروائی کی خدمت، مقدمہ بازی کی توقع میں   ______   .1

 (U.S.C. §2721 (b)(4) 18)درآمد یا نفاذ میں یا عدالت کے آرڈر کے بموجب استعمال۔ 
 

خود بیمہ شده اداره کے ذریعے  دعووں کی تفتیشات، فراڈ مخالف سرگرمیوں، درجہ بندی یا ضمانت دینے کی سرگرمیوں میں کسی بیمہ دہنده، یا بیمہ کی امدادی تنطیم یا از   ______   .2
 (U.S.C. §2721 (b)(6) 18)استعمال۔ 

 

 (U.S.C. §2721 (b)(7) 18)گاڑیوں کے مالکان کو نوڻس فراہم کرنے میں استعمال۔ ہوئی ہک لگا کر کھینچی گئی یا احاطے میں رکھی  ______   .3
 

4.   ______ U.S.C کے تحت مطلوب کمرشیل ڈرائیونگ الئسنس کے حامل کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی آجر، اس کے ایجنٹ یا بیمہ   313کے باب  49. کے ڻائڻل
 (U.S.C. §2721 (b)(9) 18)دہنده کے ذریعے استعمال۔ 

 

 -ڻھیکیداروں کے ذریعے کاروبار کی نارمل انجام دہی میں استعمال کے لیے، لیکن صرف کسی جائز کاروبار یا اس کے ایجنڻوں، مالزمین، یا  ______   .5
)A(  کاروبار یا اس کے ایجنڻوں، مالزمین، یا ڻھیکیداروں کے پاس فرد کی جمع کروائی ہوئی ذاتی معلومات کی درستگی کی تصدیق کرنے کے لیے؛

(18 U.S.C. §2721 (b)(3)(A))  اور 
)B( رد اگر اس طریقے سے جمع کرائی گئی ایسی معلومات درست نہیں ہیں یا اب درست نہیں ہیں تو، درست معلومات حاصل کرنے کے لیے، لیکن صرف اس ف

 18)۔ کے خالف قانونی تدابیر اختیار کر کے، یا اس کے خالف قرض یا سیکیورڻی کے مفاد کی وصولیابی کر کے فراڈ کی روک تھام کرنے کے مقاصد سے
U.S.C. §2721 (b)(3)(B)) 

 

6.   ______ NYS  19گاڑی اور ڻریفک قانون، آرڻیکلA -  بس ڈرائیوروں کے لیے خصوصی تقاضے کے تحت مطلوب استعمال۔(18 U.S.C. §2721 (b)(14)) 
 

7.   ______ NYS  19گاڑی اور ڻریفک قانون، آرڻیکلB -  کمرشیل موڻر کیریئرز کے لیے خصوصی تقاضے کے تحت مطلوب استعمال۔(18 U.S.C. §2721 (b)(14)) 
 

 (U.S.C. §2721 (b)(1) 18)کسی سرکاری ایجنسی، بشمول کسی عدالت یا قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کے ذریعے اس کے اعمال کی انجام دہی میں استعمال۔  ______   .8
 

 (U.S.C. §2721 (b)(1) 18)ایجنسی کی جانب سے کام کرنے والے کسی نجی فرد یا اداره کے ذریعے اس کے اعمال کی انجام دہی میں استعمال۔  مقامیکسی وفاقی، ریاستی یا  ______   .9
 

 (U.S.C. §2721 (b)(2) 18)موڻر گاڑی یا ڈرائیور کی حفاظت کے امور میں استعمال۔  ______   .10
 

 (U.S.C. §2721 (b)(2) 18)موڻر گاڑی کی چوری کے امور میں استعمال۔  ______   .11
 

 (U.S.C. §2721 (b)(2) 18)موڻر گاڑی کے اخراج کے امور میں استعمال۔  ______   .12
 

 (U.S.C. §2721 (b)(2) 18)موڻر گاڑی کے پروڈکٹ میں ردوبدل، ری کالز یا ایڈوائزریز کے امور میں استعمال۔  ______   .13
 

 (U.S.C. §2721 (b)(2) 18)موڻر گاڑیوں، موڻر گاڑی کے پرزوں اور ڈیلروں کی کارکردگی کی مانیڻرنگ میں استعمال۔  ______   .14
 

 (U.S.C. §2721 (b)(2) 18)موڻر گاڑی مارکیٹ کی تحقیق کی سرگرمیوں، بشمول سروے کی تحقیق میں استعمال۔  ______   .15
 

 (U.S.C. §2721 (b)(2) 18)موڻر گاڑی کے مینوفیکچرز کے اصل مالک کے ریکارڈوں سے غیر مالک کے ریکارڈوں کے اخراج میں استعمال۔  ______   .16
 

 (U.S.C. §2721 (b)(10) 18)نجی ڻول ڻرارنسپورڻیشن کی سہولیات کے آپریشن میں استعمال۔  ______   .17
 

لی ہے۔  درخواست دہنده کے ذریعے استعمال کے لیے، اگر درخواست دہنده ظاہر کرتا ہے کہ اس نے معلومات پر مشتمل شخص کی تحریری منظوری حاصل کر  ______   .18
 (U.S.C. §2721 (b)(13) 18)استعمال کر سکتے ہیں)۔  MV-15GC(فارم 

 

19.   ______ NYS  قانون کے تحت صراحتی طور پر مجاز استعمال، اگر اس طرح کے استعمال کا تعلق موڻر گاڑی یا عوامی حفاظت سے ہو۔ 
 (U.S.C. §2721 (b)(14) 18)  کے قانون کا یہاں حوالہ دیں:   NYSمخصوص 

 

تاوقتیکہ ذاتی معلومات شائع نہ کی جائیں، افراد سے رابطہ کرنے کے لیے ان کا افشاء یا استعمال نہ کیا  تحقیقی سرگرمیوں میں اور اعداد و شمار کی رپورڻیں تیار کرنے میں استعمال،  ______   .20
 (U.S.C. §2721 (b)(5) 18)۔ جائے

 

 
یا ان تک رسائی حاصل ہوتی ہے تو، میں (  DMVہوں کہ اگر مجھے    کرتی/میں تصدیق کرتا یا معلومات ملتی ہیں  یا معلومات کو سول  iکی جانب سے ریکارڈز  ) اس طرح کے ریکارڈوں 

بنیادی طور پر امیگریشن قانون نافذ کرتی ہے،    ) اس طرح کے ریکارڈوں یا معلومات کا افشاء کسی ایسی ایجنسی کے سامنے جوiiیا (  گی/امیگریشن کے مقاصد سے استعمال نہیں کروں گا
اّال یہ کہ اس   گی/نڻوں کے سامنے نہیں کروں گاجیسے امریکی امیگریشن اینڈ کسڻمز انفورسمنٹ اور امریکی کسڻمز اینڈ بارڈر پروڻیکشن کے سامنے، یا ایسی کسی ایجنسی کے مالزمین یا ایج 

کے بیچ باہمی انتظام کے بموجب ہو جو امیگریشن قانون نافذ نہیں کرتی ہو اور جس کا افشاء اس طرح کے انتظام کے بموجب حاصل کیے جا طرح کا افشاء سڻی، ریاست اور وفاقی ایجنسیوں  
تعمال کے اور بنیادی طور پر  کے تقاضوں کے عالوه، میں پانچ سال کی مدت تک تمام تر اس  USC 2721(c) 18رہے مخصوص ریکارڈوں یا معلومات تک محدود ہو۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ،  

جس کو اس طرح کی تصدیق کرنے والے شخص یا ادارده سے محکمے کے ریکارڈ   گی/امیگریشن قانون نافذ کرنے والے ہر اس شخص یا اداراه کے شناختی ریکارڈوں کو سنبھال کر رکھوں گا
 ۔گی/، اور کمشنر کی درخواست پر معائنہ کے لیے انہیں دستیاب کراؤں گاگی/میں ریکارڈوں کو برقرار رکھوں گایا معلومات موصول ہوئیں۔ میں کمشنر کی جانب سے متعین کرده انداز اور شکل  

 
 

  تاریخ:   Xدرخواست دہنده کے دستخط:   
    (دستخط)  
     
     
    (پرنٹ کریں)  

 
چھپانا فوجداری جرم کے بطور قابل سزا ہو سکتا ہے۔ اس کے عالوه، کسی فرد کے موڻر گاڑیوں کے ریکارڈ سے کوئی  جان بوجھ کر غلط معلومات دینا یا اس تحریری بیان میں ڻھوس حقائق کو 

) کے تحت وفاقی فوجداری DPPADriver’s Privacy Protection Act, DPPAذاتی معلومات حاصل کرنے کے لیے غلط نمائندگی کرنے واال شخص ڈرائیور کی رازداری کے تحفظ ایکٹ (
 جرمانوں کا مستوجب ہے۔ 

 
 

reset / clear

 نمبر  IDڈرائیونگ الئسنس 
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