
MV-82U (7/22)2از  1صفحہ  دونوں سمت مکمل کریں 

 گاڑی کے رجسڻریشن/
 ڻائڻل کی درخواست

 ہدایات:
A.  کیا یہ گاڑی صرف ذاتی استعمال کے لیے رجسڻر کرائی جا رہی ہے؟  ہاں نہیں 

 مکمل کریں۔ 4-1تو اس فارم کے سیکشن  - ہاںاگر 
۔ یںکے اہل ہ یڻوںپل یلکمرش یا یڻوںہے تو، آپ پسنجر پل یںاشتہار نہ یحصے پر کوئ یبھ یہے اور ڻرک کے کس یہوئ یںاستعمال نہ یکبھ یےمقاصد کے ل یلپک اپ ڻرک ہے جو کمرش یگاڑ یہ اگر

 یڻیںپل یلکمرش      یڻیںپسنجر پل   :یںمنتخب کر یکا
 مکمل کریں۔ 5-1تو اس فارم کے سیکشن  - نہیںاگر 

B.  میں تصدیق مکمل کریں۔ 6سیکشن 
C.  یہ فارم مکمل کرنے کے واسطے مزید معلومات کے لیے فارمMV-82.1 نیو یارک اسڻیٹ میں گاڑی رجسڻر/ڻائڻل کروانا سے رجوع کریں۔ 

ن 
کش

سی
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 موجوده پلیٹ نمبر صرف ایک ڻائڻل حاصل کرنا  کروانا رجسڻریشن کی تجدید  ایک گاڑی رجسڻر کروانا  میں چاہتا ہوں:

 رجسڻریشن کی تبدیلی  گمشده یا خراب شده آئڻمز کا بدل  پلیڻیں منتقل کرنا 
 ہے)(اگر نام تبدیل ہوا تھا تو آپ کو ثبوت پیش کرنا ضروری سابق نام  (آخری، پہال، درمیانی یا کاروبار کا نام)ابتدائی رجسڻریشن کننده کانام 

 نام کی تبدیلی
 نہیں ہاں 

 ڻیلیفون یا موبائل فون نمبر جنس تاریخ پیدائش نمبر IDکا ڈرائیونگ الئسنس کا  NYSابتدائی رجسڻریشن کننده کا 
  

M 
 

F 
 

X 
 

 ایریا کوڈ
(            ) 

 سال دن مہینہ

 ای میل (آخری، پہال، درمیانی)مشترک رجسڻریشن کننده کا نام 
 نام کی تبدیلی

 نہیں ہاں 
 جنس تاریخ پیدائش نمبر IDکا ڈرائیونگ الئسنس کا  NYSمشترک رجسڻریشن کننده کا 

  

M 
 

F 
 

X 
  پتہ کی تبدیلی؟ ہاں نہیں   سال دن مہینہ

 (اسڻریٹ نمبر اور نام، رورل ڈیلیوری یا باکس نمبر شامل کریں۔ یہ پتہ دستاویز پر ہوگا۔)         پتہ جہاں ابتدائی رجسڻریشن کننده کو ڈاک ملتی ہے
 رہائش کی کاؤنڻی زپ کوڈ ریاست قصبہشہر یا  اپارڻمنٹ نمبر

 باکس نمبر نہ دیں۔) .P.O( پتہ جہاں ابتدائی رجسڻریشن کننده رہتا ہے اگر ڈاک کے پتے سے مختلف ہو۔
 زپ کوڈ ریاست شہر یا قصبہ اپارڻمنٹ نمبر

 (ایک کو نشان زد کریں)باڈی کی قسم  گاڑی کی وضاحت گاڑی کا شناختی نمبر

ن 
کش

سی
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ڻریلر قابل تبدیلی  دروازے  2 ساخت سال

 4 دروازے  /سب اربنSUV موڻر سائیکل

 پک اپ لیمو ڻو

 وین ________________ دیگر 

 پاور کی قسم (ایندھن) 
 بال بار کیے وزن رنگ

 گیس  ڈیزل  الیکڻرک  فلیکس  CNG  پروپین  کوئی نہیں

 کمرشیل گاڑیوں کے لیے  Office Use Only ڻریلرز اور کمرشیل گاڑیوں کے لیے 
 Mileage Brand اوڈومیڻر ریڈنگ میل میں بالغون کے لیے نشست کی گنجائش (بشمول ڈرائیور) زیاده سے زیاده مجموعی وزن سیلنڈرز

 A    E  N 

 دوری ایکسلز

کیا اس گاڑی کی گنجائش کو مینوفیکچرر کے ذریعے فراہم کرده گنجائش سے ماورا بڑھایا گیا تھا، توسیعی چیسس کے طریقوں سے 
نہیں ہاں  .............................................................................................................................................................. کا حصہ بڑھا کر؟، پہیوں کی اساس بڑھا کر، یا نشست 

نہیں ہاں  ................................................ کے مطابق مطلوبہ وفاقی ردوبدل کننده کی حفاظتی تصدیق ہے (جو عام طور پر ڈور جیمب پر پایا جاتا ہے)؟ VTL §401تو، کیا آپ کے پاس  ہاںاگر 

نہیں ہاں  ............................................................................................ تو، کیا یہ ردوبدل کرده گاڑی تمام متصرفین کی نشست کی پوزیشنوں پر حفاظتی بیلڻوں سے آراستہ ہے؟ ہاںاگر 

کے دفتر میں سارے لیبلز اور پلیڻوں کی فوڻوگراف یا کاپی پیش کرنا ضروری ہے (عام طور پر  DMVاگر پسنجر کی گنجائش بڑھانے کے لیے گاڑی میں ردوبدل کیا/اسے بھینچا گیا تھا تو، آپ کو اہم بات: 
کے  NYS DOTیا اس سے زائد بالغوں کی نشست کی گنجائش ہے (ڈرائیور سمیت)، تو آپ کو اصل  9ڈائیور کے بغلی دروازے پر ہوتا ہے)۔ اگر گاڑی میں ردوبدل کیا یا اسے بھینچا گیا تھا اور اب اس میں 

 کا استثناء کا خط دکھانا ضروری ہے۔ NYS DOTمعائنہ کی رسید یا 
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 اگر گاڑی کا مالک رجسڻریشن کننده سے مختلف ہے تو، مالک کو یہ سیکشن مکمل کرنا ضروری ہے۔

 (آخری، پہال، درمیانی)ابتدائی مالک کا نام  الئسنس نمبر NYSابتدائی مالک کا  ابتدائی مالک کی جنس
 ابتدائی مالک
 تاریخ پیدائش

  M F X سال دن مہینہ 
  

 (اسڻریٹ نمبر اور نام، رورل ڈیلیوری یا باکس نمبر شامل کریں)    پتہ جہاں ابتدائی مالک کو ڈاک ملتی ہے
 کاؤنڻی زپ کوڈ ریاست شہر یا قصبہ اپارڻمنٹ نمبر

میں نامزد شخص (اشخاص) کو یہ گاڑی اس فرد  1میرا دستخط سیکشن  رجسڻریشن کا اجازت نامہ  ناممشترک مالک کا 
 کے نام سے رجسڻر کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ میں نے موجوده ملکیت کی دستاویز فراہم کر دی ہے۔

X 
 (تاریخ) رجسڻریشن اور ڻائڻل کے لیے شناخت کے ثبوت دیکھیں۔) - ID-82کا ثبوت۔ فارم  IDڻائڻل کے لیے پہلی بار درخواست دیتے وقت مطلوب  NYS(سبھی مالک (مالکان) کے دستخط اور  
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If you're outside of the US, call collect at 1-804-673-1691
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 نقصان کا انکشاف
النے، اور سڑک یا  کیا گاڑی اس حد تک کچل گئی، تباه ہو گئی یا خراب ہو گئی ہے کہ اس کو دوبار بنا کر یا دوباره تعمیر کر کے حادثہ سے قبل کی حالت میں

ت گاڑی کی خرده مالیت شاہراه پر چالنے کے واسطے گاڑی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے پرزوں یا مزدوری کی کل تخمینی، یا حقیقی الگت خسارے کے وق
 سے زیاده ہے؟ %75کے 

 

 
  ہاں نہیں 

 
 
 
 
 

 

گاڑی رجسڻرد ہونے سے پہلے اس کا چوری مخالف معائنہ ہونا صروری ہے۔ جو ڻائڻل جاری ہوا ہے اس پر "ری بلٹ کو نشان زد کیا تو،  ہاںاگر آپ نے 
 سالویج" کا بیان ہوگا۔

 

      
 

 میں ترامیمگاڑی 
میں شامل  کیا چیسس میں توسیع کیے بغیر یا پہیے کی اساس بڑھائے بغیر اصل مینوفیکچرر کی تفصیالت سے الگ اس گاڑی میں ترمیم کی گئی ہے؟ (مثالوں

 تو ترامیم بیان کریں:ہیں: رنگ کی تبدیلی، اضافی نشستیں، مستقل طور پر منڈھے ہوئے کیمپنگ ایکوپمنٹ، متعد مرحلے والی گاڑیاں۔) اگر "ہاں" 

 

  ہاں نہیں 
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 گاڑی کا غیر ذاتی استعمال
 

معائنہ  NYS DOTدیکھیں)،  https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/passengerآپریڻنگ اتھارڻی ( NYS DOT* جو گاڑیاں پسنجروں کو لے جاتی ہیں ان کے لیے 
)https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/inspection  مطلوب ہو سکتا ہے اور/یا وه آرڻیکل (19دیکھیں-A ) کے تقاضےhttps://dmv.ny.gov/motor-

carriers/information-and-forms-article-19 دیکھیں) کے ساتھ مشروط ہو سکتی ہیں۔ 
 

 کو نشان زد کریں:ایک 
    

 

  کمرشیل ڻو ڻرک نیز مجموعی گاڑی کے وزن کی کم از
 پاؤنڈ کی درجہ بندی 8,600کم 

  صرف فارم کی گاڑی کے بطور استعمال ہوتا ہے 
 ہے) ضروریجمع کروانا  1، حصہ 260F-MV(فارم 

  صرف زرعی ڻرک یا زرعی ڻریلر کے بطور استعمال
 ہوتا ہے

 ایمبولنس 

  ایمبولنس*چھوڻا 

 جنازه گاڑی 

 *ملی جلی جنازه گاڑی/غلط کوچ 

  پسنجروں کو لے جانے کے لیے استعمال 
 (بس، الئیوری، اسکول بس،  *ہوتی ہے

 اسکول کار)

  ڻیکسی کے بطور آپریٹ ہوتی ہے* (آپ پر نیچے
 )ہے۔ ضروری"صرف ڻیکسی" واال سیکشن مکمل کرنا 

  (نجی رینڻل) بغیر ڈرائیور کے کرایے پر لی ہوئی 

  معاوضہ کے لیے پسنجروں کو پک کرنے کے لیے
ان عملداریوں میں جو  صرفاستعمال ہوتی ہے 

 ڻیکسیوں کا نظم و ضبط نہیں کرتی ہیں*

  استعمال بیان کریں: -دیگر 
_______________________________ 

 
 
 

      
 

 تقاضے بیمہ کے
 

  ،(بال واسطہ یا بالواسطہ معاوضہ) ایک  -ہائر کے لیےFH سرڻیفکیٹ جمع کروائیں  DOT  آپریشن- NYS DOT  کا پرمٹ اور/یا وفاقیDOT  پرمٹ
 نمبر جمع کروائیں اور ریکارڈ کریں:

________________________________________ 
 

  ایک موجوده اور درست  -ہائر کے لیے نہیںNYS  کا بیمہID کارڈ جمع کروائیں 
      
 

 صرف ڻیکسیاں (ایک کو نشان زد کریں)
 

 گاڑی نیو یارک سڻی، ویسٹ چیسڻر، یا نساؤ کاؤنڻیز میں جاری ہوئی ہے۔   گاڑی پک اپ کے لیے ان عملداریوں میں استعمال ہوتی ہے جو
، ویسٹ چیسڻر NYC سوا ماڻیکسیوں کا نظم و ضبط کرتی ہیں 

 یا نساؤ کاؤنڻی۔ کاؤنڻی
 

  گاڑیNYC  کے بیچ  14اور  9میں کنڻریکٹ کیریئر کے بطور استعمال ہوتی ہے (کمیوڻر وین مع
 پلیڻوں کے اہل ہیں۔ LIVERYنشست کی گنجائش)۔ آپ 
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 تصدیق
 

دت درست اور مکمل ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ گاڑی وہیکل میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس درخواست فارم پر میں نے جو معلومات دی ہیں وه اور اس درخواست کی تائید میں فراہم کرده کوئی دستاویزی شہا
دنوں کے  10) کے لیے اہل قرار یافتہ ہے اور VS-1077مطلوبہ معائنہ پاس کر چکی ہے، یا وقت میں توسیع (فارم اینڈ ڻریفک الء کے تقاضے کے مطابق پوری طرح سے آراستہ ہے اور نیو یارک اسڻیٹ کا 

ڻمز کے لیے درخواست دے رہا ہوں گی۔ اگر میں متبادل رجسڻریشن آئاندر اس کا معائنہ ہوگا۔ میں یہ بھی تصدیق کرتا ہوں کہ مناسب بیمہ کوریج مؤثر ہے، اور گاڑی وہیکل اینڈ ڻریفک الء کے مطابق ہی چلے 
ں ہیں تو، میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں اب بھی انہیں موصول تو، میں تصدیق کرتا ہوں کہ رجسڻریشن فی الحال زیر معطلی یا تنسیخ نہیں ہے۔ اگر میرے پاس خصوصی گروپوں کے لیے ریزرو سیریز کی پلیڻی

اگر میں اس درخواست کے سلسلے میں کوئی فیس ادا کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوں تو، میں سمجھتا ہوں کہ  کا صرف ایک سیٹ ہے۔کرنے کا اہل ہوں، اور یہ کہ میرے پاس ان پلیڻوں 
 نیچے میرا دستخط میرے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کا بھی اختیار دیتا ہے۔

 
 

 دینا یا جھوڻی یا گمراه کن معلومات فراہم کرنا ایک فوجداری جرم ہے جو آپ کو قانون کے تحت مواخذه کا مستوجب بنا سکتا ہے۔اس درخواست کے سلسلے میں جان بوجھ کر جھوڻا بیان  انتباه: 
 

 جلی حروف میں  
 نام یہاں لکھیں

جلی حروف میں اضافی  
 نام یہاں لکھیں

  
    
کر رہے ہیں تو، جلی حروف میں اپنا پورا نام اور اگر کارپوریشن کے لیے رجسڻر  -(جلی حروف میں پورا نام لکھیں  

 عہده لکھیں)
  (جلی حروف میں پورا نام لکھیں)

 

 
 

  دستخط

 
 

 
 اضافی 
 دستخط

  
 

X X  
پارڻنرشپ کے لیے یا اگر ایک سے زائد نام سے یہ گاڑی رجسڻر کر رہے  -(یہاں دستخط کریں  (یہاں دستخط کریں) 

 مطلوب ہے۔)ہیں تو اضافی دستخط 
 

      
 

 

(آخری، پہال، درمیانی یا کاروبار کا نام)ابتدائی رجسڻریشن کننده کانام 

reset/clear
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	ﻣوﺟوده ﭘﻠﯾٹ ﻧﻣﺑر: 
	ﻣﯾں ﭼﺎﮨﺗﺎ ﮨوں: Off
	سابق نام اگر نام تبدیل ہوا تھا تو آپ کو ثبوت پیش کرنا ضروری ہے: 
	ﮢﯾﻠﯾﻔون ﯾﺎ ﻣوﺑﺎﺋل ﻓون ﻧﻣﺑر: 
	ﮢﯾﻠﯾﻔون ﯾﺎ ﻣوﺑﺎﺋل ﻓون ﻧﻣﺑر اﯾرﯾﺎ ﮐوڈ: 
	NYS نیویارک اسٹیٹ کے ابتدائی رجسٹرنٹ کے ڈرائیور کے لائسنس کی شناخت شناخت نمبر: 
	بنیادی رجسٹرار کی جنس: Off
	پرائمری رجسٹرار تاریخ پیدائش دن: []
	پرائمری رجسٹرار تاریخ پیدائش مہینہ: []
	پرائمری رجسٹرار تاریخ پیدائش سال: 
	مشترک رجسڻریشن کننده کا نام آخری، پہلا، درمیانی: 
	نام کی تبدیلی بنیادی رجسٹرار: Off
	ای میل: 
	نام کی تبدیلی کو-رجسٹرنٹ: Off
	جوائنٹ رجسٹرنٹ کا NYS نیویارک اسٹیٹ ڈرائیور کا لائسنس ID شناخت نمبر: 
	مشترکہ رجسٹریشن مہینہ: []
	مشترکہ رجسٹریشن دن: []
	مشترکہ رجسٹریشن سال: 
	مشترکہ رجسٹریشن جنس: Off
	پتہ کی تبدیلی: نہیں 
	پتہ جہاں ابتدائی رجسٹریشن کنندہ کو ڈاک ملتی ہے اپارٹمنٹ نمبر: 
	پتہ جہاں ابتدائی رجسٹریشن کنندہ کو ڈاک ملتی ہے شہر یا قصبہ: 
	پتہ جہاں ابتدائی رجسٹریشن کنندہ کو ڈاک ملتی ہے ریاست: []
	پتہ جہاں ابتدائی رجسٹریشن کنندہ کو ڈاک ملتی ہے زپ کوڈ: 
	رہائش کی کاؤنٹی: 
	پتہ جہاں ابتدائی رجسٹریشن کنندہ رہتا ہے اگر ڈاک کے پتے سے مختلف ہو۔  ڈاک خانہ باکس نمبر نہ دیں: 
	پتہ جہاں ابتدائی رجسٹریشن کنندہ رہتا ہے اگر ڈاک کے پتے سے مختلف ہو۔  اپارٹمنٹ نمبر: 
	پتہ جہاں ابتدائی رجسٹریشن کنندہ رہتا ہے اگر ڈاک کے پتے سے مختلف ہو  زپ کوڈ: 
	پتہ جہاں ابتدائی رجسٹریشن کنندہ کو ڈاک ملتی ہے اسٹریٹ نمبر اور نام، رورل ڈیلیوری یا باکس نمبر شامل کریں یہ پتہ دستاویز پر ہوگا: 
	پتہ جہاں ابتدائی رجسٹریشن کنندہ رہتا ہے اگر ڈاک کے پتے سے مختلف ہو  شہر یا قصبہ: 
	پتہ جہاں ابتدائی رجسٹریشن کنندہ رہتا ہے اگر ڈاک کے پتے سے مختلف ہو  ریاست: []
	گاڑی کا شناختی نمبر: 
	گاڑی کی وضاحت سال: 
	گاڑی کی وضاحت ساخت: 
	رنگ: 
	بلا بار کیے وزن: 
	پاور کی قسم ایندھن: Off
	باڈی کی قسم ایک کو نشان زد کریں: Off
	منتخب کریں دیگر: 
	سیلنڈرز: 
	ٹریلرز اور کمرشیل گاڑیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مجموعی وزن: 
	بالغون کے لیے نشست کی گنجائش بشمول ڈرائیور: 
	اوڈومیٹر ریڈنگ میل میں: 
	کمرشیل گاڑیوں کے لیے ایکسلز: 
	کمرشیل گاڑیوں کے لیے دوری: 
	کیا اس گاڑی کی گنجائش کو مینوفیکچرر کے ذریعے فراہم کردہ گنجائش سے ماورا بڑھایا گیا تھا توسیعی چیسس کے طریقوں سے  پہیوں کی اساس بڑھا کر یا نشست کا حصہ بڑھا کر: Off
	اگر ہاں تو، کیا آپ کے پاس VTL 401 کے مطابق مطلوبہ وفاقی ردوبدل کنندہ کی حفاظتی تصدیق ہے جو عام طور پر ڈور جیمب پر پایا جاتا ہے: Off
	اگر ہاں تو کیا یہ ردوبدل کردہ گاڑی تمام متصرفین کی نشست کی پوزیشنوں پر حفاظتی بیلٹوں سے آراستہ ہے: Off
	ابتدائی مالک کا نام آخری، پہلا، درمیانی: 
	ابتدائی مالک تاریخ پیدائش مہینہ: []
	ابتدائی مالک تاریخ پیدائش دن: []
	ابتدائی مالک تاریخ پیدائش سال: 
	ابتدائی مالک کی جنس: Off
	پتہ جہاں ابتدائی مالک کو ڈاک ملتی ہے    اسٹریٹ نمبر اور نام رورل ڈیلیوری یا باکس نمبر شامل کریں: 
	پتہ جہاں ابتدائی مالک کو ڈاک ملتی ہے اپارٹمنٹ نمبر: 
	پتہ جہاں ابتدائی مالک کو ڈاک ملتی ہے شہر یا قصبہ: 
	پتہ جہاں ابتدائی مالک کو ڈاک ملتی ہے ریاست: []
	پتہ جہاں ابتدائی مالک کو ڈاک ملتی ہے زپ کوڈ: 
	پتہ جہاں ابتدائی مالک کو ڈاک ملتی ہے کاؤنٹی: 
	مشترک مالک کا نام: 
	رجسٹریشن کا اجازت نامہ میرا دستخط سیکشن 1 میں نامزد شخص اشخاص کو یہ گاڑی اس فرد کے نام سے رجسٹر کرنے کا اختیار دیتا ہے میں نے موجودہ ملکیت کی دستاویز فراہم کر دی ہے: Off
	تاریخ: 
	ابتدائی رجسڻریشن کننده کانام آخری، پہلا، درمیانی یا کاروبار کا نام: 
	کیا گاڑی اس حد تک کچل گئی تباہ ہو گئی یا خراب ہو گئی ہے کہ اس کو دوبار بنا کر یا دوبارہ تعمیر کر کے حادثہ سے قبل کی حالت میں لانے، اور سڑک یا شاہراہ پر چلانے کے واسطے گاڑی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے پرزوں یا مزدوری کی کل تخمینی، یا حقیقی لاگت خسارے کے وقت گاڑی کی خردہ مالیت کے 75 سے زیادہ ہے: Off
	کیا چیسس میں توسیع کیے بغیر یا پہیے کی اساس بڑھائے بغیر اصل مینوفیکچرر کی تفصیلات سے الگ اس گاڑی میں ترمیم کی گئی ہے مثالوں میں شامل ہیں رنگ کی تبدیلی اضافی نشستیں، مستقل طور پر منڈھے ہوئے کیمپنگ ایکوپمنٹ متعد مرحلے والی گاڑیاں: Off
	اگر ہاں تو ترامیم بیان کریں: 
	گاڑی کا غیر ذاتی استعمال: Off
	دیگر  استعمال بیان کریں: 
	بیمہ کے تقاضے ہائر کے لیے بلا واسطہ یا بالواسطہ معاوضہ ایک FH سرٹیفکیٹ جمع کروائیں: Off
	بیمہ کے تقاضے  محکمہ ٹرانسپورٹیشن آپریشن   نیویارک اسٹیٹ محکمہ ٹرانسپورٹیشن کا پرمٹ اور یا وفاقی محکمہ ٹرانسپورٹیشن پرمٹ نمبر جمع کروائیں اور ریکارڈ کریں: Off
	نیویارک اسٹیٹ  محکمہ ٹرانسپورٹیشن کا پرمٹ اوریا وفاقی محکمہ ٹرانسپورٹیشن  پرمٹ نمبر جمع کروائیں اور ریکارڈ کریں: 
	صرف ٹیکسیاں: Off
	جلی حروف میں نام یہاں لکھیں جلی حروف میں پورا نام لکھیں  اگر کارپوریشن کے لیے رجسٹر کر رہے ہیں تو، جلی حروف میں اپنا پورا نام اور عہدہ لکھیں: 
	جلی حروف میں اضافی نام یہاں لکھیں جلی حروف میں پورا نام لکھیں: 
	دوبارہ ترتیب دیں  صاف کریں: 
	اصل مالک کا NYS نیویارک اسٹیٹ کا لائسنس نمبر: 
	بیمہ کے تقاضے کرایہ کے لیے نہیں ہیں ایک موجودہ اور درست NYS نیویارک اسٹیٹ ID انشورنس شناختی کارڈ جمع کروائیں: Off


