
MV-902U (4/22)  2از  1صفحہ 

 ڈپلیکیٹ ٹائٹل کے لیے درخواست 
TITLE BUREAU  

PO Box 2750 
Albany NY 12220-0750 

اور سیکشن  1ذیل میں سیکشن  اگر نیچے کے بیانات میں سے کوئی بھی بیان اس درخواست پر الگو ہوتا ہے، تو الگو ہونے والے ہر ایک بیان کے باکس کو نشان زد کریں اور

 مکمل کریں۔ اگر کوئی بھی بیان الگو نہیں ہوتا ہے تو، نیچے "ہدایات" پر جائیں: کو  2

  ہے۔نیا پتہ پتہ   

 نام درج کریں:   نیا مالک کا نام بدل گیا ہے۔ 

   مالک کی وفات ہو چکی ہے۔ 

  مالک نے پاور آف اٹارنی دے دیا ہے۔  

  شامل ہے جس پر دستخط کیے گئے ہیں اور اس میں ایک تاریخ بھی شامل ہے۔ )فوٹو کاپیاں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔(   اصل الئن ریلیزاس درخواست کے ساتھ ایک 

 ہدایات:

  مکمل کریں۔ درخواست کردہ تمام معلومات فراہم کریں۔ 1ذیل میں سیکشن   ◆

  پڑھیں، اس پر دستخط کریں اور تاریخ درج کریں۔سرٹیفیکیشن کو  - 2سیکشن   ◆

  دیکھیں(۔ 3پر سیکشن  2میں موجود سرٹیفیکیشن پر دستخط کرنے والے شخص کے لیے شناخت کا مطلوبہ ثبوت فراہم کریں )صفحہ  2سیکشن   ◆

میں بیان  4پر سیکشن  2تو مطلوبہ دستاویزات فراہم کریں جو صفحہ  اگر آپ کا نام بدل گیا ہے، مالک کی وفات ہو چکی ہے، یا اگر آپ کے پاس پاور آف اٹارنی ہے،   ◆

  کی گئی ہیں۔

  $ فیس فراہم کریں۔20ہر ایک درخواست کے لیے علیحدہ   ◆

پر الگو ہوتا ہے،  آپ  4اس درخواست کو اپنے شناختی دستاویزات کے اصل ثبوت اور صحیح فیس کے ساتھ کسی بھی موٹر وہیکل کے دفتر میں الئیں۔ اگر سیکشن   ◆

  تو مطلوبہ دستاویزات الئیں۔

 یا   

کے تحت درکار ہو( اور صحیح فیس کے ساتھ اس صفحہ کے اوپری  4اس درخواست کو اپنی شناخت کے ثبوت کی فوٹو کاپی، کوئی بھی اضافی دستاویز )اگر سیکشن 

" کے نام قابل ادائیگی چیک یا منی آرڈر کے ساتھ ادائیگی کریں،  Commissioner of Motor Vehiclesحصے پر درج پتے پر ٹائٹل بیورو کو بذریعہ ڈاک بھیج دیں۔ "

 ڈاک سے نہ بھیجیں۔  نقدی

 یا   

رجسٹریشن پر درج ہے، تو آپ   کےاگر آپ کی جانب سے گاڑی کو آخری بار رجسٹر کرائے جانے کے بعد سے آپ کا پتہ نہیں بدال ہے اور آپ کا موجودہ پتہ آپ 

 مالحظہ کریں  dmv.ny.govئٹل کے لیے آن الئن درخواست دے سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ڈپلیکیٹ ٹا

 یںکو ضرور مکمل کر 2اور  1 یکشندئے گئے س یچےکسٹمر ن 

 1سیکشن 

 الئسنس پلیٹ نمبر  مینوفیکچرر  سال  ( HINیا  VINوہیکل یا ہل کا شناختی نمبر )

                 

 تاریخ پیدائش )مہینہ/دن/سال(  )آخری، پہال، درمیانی یا کاروباری نام( مالک کا نام  

/ / 

C/O  )پاور آف اٹارنی کے لیے، ڈیلر کی اجازت یا مالک کی وفات ہو چکی ہے( 

 دن کے وقت کا ٹیلی فون نمبر  اپارٹمنٹ نمبر  موجودہ ڈاک کا پتہ )گلی نمبر اور نام( 

( ) 

 زپ کوڈ ریاست  شہر یا قصبہ

 

 سرٹیفکیشن  —  2سیکشن 

پہلے سے جاری کردہ تمام ٹائٹلز کی جگہ لے لیتا ہے، اور یہ کہ صرف  ٹائٹل کا ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹمیں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اس درخواست کے نتیجے میں موصول ہونے واال 

صدیق کرتا/کرتی ہوں کہ ٹائٹل کا آخری  اس ڈپلیکیٹ ٹائٹل کو اوپر بیان کردہ گاڑی، کشتی یا تیار کردہ گھر کی فروخت، منتقلی یا تجارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں ت

ہو   ، ضائع یا خراب ہو گیا ہے۔ اگر کھو گیا ہے، ضائع یا خراب ہو گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے؛ اگر خراب ہو گیا ہے یا بوسیدہجاری کردہ سرٹیفکیٹ گم ہو گیا ہے

ں وہ اور اس درخواست کی  ہیگیا ہے، تو میں نے اسے اس درخواست کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ اس درخواست فارم پر میں نے جو معلومات دی 

 تائید میں فراہم کردہ دستاویزی شہادت درست اور مکمل ہے۔  

 رم کے بطور قابل سزا ہو سکتا ہے۔ انتباہ: اس درخواست میں جھوٹا بیان دینا یا اس درخواست کی تائید میں ایسی دستاویزی شہادت جمع کروانا جو جھوٹی ہو تو، وہ فوجداری ج

     X یہاں دستخط کریں
 )تاریخ(  )مالک یا درخواست دہندہ کا دستخط( 

     

 یں )یعنی پاور آف اٹارنی، ایگزیکیوٹر، نیکسٹ آف کن، صدر وغیرہ( اگر آپ کسی کارپوریشن کے لیے دستخط کرتے ہیں یا "کیئر آف" ایڈریس استعمال کرتے ہیں، تو اپنا پورا نام اور اپنا ٹائٹل یہاں پرنٹ کر

  پر نہ جائیں۔ DMVاہم بات: قانون کے مطابق، ٹائٹل کا ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ مالک کو بھیجا جانا چاہیے۔ ڈپلیکیٹ ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے 

 آخری، پہال، درمیانی نام

reset / clear 
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  نام/شناخت کا ثبوت -  3سیکشن 

  کے دفتر میں درخواست دیتے ہیں تو اصل ثبوت لے کر آئیں۔  DMVاگر آپ  ◆

  بھیجیں۔ اصل کاپیاں واپس نہیں کی جائیں گی۔  فوٹو کاپیاںاگر آپ بذریعہ ڈاک درخواست دیتے ہیں تو ہمیں اپنے ثبوتوں کی  ◆

 اشخاص کے لیے  
 

 

 ر او ثبوت، کا  پیدائش تاریخ ◆

  سپوائنٹ 6 کے ثبوت  کے نام ◆
NYS  فوٹو ڈرائیونگ الئسنس، لرنر پرمٹ، یا نان ڈرائیورID  سال سے زیادہ نہیں  2کارڈ جو حالیہ ہے یا جس کی میعاد

علقہ پوائنٹ ہے، دونوں تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ شناخت کے ثبوت کے لیے دیگر قابل قبول دستاویزات اور ان سے مت
اور موٹر وہیکلز  dmv.ny.gov)رجسٹریشن اور ٹائٹل کے لیے شناخت کے ثبوت( پر درج ہیں جو  ID-82ویلیوز فارم 

 کے کسی بھی دفتر میں دستیاب ہیں۔ 

  (ایک)مندرجہ ذیل ثبوتوں میں سے  کارپوریشنز کے لیے
  یارجسٹریشن یا ٹائٹل سرٹیفکیٹ؛   کاگاڑی  NYSکارپوریشن کے نام پر  .  1

2  . NYS  یاسرٹیفکیٹ آف کارپوریشن کی ایک سند یافتہ کاپی؛  

 نیو یارک اسٹیٹ کارپوریشنز کو درج ذیل دستاویزات ضرور فراہم کرنی چاہئیں:  .  3

  NYS  .a یاڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی طرف سے جاری کردہ اچھی حیثیت یا برقرار رہنے کا سرٹیفکیٹ؛  

 NYS  .b  ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ کی طرف سے جاری کردہ فائلنگ رسید۔ 

 ریاست سے باہر کے کارپوریشنز کو درج ذیل دستاویزات ضرور فراہم کرنی چاہئیں:  .  4

  .a   یاان کی آبائی ریاست سے سرٹیفکیٹ آف کارپوریشن کی ایک سند یافتہ کاپی؛  

 NYS  .b   ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی طرف سے جاری کردہ بقایا یا غیر ملکی بولی کا سرٹیفکیٹ۔ 

 شامل ہے۔  DBAڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ سے فائل کرنے کی رسید فراہم کرنی چاہیے جس میں  NYSکو  DBAsکارپوریٹ  .  5

 موٹر وہیکلز کے دفتر سے رابطہ کریں۔  غیر مربوط ایسوسی ایشنز: جو ثبوت درکار ہیں ان کا انحصار تنظیم کی قسم پر ہے۔ معلومات کے لیے .  6

  (ایک)مندرجہ ذیل ثبوتوں میں سے  پارٹنرشپس کے لیے

  یاشراکت داری کا سرٹیفکیٹ )کاؤنٹی کلرک کے پاس جمع کرایا جائے(؛  ◆

  فائلنگ رسید کی ایک نقل۔ DBAکاؤنٹی کلرک کی طرف سے جاری کردہ  ◆

 نام کی تبدیلی، فوت شدہ مالک یا پاور آف اٹارنی کے لیے خصوصی ہدایات   -  4سیکشن 

 نام کی تبدیلی  
 نام درج کریں۔   نیاکے اوپری حصے میں "مالک کا نام تبدیل ہو گیا ہے" کو نشان زد کریں اور دائیں جانب فراہم کردہ جگہ میں اپنا  1صفحہ  . 1

 میں بقیہ خانوں کو مکمل کریں۔  1نام درج کریں اور سیکشن   سابقہمیں، "مالک کا نام" باکس میں اپنا  1سیکشن  . 2

 یشن پر دستخط کریں اور تاریخ لکھیں۔ میں، سرٹیفیک 2سیکشن  . 3

تھ ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ آپ کے نئے نام اگر آپ کا نام بدل گیا ہے اور آپ گاڑی، کشتی یا تیار کردہ گھر فروخت کرتے ہیں، تو آپ گاڑی خریدنے والے شخص کو اپنے سابق نام کے سا 

 میں ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے۔  

اپنا نام تبدیل   رجسٹریشن پر موجود ہے اور آپ کو اپنے نئے نام میں ڈپلیکیٹ ٹائٹل کی ضرورت ہے، تو آپ کو پہلے اپنے ڈرائیونگ الئسنس اور رجسٹریشن پر اگر آپ کا سابقہ نام ٹائٹل اور  

 ں موٹر وہیکلز کے کسی بھی دفتر میں لے کر آئیں۔  کرنا ہوگا۔ یہ درخواست اور اصل نکاح نامہ، طالق کا سرٹیفکیٹ یا دیگر دستاویزات جو آپ کے نام کی تبدیلی کی تصدیق کرتے ہی 

ور اپنے نکاح نامہ، طالق نامہ یا دیگر اگر آپ کا سابقہ نام ٹائٹل پر موجود ہے لیکن گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہے اور آپ کو اپنے نئے نام پر ٹائٹل درکار ہے تو آپ کو یہ درخواست ا

 کے اوپر دکھائے گئے پتے پر ٹائٹل بیورو میں آپ کے نام کی تبدیلی کی تصدیق ہوتی ہو۔  1صفحہ دستاویزات کی فوٹو کاپی بھیجنی ہوگی جس سے 

 فوت شدہ مالک  
 کے اوپری حصے میں موجود باکس کو نشان زد کریں "مالک وفات پا چکا ہے"۔   1صفحہ  . 1

 میں:  1سیکشن  . 2

 متوفی کا نام اور تاریخ پیدائش درج کریں۔  ⚫

⚫ "C/O ان کیئر آف( کی جگہ پر، اپنا نام درج کریں۔( " 

 "حالیہ ڈاک پتہ" کی جگہ پر، اپنا پتہ درج کریں۔  ⚫

 میں:   2سیکشن  . 3

سال سے کم عمر کا بچہ یا اس کے قریبی رشتہ دار( یا عدالت  21اپنے نام پر دستخط کریں اور یا تو متوفی کے ساتھ اپنے تعلق کی نشاندہی کریں )متوفی کی شریکہ حیات،  ⚫

 ؛ "Mike Motorist, Executor of the Estate of David Brown"کی طرف سے دیے گئے قانونی ٹائٹل کی نشاندہی کریں۔ مثال کے طور پر: 

"Mike Motorist )متاثرہ شریک حیات/شریکہ حیات( " ؛Mike Motorist"  )؛ وغیرہ۔  ")نابالغ بچے کا سرپرست 

 آپ کو درج ذیل کو بھی النا یا ڈاک سے بھیجنا ہوگا:   .  4

 دیکھیں(؛   3آپ کی شناخت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات، متوفی کی شناخت نہیں )سیکشن  ⚫

 موت کے سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی یا موت کی تصدیق؛ اور  ⚫

 خطوط عہد نامہ یا انتظامیہ کے خطوط )اگر اوپر کے تعلقات آپ پر الگو نہیں ہوتے ہیں(۔  ⚫

معلومات کے لیے، فارم  اضافی گائیڈالئنز اس گاڑی کو رجسٹر کرنے یا منتقل کرنے کے لیے الگو ہو سکتی ہیں جس کے لیے آپ کو ڈپلیکیٹ ٹائٹل کی ضرورت ہے۔ اضافی  نوٹ:

MV-349  متوفی شخص کے نام پر رجسٹرڈ گاڑی کی منتقلی( یا فارم(MV-349.1 دیکھیں۔ )موٹر گاڑی کی منتقلی کا حلف نامہ( 

 پاور آف اٹارنی  
 میں:   1کے اوپری حصے میں "مالک کو پاور آف اٹارنی دیا گیا ہے" کے باکس کو نشان زد کریں۔ سیکشن   1صفحہ 

 مالک کا نام اور تاریخ پیدائش درج کریں۔  . 1

2 . "C/O ،نام درج کریں۔  اپنا" )ان کیئر آف( کی جگہ پر 

 ریں۔ پتہ درج ک اپنا"حالیہ ڈاک پتہ" کی جگہ پر،  . 3

دینے  POAجاری ہونے کی تاریخ،  POAسے تصدیق شدہ ہے اور اس میں درج ذیل شامل ہیں:  نوٹری( فراہم کریں جو Power of Attorney, POAاصل پاور آف اٹارنی ) . 4

 دینے والے شخص کے اصل دستخط۔   POAرکھنے والے شخص یا کمپنی کا نام اور پتہ،  POAوالے شخص یا کمپنی کا نام اور پتہ، 
 

  

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
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	 سیکشن 2 — سرٹیفکیشن 
	 سیکشن 3 - نام/شناخت کا ثبوت 
	 اشخاص کے لیے 
	 کارپوریشنز کے لیے
	 پارٹنرشپس کے لیے 

	 سیکشن 4 - نام کی تبدیلی، فوت شدہ مالک یا پاور آف اٹارنی کے لیے خصوصی ہدایات 
	 نام کی تبدیلی 
	 فوت شدہ مالک 
	 پاور آف اٹارنی 



	پتہ نیا پتہ ہے: Off
	مالک کا نام بدل گیا ہے نیا نام درج کریں: Off
	مالک کی وفات ہو چکی ہے: Off
	مالک نے پاور آف اٹارنی دے دیا ہے: Off
	اس درخواست کے ساتھ ایک اصل لائن ریلیز شامل ہے جس پر دستخط کیے گئے ہیں اور اس میں ایک تاریخ بھی شامل ہے فوٹو کاپیاں قبول نہیں کی جاتی ہیں: Off
	نیا نام درج کریں آخری، پہلا، درمیانی نام: 
	وہیکل یا ہل کا شناختی نمبر VIN یا HIN: 
	سال: 
	مینوفیکچرر: 
	لائسنس پلیٹ نمبر: 
	مالک کا نام آخری پہلا درمیانی یا کاروباری نام: 
	تاریخ پیدائش مہینہ: []
	تاریخ پیدائش دن: []
	تاریخ پیدائش سال: 
	C O پاور آف اٹارنی کے لیے ڈیلر کی اجازت یا مالک کی وفات ہو چکی ہے: 
	موجودہ ڈاک کا پتہ گلی نمبر اور نام: 
	اپارٹمنٹ نمبر: 
	دن کے وقت کا ٹیلی فون نمبر: 
	شہر یا قصبہ: 
	ریاست: []
	زپ کوڈ: 
	تاریخ: 
	اگر آپ کسی کارپوریشن کے لیے دستخط کرتے ہیں یا کیئر آف ایڈریس استعمال کرتے ہیں تو اپنا پورا نام اور اپنا ٹائٹل یہاں پرنٹ کریں یعنی پاور آف اٹارنی ایگزیکیوٹر نیکسٹ آف کن صدر وغیرہ: 
	دوبارہ ترتیب دیں  صاف کریں۔: 


