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 )PERMANENT VEHICLE CHANGE, PVC(گاڑی کی مستقل تبدیلی 

 پرمٹ ہولڈر کی ذاتی معلومات
 

   #:شہر کا پرمٹ نمب 

    #: ڻیلیفون نمبر 

   #:اپارڻمنٹ نمبر 

   : زپ کوڈ 

    : نام

     :تاریخ پیدائش

    :گھر کا پتہ

   ریاست  :شہر

   :ای میل پتہ

PVC مختلف پلیٹ/وہی گاڑی( گاڑی کی معلومات اپ ڈیٹ کریں □ :کی درخواست کی وجہ( 

 شامل کریں) گاڑیاں(نئی گاڑی  □
 مطلوہہ دستاویزات

فارم کے ساتھ جمع کروانا  PVCکی درست نقل منسلک کرنا اور ) لیےلیز پر لی گئی گاڑیوں کے (اور لیز ) رجسڻریشنز(نئی گاڑی کے رجسڻریشن 
 ضروری ہے۔

 
   رنگ   ساخت   سال

 
 :کرنا ہے شاملجس کو ) پلیڻس(نئی الئسنس پلیٹ 

 
3.   2.   1.   

 
 :کرنا ہے حذفجس کو ) پلیڻس(الئسنس پلیٹ 

 
3.   2.   1.   

 
کے جرمانوں کے تحت، اعالن کرتا ہوں کہ یہاں پر موجود بیانات میرے بہترین علم اور یقین کے مطابق  210.45 §میں، نیویارک کے قانون تعزیرات 

کا مجھے صحیح اور درست ہیں، اور میں نے جان بوجھ کر یا ارادی طور پر کوئی غلط بیان نہیں دیا ہے یا ایسا بیان نہیں دیا ہے جس کے جھوٹ ہونے 
 علم ہے۔

     
تاریخ  سرپرست کا نام/والدین/پرمٹ ہولڈر

 )اگر دوسرا فرد ہو تو دستخط کرنا، نام اور رشتہ بیان کرنا ضروری ہے(
 

دنوں کے اندر نیو یارک سڻی محکمہ نقل و حمل کو بذریعہ ڈاک یا ) (30یہ پرمٹ موصول ہونے پر، آپ کا پچھال پرمٹ تیس : براه کرم نوٹ کر لیں
ہفتے پہلے آپ پر دفتر کو  (10)رم کی درخواست کرنے کے لیے نئے پرمٹ کی میعاد ختم ہونے سے دس ہے۔ تجدید فا الزمتشریف ال کر واپس کرنا 

 PVC 9-2019 ہے۔ الزمکال کرنا 
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 نوڻس
 
 
 
 

براه کرم تجدید فارم کی درخواست 
کرنے کے لیے پرمٹ کی میعاد ختم 

 ہفتے 10)(دس ہونے سے کم از کم 
 پہلے ہم سے رابطہ کریں

 
3100-433-718 
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