
 
 

 عام اشاعت فارم جاری کریں

 Department of)، سڻی آف نیو یارک اور نیو یارک سڻی کے محکمہ نقل و حمل    میں،
)""DOT Transportation, یا احاطوں میں/کے مقام پر واقع اس کی پراپرڻی اور کی جانب سے   

کی مدت کے دوران پرفارمنس، کتابچے کی تقسیم، فلم بندی یا فوڻو گرافی کے مقاصد سے داخل ہونے کے لیے مجھے دی گئی اجازت کے 
 :مدنظر، درج ذیل سے اتفاق کرتا ہوں

 یا احاطے میں خود اپنے جوکھم پر داخل ہونا ہے۔/کہ مذکوره باال پراپرڻی اور .1

مقصد کے لیے میری بے توجہی یا بے توجہ موجودگی یا میرے ایجنڻوں، نمائندوں، خادموں،  کہ متفقہ وقت کے دوران اور متفقہ .2
مالزمین یا خود مختار ڻھیکیداروں کی موجودگی کے نتیجے میں اہلکار یا امالک دونوں کو پہنچنے والے تمام تر ضرر بشمول موت اور 

 نقصانات کی پوری ذمہ داری قبول کرنی ہے۔

، اس کے افسران، ایجنڻوں، خادموں، نمائندوں یا DOTوران اور متفقہ مقصد کے لیے سڻی آف نیو یارک اور کہ متفقہ وقت کے د .3
مالزمین کو میری بے توجہ موجودگی یا میرے ایجنڻوں، نمائندوں، خادموں، مالزمین یا خود مختار ڻھیکیداروں کی موجوده بے توجہی 

ے والے کسی بھی ضرر، بشمول موت یا نقصانات کے لیے کسی بھی اور تمام تر کے نتیجے میں اہلکار یا امالک دونوں کو پہنچن
 جوابدہی کا تاوان ادا کرنا ہے اور انہیں ضرر سے پاک رکھنا ہے۔

، اس کے افسران، ایجنڻوں، خادموں، نمائندوں یا DOTکہ متفقہ وقت کے دوران اور متفقہ مقصد کے لیے سڻی آف نیو یارک اور  .4
ه گاڑی اور خود میری، میرے ایجنڻوں، نمائندوں، خادموں، مالزمین یا خود مختار ڻھیکیداروں کی بے توجہی سے قابل مالزمین کو مذکور

منسوب استعمال کے نتیجے میں امالک کو ہونے والے نقصان اور ذاتی ضرر کے سلسلے میں موجوده یا آئنده، چاہے اس کا علم ہو یا وه نا 
قع ہو، کسی بھی یا تمام تر دعووں، مطالبوں، کارروائی کے حقوق یا کارروائی کی وجوہات سے ہمیشہ کے معلوم ہو، متوقع ہو یا غیر متو

 لیے رخصت اور بری قرار دینا ہے۔

، اس کے افسران، ایجنڻوں، خادموں، DOTمیں معرفت ہذا اس دستاویز پر رضاکارانہ طور پر دستخط کرتا ہوں نیز سڻی آف نیو یارک اور 
 مالزمین کے ذریعے کوئی وعده یا نمائندگی نہیں کی گئی ہے۔نمائندوں یا 

   :دستخط   :مورخہ
 
 

 اعتراف
 )اسڻیٹ آف نیو یارک(

 .ss  )کاؤنڻی آف
 

آئی اور میں نے اس /آیا سامنے، میرے   ، ذاتی طور پر20  ، بروز  آج
پر عمل درآمد کیا، جس نے میرے سامنے پوری طرح سے حلف لے کر شہادت دی اور  درج باال کامفرد کی حیثیت سے اس کو جانا جس نے 

 پر عمل درآمد کیا ہے۔ درج باال کامرہتی ہے اور یہ کہ بیان کرده فرد وہی ہے اور اسی نے /پتے پر رہتا    بیان کیا کہ وه
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