
ے؟ “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ” کیا ہوتا �ہ
نیویارک س�ٹ م�ی جب بھی کیس مخصوص پراپر�ٹ ےس متعلق کو�ئ دستاویز انتقال، دستاویز انتقال ےس متعلقہ کو�ئ دستاویز، رہن نامہ یا رہن ناےم ےس متعلقہ 
�ن ےک ل�ی آپ کو رجس�ٹ کروانا ہو گا۔ پراپر�ٹ ےک  ے۔ اطالع نامہ وصول کر ز کو یہ اطالع نامہ بھیجا جاتا �ہ ے تو رجس�ٹ شدہ سبسکرائ�ب کو�ئ دستاویز ریکارڈ یک جا�ت �ہ
ے(، انتظامی کارندے، پراپر�ٹ ےک مالک کا وکیل، حق ترصف  یک حیات، گھریلو پارٹ�ن اگر انہ�ی نامزد کیا گیا �ہ ، �ش �چ مالکان اور ان ےک کارندوں )بشمول مالک ک �ب

�ئ جا�ن ےک  �ن یک اطالع د�ی ن یا پراپر�ٹ پر حق ترصف رکھ�ن واےل کو پراپر�ٹ ےس متعلق کو�ئ دستاویز ریکارڈ ہو رکھ�ن واےل، یا مالک یک اسٹیٹ ےک تعمیل کنندگان/منتظم�ی
�ن ےک اگےل دن جاری کیا جا�ئ گا۔ نوٹ: شعبۂ مالیات پر ان تمام دستاویزات کر ریکارڈ کرنا الزم  ۔ اطالع نامہ عموماً دستاویز ےک ریکارڈ ہو �ئ ل�ی رجس�ٹ کروانا چاہ�ی

۔ ے جو ریکارڈ ک�ئ جا�ن ےک تقاضوں کو پورا کر�ت ہ�ی ہوتا �ہ

؟ �ئ �ن ےک ل�ی کیوں رجس�ٹ کروانا چاہ�ی ےھ اطالع نامہ وصول کر م�ج
 تو “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ” موصول ہونا انہ�ی چوکس کرے گا 

گ
جب بھی پراپر�ٹ ےک رجس�ٹ شدہ مالکان ےک علم ےک بغ�ی دستاویزات ریکارڈ یک جائ�ی یک

�ن ےک اقدامات اٹھا�ن کا موقع دے گا۔ �ن واےل نقصان کو محدود کر �ن یک وجہ ےس ہو اور انہ�ی کیس جعیل دستاویز ےک ریکارڈ ہو

ےس کرواؤں؟ م�ی رجس�ٹ ک�ی
ے۔ شعبۂ مالیات یک ویب سائٹ، www.nyc.gov/finance، یا ACRIS یک ویب سائٹ، www.nyc.gov/acris پر  ن رفتار عمل �ہ رجس�ٹ کروانا آسان اور ت�ی

۔ آپ اپ�ن پراپر�ٹ کا پتہ یا بورو بالک اور الٹ نم�ب استعمال  �ت ےس رجس�ٹ کروائ�ی انک طر�ی جا کر اور “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ” ےک لنک پر کلک کر ےک الیک�ٹ
/سک�ت ہ�ی جو ہماری ویب سائٹ پر یا  ۔ آپ “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ” یک مکمل کردہ درخواست بھی جمع کروا سک�ت /سک�ت ہ�ی کر ےک رجس�ٹ کروا سک�ت

ے۔ �ن پر دستیاب �ہ 311 پر کال کر

�ن ےک ل�ی رجس�ٹ کروا سکتا/سک�ت ہوں؟ ن کا اطالع نامہ وصول کر کیا م�ی ایک وقت م�ی ایک ےس زیادہ پراپرٹ�ی
۔ آپ کو ہر پراپر�ٹ ےک ل�ی علیحدہ ےس رجس�ٹ کروانا ہو گا۔ نہ�ی

ے؟ کیا رجس�ٹ کروا�ن یک کو�ئ فیس �ہ
�ن  ے )براہ کرم ا�چ ے۔ تاہم، ٹیکسٹ پیغام ےک نرخوں کا اطالق ہو سکتا �ہ �ن یک کو�ئ فیس نہ�ی �ہ رجس�ٹ کروا�ن یا بذریعہ ای میل یا عام ڈاک اطالع نامہ وصول کر

ی�ئ ےس مشورہ کریں(۔ ک�ی

؟
گ

ےل یک یشن کتنا عرصہ �چ ی رجس�ٹ م�ی
۔ �ن ےس رک�ن کا نہ�ی کہ�ت  جب تک آپ اطالع نامہ وصول کر

گ
ے یک یشن اس وقت تک مؤثر ر�ہ آپ یک رجس�ٹ

؟  �ئ ےھ کیا کرنا چاہ�ی اگر م�ی کیس خاص پراپر�ٹ ےک بارے م�ی معلومات وصول نہ کرنا چاہوں تو م�ج
آپ کو شعبۂ مالیات یک ویب سائٹ، www.nyc.gov/finance، یا ACRIS یک ویب سائٹ، www.nyc.gov/acris پر جا کر اور “ریکارڈ شدہ دستاویز کا 
اطالع نامہ“ ےک لنک پر کلک کر ےک اپ�ن معلومات کو “حذف” کرنا ہو گا۔ آپ “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ” یک مکمل کردہ درخواست جمع کروا کر بھی اپ�ن 

ے۔ �ن پر دستیاب �ہ ے یا 311 پر کال کر /سک�ت ہ�ی جو ہماری ویب سائٹ پر دستیاب �ہ یشن کو حذف کر سک�ت رجس�ٹ

�ن وایل ہر دستاویز ےک ل�ی اطالع نامہ بھیجا جا�ئ گا؟ ےھ پراپر�ٹ پر ریکارڈ ہو کیا م�ج
:

گ
، “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ“ رصف ایس وقت بھیجا جا�ئ گا جب مندرجہ ذیل دستاویزات ریکارڈ یک گ�ئ ہوں یک نہ�ی

دستاویز انتقال اور دستاویز انتقال ےس متعلقہ دستاویزات

معاہدہ	 

فضا�ئ حقوق	 

�ن یک حکوم�ت کارروا�ئ	  نجی پراپر�ٹ زیر قبضہ ل�ی

کانڈو ےک ضوابط یک دستاویز	 

توثیقی دستاویز انتقال	 

فروخت کا معاہدہ	 

تصحیحی دستاویز انتقال	 

عدالت کا حکم نامہ	 

دستاویز انتقال	 

پراپر�ٹ ےک مقابل دستاویز انتقال	 

عدال�ت فیصلہ	 

 اسٹیٹ دستاویز انتقال	 
گ

تا زندیک

معاہدے یک یادداشت	 

مختار نامہ	 

رئیل اسٹیٹ انوسٹمنٹ ٹرسٹ دستاویز انتقال	 

مختار ناےم یک تنسیخ	 

متفرق معاہدے	 

یونٹ یک تفویض	 

ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ – پروگرام ®
ےھ جا�ن واےل سواالت ےک جوابات ےک بارے م�ی سب ےس زیادہ پو�چ
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رہن نامہ اور رہن ناےم ےس متعلقہ دستاویزات

معاہدہ	 

متوازی رہن نامہ	 

تصحیحی رہن نامہ	 

عدالت کا حکم نامہ	 

ابتدا�ئ UCC1 )�مایہ کاری کا بیان(	 

عدال�ت فیصلہ	 

رہن نامہ	 

رہن نامہ اور یکجا�ئ امالک	 

رہن ناےم ےک پھیالؤ کا معاہدہ	 

 کا اختتام	 
گ

رہن ناےم یک ادائی�

رہن ناےم یک ماتح�ت	 

متفرق رہن نامہ	 

؟  �ئ کیا کیس انفرادی کوآپریٹو اپارٹمنٹ یونٹ یا ٹائم شی�ئ ےک مالک )یا نامزد فرد( کو رجس�ٹ کروانا چاہ�ی
ز ےک کو�ئ منفرد بالک اور الٹ  اس بات کا مشورہ نہ�ی دیا جاتا کہ کو�ئ مالک )یا نامزد شخص( ایسا کرے کیونکہ انفرادی کوآپریٹو اپارٹمنٹس یونٹس یا ٹائم شی�ئ

یشن رصف پوری  ے، تو رجس�ٹ �ن ےک ل�ی رجس�ٹ کرواتا �ہ ۔ اگر کیس کوآپریٹو اپارٹمنٹ یونٹ یا ٹائم شی�ئ کا مالک )یا نامزد شخص( اطالع نامہ وصول کر �ت نم�ب نہ�ی ہو
�ن واال ریکارڈ شدہ دستاویز کا  ے۔ رجس�ٹ کروا�ن واےل کو کیس خاص اپارٹمنٹ یونٹ یا ٹائم شی�ئ یک بجا�ئ پوری عمارت پر اثر انداز ہو عمارت ےک ل�ی ہی ہو سک�ت �ہ

ے۔ وری اطالع ناموں یک صورت م�ی نکل سکتا �ہ اطالع نامہ موصول ہو گا۔ اس کا نتیجہ بڑی تعداد م�ی غ�ی رصن

ن م�ی واقع ہو  ( یا کوئی�ن ن )کنگز کاؤن�ٹ (، برونکس، بروکل�ی ن )نیویارک کاؤن�ٹ ن ہ�ٹ ےھ “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ“ موصول ہو اور پراپر�ٹ م�ی اگر م�ج
؟ �ئ ےھ کیا کرنا چاہ�ی تو م�ج

؟ �ئ آپ کو یہ سب کرنا چاہ�ی

1-  ویب سائٹ www.nyc.gov/acris پر جائ�ی اور “پراپر�ٹ ریکارڈز تالش کریں“ پر کلک کریں۔

/سک�ت ہ�ی جس ےک ل�ی آپ کو “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ”  2-  پراپر�ٹ کا بورو، بالک اور الٹ نم�ب درج کریں اور تب آپ اس دستاویز کا جائزہ ےل سک�ت
۔( /سک�ت ہ�ی یف ال سک�ت ے، تو آپ ہمارے درج ذیل س�ٹ رجس�ٹ مقامات م�ی ےس ایک م�ی ت�ش ے۔ )اگر آپ کو کمپیوٹر تک رسا�ئ حاصل نہ�ی �ہ موصول ہوا �ہ

، تو آپ شاید ان ےس اس بارے م�ی رابطہ کرنا چاہ�ی کہ آیا وہ دو�ا  کہ طور پر پراپر�ٹ ےک/یک مالک ہ�ی ن ےک ساتھ مش�ت 3-  اگر آپ کیس دو�ے فریق/فریق�ی
ے۔ ے جس ےک ل�ی آپ کو اطالع نامہ موصول ہوا �ہ ن اس دستاویز ےک متعلق باخ�ب �ہ فریق/فریق�ی

؟ �ئ ےھ کیا کرنا چاہ�ی ( م�ی واقع ہو تو م�ج ن آ�ئ لینڈ )رچمنڈ کاؤن�ٹ ےھ “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ“ موصول ہو اور پراپر�ٹ اسٹی�ٹ اگر م�ج
یف النا ہو گا۔ �ن ےک ل�ی رچمنڈ کاؤن�ٹ کلرک ےک دف�ت م�ی ت�ش ے، تو آپ کو ریکارڈ شدہ دستاویز یک نقل مالحظہ کر ن آ�ئ لینڈ م�ی واقع �ہ اگر پراپر�ٹ اسٹی�ٹ

اطالع ناےم ےک ل�ی رجس�ٹ کروا�ن ےک بعد کیا ہو گا؟
 کہ آپ �ن اس صورت م�ی ای میل اطالع ناےم وصول 

گ
 جو توثیق کرے یک

گ
�ت ےس جاری کردہ ای میل موصول ہو یک رجس�ٹ کروا�ن ےک فوراً بعد آپ کو ایک خودکار طر�ی

۔ اگر آپ کو 15 منٹ ےک اندر یہ ای میل موصول نہ ہو، تو براہ 
گ

ے جب بھی درج کردہ BBL ےس متعلق کو�ئ دستاویزات ریکارڈ یک جائ�ی یک �ن کا انتخاب کیا �ہ کر
ے، تو آپ کو درست ای  کرم تصدیق کریں کہ آپ �ن درست ای میل پتہ درج کیا تھا۔ اگر آپ �ن جو ای میل پتہ درج کیا تھا )توثیقی اسکرین ےک مطابق( وہ غلط �ہ
۔ اگر آپ �ن درست ای میل پتہ استعمال کیا تھا، تو براہ کرم اپ�ن جنک میل کا جائزہ ل�ی کیونکہ آپ  �ئ �ئ دوبارہ ےس رجس�ٹ کروانا چاہ�ی �ت ہو میل پتہ استعمال کر
، ان یک وجہ ےس اییس ای میلز احتمایل طور پر آپ ےک جنک میل فولڈر م�ی جا سک�ت  ے/رہی ہ�ی ممکنہ طور پر جو این�ٹ اسپیم اور ای میل فل�ٹ استعمال کر ر�ہ

�ن محفوظ ارسال کنندگان یک فہرست م�ی شامل کریں۔  ۔ آئندہ وایل ای میلز کو جنک فولڈر م�ی جا�ن ےس روک�ن ےک ل�ی acrisnrd@finance.nyc.gov کو ا�چ ہ�ی
۔ �ئ ے تو آپ کو 311 پر کال کرنا چاہ�ی ے اور ای میل آپ ےک جنک ای میل فولڈر م�ی نہ�ی �ہ اگر آپ �ن جو ای میل پتہ درج کیا تھا وہ درست �ہ

�ئ آپ کو اییس صورت م�ی ای میل پر اطالع  �ت ہو وع کر یشن ےک دن ےس �ش ے، تو رجس�ٹ یشن یک درخواست دی �ہ اگر آپ �ن کیس BBL ےک ل�ی اطالع ناےم یک رجس�ٹ
 جب کو�ئ دستاویز انتقال، دستاویز انتقال ےس متعلقہ کو�ئ دستاویز، رہن نامہ یا رہن ناےم ےس متعلقہ کو�ئ دستاویز اس BBL ےک متعلق ریکارڈ یک 

گ
دی جا�ئ یک

۔ ای میل م�ی اس دستاویز/دستاویزات کا حوالہ ہو گا جو پچھےل روز ریکارڈ یک گ�ئ تھی۔
گ

جا�ئ یک

یشن یک توثیق بذریعہ ڈاک موصول  ے، تو آپ کو اپ�ن رجس�ٹ اگر آپ �ن “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ“ یک مکمل کردہ درخواست جمع کروا کر رجس�ٹ کروایا �ہ
، تو آپ کو بذریعہ ڈاک اطالع نامہ موصول ہو گا۔ اگر آپ کو دو ہف�ت ےک اندر توثیق 

گ
 اور جب بھی درج کردہ BBL ےک متعلق کو�ئ دستاویز ریکارڈ یک جا�ئ یک

گ
ہو یک

۔ �ئ موصول نہ ہو، تو آپ کو 311 پر کال کرنا چاہ�ی

�ن یک درخواست کروں تو اس ےک بعد کیا ہو گا؟ یشن کو �ذف کر جب م�ی اپ�ن رجس�ٹ
 کہ آپ �ن آج ےک بعد ےس اس صورت م�ی ای میل 

گ
 جو توثیق کرے یک

گ
�ت ےس جاری کردہ ای میل موصول ہو یک رجس�ٹ کروا�ن ےک فوراً بعد آپ کو ایک خودکار طر�ی

۔ اگر آپ کو 15 منٹ ےک اندر یہ ای میل 
گ

ے جب بھی درج کردہ BBL ےس متعلق کو�ئ دستاویزات ریکارڈ یک جائ�ی یک �ن کا انتخاب کیا �ہ اطالع ناےم وصول نہ کر
موصول نہ ہو، تو براہ کرم تصدیق کریں کہ آپ �ن درست ای میل پتہ درج کیا تھا۔ اگر آپ �ن جو ای میل پتہ درج کیا تھا )توثیقی اسکرین ےک مطابق( وہ غلط 

۔ اگر آپ �ن درست ای میل پتہ استعمال کیا تھا، تو براہ کرم اپ�ن جنک میل  �ئ �ئ دوبارہ ےس رجس�ٹ کروانا چاہ�ی �ت ہو ے، تو آپ کو درست ای میل پتہ استعمال کر �ہ
، ان یک وجہ ےس اییس ای میلز احتمایل طور پر آپ ےک جنک  ے/رہی ہ�ی کا جائزہ ل�ی کیونکہ آپ ممکنہ طور پر جو این�ٹ اسپیم اور ای میل فل�ٹ استعمال کر ر�ہ

/کر�ت ہ�ی اور جس دن آپ �ن درخواست دی ایس  �ت �ن یک درخواست کر یشن کو حذف کر ۔ اگر آپ کیس BBL ےک ل�ی موجودہ رجس�ٹ میل فولڈر م�ی جا سک�ت ہ�ی
ے، تو  دن کو�ئ دستاویز انتقال، دستاویز انتقال ےس متعلقہ کو�ئ دستاویز، رہن نامہ یا رہن ناےم ےس متعلقہ کو�ئ دستاویز اس BBL ےک متعلق ریکارڈ یک جا�ت �ہ
آپ کو بذریعہ ای میل اطالع نامہ موصول ہو گا؛ تاہم آپ کو کیس بعد یک ریکارڈنگز ےک ل�ی اطالع نامہ موصول نہ�ی ہو گا ماسوا�ئ اس ےک کہ آپ دوبارہ ےس 

۔ رجس�ٹ کروائ�ی
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، تو آپ کو اس بات  /کر�ت ہ�ی �ت یشن کو حذف کروا�ن یک درخواست کر اگر آپ “ریکارڈ شدہ دستاویز کا اطالع نامہ“ یک مکمل کردہ درخواست جمع کروا کر اپ�ن رجس�ٹ
، تو آپ کو اطالع نامہ موصول نہ�ی ہو 

گ
 کہ آج ےک بعد ےس جب بھی درج کردہ BBL ےک متعلق کو�ئ دستاویز ریکارڈ یک جا�ئ یک

گ
یک توثیق بذریعہ ڈاک موصول ہو یک

۔ �ئ گا۔ اگر آپ کو دو ہف�ت ےک اندر توثیق موصول نہ ہو، تو آپ کو 311 پر کال کرنا چاہ�ی

؟ �ئ ےھ کیا کرنا چاہ�ی �ن ےک بعد م�ج دستاویز کا جائزہ ل�ی
ے۔ ورت نہ�ی �ہ ے، تو آپ کو�ئ مزید قدم اٹھا�ن یک رصن ے اور یہ درست �ہ 1-  اگر آپ کو ریکارڈ شدہ دستاویز ےک متعلق معلوم �ہ

، تو  ے/رہی ہ�ی ے یا اگر آپ دستاویز ےک بارے م�ی �ب خ�ب ہ�ی تو 311 پر کال کریں۔ اگر آپ نیویارک س�ٹ ےک باہر ےس کال کر ر�ہ 2-  اگر دستاویز غلط �ہ
�ن م�ی معاونت ےک ل�ی آپ کو موزوں ادارے ےس  NEW-YORK-212 یا 9675-639-212 پر کال کریں۔ کال سن�ٹ کا نمائندہ آپ ےک مسئےل کو حل کر

�ن کا بتا سےک گا۔ رجوع کر

، شعبۂ مالیات اس ےک متعلق درخواست کردہ ریکارڈ شدہ  ے/رہی ہ�ی �ن ےک ل�ی رجس�ٹ کروا ر�ہ آپ جس پراپر�ٹ کا اطالع نامہ وصول کر
ے۔ س�ٹ آف نیویارک، بشمول شعبۂ مالیات  �ن یک کو�ئ ذمہ داری نہ�ی لیتا �ہ �ن م�ی ناکامی کا جواب دہ ہو دستاویز کا اطالع نامہ فراہم کر
�ن یک کو�ئ ذمہ داری نہ�ی  �ن ےک ل�ی جواب دہ ہو �ن قانو�ن فرض کو انجام د�ی �ن ےک ا�چ ، دستاویزات ریکارڈ کر اور رچمنڈ کاؤن�ٹ کلرک کا دف�ت

۔ شک اگر کچھ مواقع پر یہ دستاویزات بعد م�ی غلط، جعیل یا غ�ی قانو�ن پا�ئ جا�ت ہ�ی ے، �ب لیتا �ہ

اعالن دست برداری

شعبۂ مالیات • ڈویژن برا�ئ ارا�ن ریکارڈ • س�ٹ رجس�ٹ ےک مقامات
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