
پڑھا؟   بارے میں  نوڻس کے  /  سمن  اس  سے  نے کس طرح  مدعاعلیه

پڑھا؟   بارے میں  کے نوڻس  / سمن  اس بار  پہلی  کو تاریخ  نے کس  مدعاعلیه     :زپ کوڈ                                                 :ریاست   شہر،

 ):گی  جائے کردی  درخواست مسترد  کی  تو آپ  ہے،  کیا نہیں  شامل پته کو  اس نے  آپ  اگر( پته  کا ڈاک  موجوده  مدعاعلیه کا

 ):نمبر  صرف ایک  فارم  فی( نمبر  نوڻس  / سمن

 :طرح  کی درج  اوپر کے نوڻس  / سمن  بہو  ہو نام،  مدعاعلیه کا

 معلومات   کے بارےمیں  مدعاعلیه  اور نوڻس   /  سمن

 معلومات  میں   فرد کے بارے   والے  کرنے   مکمل  اس فارم کو
 :نام

 :پته  ڈاک کا :ریاست  شہر،    :کوڈ  زپ  

 :پته  میل ای     :نمبر  ڻیلیفون

   نہیں    ہیں؟  مدعاعلیه نامزد  میں  نوڻس  /  سمن  آپ کیا ہاں 

 :ہے  ضروری دینا  جواب   کا سوالوں ذیل  درج  کے لیے  تو، آپ نہیں ہیں  مدعاعلیه  نامزد  آپ  اگر 

  مالزم   کے  مدعاعلیه  ایجنٹ  والے  کرنے نسق  و نظم  /عمومی 
(a      ہو  کرتا وضاحت بہترین  بارے میں  کے  آپ جو لگائیں  نشان  پر  باکس   اس: 

  مالک  کے  کاروبار/  جائیداد
  کریں  وضاحت  ،…)وغیره  دار،  رشته  دوست،(دیگر 

  آفیسر   کے  کمپنی مدعاعلیه/دار  شراکت

  ،رجسڻریشن نمبر رجسڻر شده نمائنده    اڻارنی 

   نہیں    ہاں (b     ہے؟   اجازت  کی کرنے  نمائندگی  کی مدعاعلیه  آپ   کیا 

(c        ہے؟   کہا لیے  دینے کے  درخواست یه  سے  آپ   نے جس ہے  نام کیا کا   فرد اس

(d     عہده   یا  منصب  فرد کا اس  کارپوریشن میں  ہمیں اس  تو،  ہے  نام  کسی کارپوریشن کے  نوڻس  /  سمن  اگر  پر،  طور   کے مثال  ہے؟  کا کیا رشته  فرد  اس ساتھ  مدعاعلیه کے 
  بتائیں۔

HD10  نظرثانی ۔ 4/12/22 
 )ہے  ضروری   کرنا   مکمل  صفحه کو اگلے   آپ کو  پلڻیں۔(

• 

•
• 
•
•

ہے۔   ضروری   دینا درخواست   علیحده  لیے  کے   نوڻس   /سمن  ایک  ہر
 پڑھیں۔  بغور  کو   ہدایات  کرم  براه

  دونوں طرف پر کریں۔ فراہم کرده خالی جگه میں سبھی سوال کے جواب دیں۔
 دی   کر   مسترد  درخواست   ورنه  ہے  گئی کی درخواست   کی  جس  کریں  دستاویز منسلک   وه  ہر کرم  براه

 جائے گی۔
ڈاک  بذریعه  پر  مذکورپته  میں  ذیل  تاریخ  نئی  کی  سماعت   ،  میں  صورت کی   ہونے   منظور  درخواست 

گی۔   جائے  دی  بھیج

 عدم( میں ناکامی کے بعد نئی سماعت کے لیے درخواست 
 )لیے درخواست  کے  منسوخی  کی  تعمیل

Date: 

 Grant
I/O Req’d Yes    No  

 Grant w/in 60 days 
 Abandoned
 No Standing

Hearing 
Officer: 

For Internal Use Only 

 NSL Mailed

Date: 



 چاہیے   جانی دی  منظوری   سماعت کی   لیے نئی کے  جس  وجه،
 ی گ  ئےا ج  ید کر  د ر تس م     ست اوخرد  تو  ،ےہ  ا گل  ں ي نہ  نا شن  رپ  سکا ب  یسک  راگ     ۔ےئ ہا چ  ا ن ا گل   نا شن  رپ  ک ي ا     م ک  زا   م ک  ںيم  زسک ا ب  ل يذ  جرد  کو   آپ

ہے۔   گئی   کی  فائل  اندر  کے دنوں  75  سے تاریخ  کی  ڈیلیوری  دستی   یا  تاریخ   کی  ڈاک  کی  فیصلے  شده طے  اور   ہے  درخواست   پہلی   درخواست  یه 

دنوں میں فائل کی گئی ہے   دنوں سے زیاده  75  ہے اور طے شده فیصلے کی ڈاک کی تاریخ یا دستی ڈیلیوری کی تاریخ سے  پہلی درخواست   درخواست
کی گئی ہے۔ یه ضروری ہےکه آپ سماعت میں مدعاعلیه کے حاضر نه ہونے کا معقول عذر فراہم  کے اندر  سال  1  لیکن طے شده فیصله کی تاریخ سے

 کو چیک کرنا )انتخابات(  انتخاب   اطالق  قابل  پر طور  الزمی  کو آپ  ہیں۔  درج  میں  ذیل   مثالیں  کی  عذر معقول  گی۔  جائے کردی  درخواستمسترد  یه   یا  کریں
 :چاہئے

 

  ہے۔  نہیں کیا  پیش  نوڻس  /  سمن  سے طریقے   درست  نے  والی ایجنسی  کرنے  جاری  ہے کیونکه  نہیں ہوا  نوڻس موصول  / سمن مدعاعلیه کو
 سال   والے جانے  کيے جاری  نوڻس /  سمن   يا  /  اور کاپی ايک کی بل ڻيکس کے سڻی  نيويارک تو ،  ہے مدعاعليہ  بطور نام  کے   ايجنٹ مالک کے يا   مالک کے   جائيداد  نوڻس  /  سمن   اگر

 کريں۔   منسلک  کاپی  کی  )ہو   اطالق  قابل   اگر(  فارمز  رجسڻريشن   کے  رہائش  متعدد  ليے  کے   ع�رت  دوران  کے

 ے سي ا  ۔ںيرک  ک لسنم  توب ث  اک  ہت پ  ےک  ک اڈ  ےک  ہيل ع اع د م  اک  ت ق و   ے ک  نےاج   يےک  ریا ج   س ڻون  /نمس   ،وت  ےہ  ںيہ ن  م ان  ےک  ٹ نجيا  ےک  ک ل ام  ا ي  ک ل ام  ےک  داد ائيج  س ڻون  / ن مس  ر اگ

 ہيں۔   شامل   نامہ  اجازت  کا  کرنے  جمع  ڻيکس  سيلز  يا  پرمٹ،  الئسنس،  کا  ڈرائيور  ميں  ثبوت

ہے۔  کرتا  شناخت سے  عہده  عمومی  دوسرے  یا "صدر  کونڈو  ، "ایجنٹ"  ، "مالک"  کو  مدعاعلیه  نوڻس  /  سمن 
 ۔ںائي گ ل   نہ  ناشن  ر پ  ساکب  سا  تو  و ہ  م ان  ےک  ےرا د ا   ر گ يد  اي  مظين ت  ،نش ير وپر ا ک  ،رابو راک  ،در ف  ی س ک  س ڻون  / ن مس  ر اگ

 ہوگئی۔   موت کی مدعاعلیه پہلے   سے  اس یا  تاریخ  سماعت کی
 ۔ ںير ک  ک لسنم  د ن س  ی ک  ت مو  ےک  ہيلع اع د م  دز امن  ،وت  ےہ  ا س يا  ر گا  ۔ہو  ج رد  م ان  اک  ی وفت م  ر وطب  ے ک  ہيل ع اع د م  ںيم  س ڻون  / ن مس  بج   ےہ  اتوہ  هی ب ت  ق ال طا  اک  اس

 تھا۔   نااہل  پر  طور قانونی  وقت  سماعت کے  مدعاعلیه
 ۔ اهت  لہاان  ہ يلع اع د م  کہ  ہو  اتر ک  ن ايب  يہ  جو  ںي رک  م ہار ف  ل ق ن  ی ک  م ک ح   ےک  ت دالع 

 تھا۔   منتقل کردیا یا   فروخت اسے  پہلے  سے  تاریخ  نوڻس کی  / سمن  لیکن  تھی،  کی  حاصل  ملکیت  کی وقوع  جائے بار  صرف ایک  نے  مدعاعلیه
 ہے۔   شامل   فارم  ڻيکس  کا  منتقلی  کی  جائيداد  حقيقی  کے  اسڻيٹ  نيويارک  اور  وثيقہ   مکمل   ايک  ميں  جس  کريں،  فراہم  ثبوت  کا  منتقلی

جس  نوڻس میں  / سمن  اور نہیں کی،  حاصل  ملکیت  کی اس   وقت  کے ہونے  جاری  نوڻس  / سمن یا  نہیں کی،  حاصل کی ملکیت وقوع  جائے بھی  نے کبھی  مدعاعلیه
 ہے۔  سے متعلق جائیداد مخصوص  یا  عمارت  وه  ہے  درج  وضاحت  ورزی کی  خالف

 

  ۔ اهت  رو ا  یئ و ک  ک ل ام  اک  دا د ائيج  اي  ترامع   س ا  ت ق و   ےک  نےوہ  ی راج   س ڻون  / ن مس  کہ  ںيرک  تباث  ےس ا  ہ ک  ے سي ج   ،ںي رک  ک لس نم  تاز يو ا تسد  ن و اعم   ،وت  ےہ  اتوہ  قال طا  اک  ہج و   س ا  ر اگ

  غ�قانونی  پر،  طور  کے  مثال(  ہو  نہ  سے  جائيداد  يا  ع�رت  تعلق  کا  جس  جائے  کيا  جاری  ليے  کے  ورزی  خالف  اس   نوڻس  /  سمن  جب  ہوتا  نہيں   ميں  صورت  ايسی  اطالق  کا  وجہ  اس 

 )نوڻسز  /  سمن   نام کے   افراد ديگر  والے  کرنے   کام   ميں   جائيداد يا   دار،   ڻهيکے  دار، کرايہ   مينيجر، کے   ع�رت يا   گری   غارت  پهيالنا، کوڑے  کرنا،  چسپاں  پرچے  پر   طور

 وه  وقت  کے ہونے  جاری نوڻس  /  سمن لیکن ہے،  ہوئی  واقع  ورزی  خالف جہاں  ہے  فرد  واال  نسق کرنے   و  نظم  جائیداد کا  یا  دار  کرایه  سابق ایجنٹ، مدعاعلیه
 تھے۔  نہیں  افراد  والے   کنڻرول یا  دار   ایجینٹ، کرایه

 

(a  ہوا  ختم  کب يہ  اور بتائيں  ميں  بارے  کے  تعلق  سے جائيداد  کی  مدعاعليہ:

(b  ۔ ےہ  اتر ک  ر ہ اظ  کو  ہمتاخ   ےک  ق ل عت    ےک  ہ يلع ا ع د م  ےس   دا د ائيج  و ج   ں ي رک  ک لس نم  یپ ا ک  ی ک  ز يل   اي  ںو د ہاعم   ہ قلتعم 

  ہے۔   ضروری  کی  توجه  دیگر  یا  طبی فوری   ہے،  درپیش  ایمرجنسی  کو مدعاعلیه
 کريں۔   منسلک  کاپی  کی  دستاويزات  متعلقہ  بهی  تو کسی  ہے،  ہوتا  اطالق  کا  وجہ  اس   اگر

 صفحات  اضافی  تو  ہو  ضروری  اگر(  )کریں وضاحت(  دیگر
 )کریں  منسلک

 

 

  یه سماعت کی پہلی تاریخ نہیں ہے جسے مدعاعلیه  نوڻس نمبر پر  /اس سمن یا فائل کی گئی ہے سال کے بعد   1   یه درخواست مقرره فیصله کی تاریخ سے
  داری يا ذمہ  کی نفاذ  کے   جس   نوڻسز   کے واسطے  /  سمنوں  يا ضابطوں کی خالف ورزيوں  کے جرمانے کے  ليے  قوان�  بهی ايسے  کسی(   ۔نے چھوڑی ہو 

کی ست ا خورد   )۔ےہ   یرورض  انا ج   ا يک   لائ ف  ر د نا   ےک   لاس  و د   ےس  خيرا ت  کی   ےلص ي ف  ه ررق م  کو   ست ا وخرد  س ا    ،ےہ  کو     Commission Limousine and Taxi را ختيا 
 منسلک   دستاویزات  بھی کوئی میں  آپ حمایت  ہوگی۔ کرنی کی وضاحت حاالت استثنائی  ان کو آپ  گی۔  جائے  دی ہی  میں حاالت استثنائی صرف  اجازت

     کرسکتے ہیں۔

 

  میں اس درخواست کو  )A(  دروغ حلفی کی سزا کے تحت تصدیق کرتا ہوں که                                                                       ]اپنا نام جلی حروف میں لکھیں [ میں
 "درخواست  لیے  سماعت کے نئی  بعد  ناکامی کے  میں  ہونے  حاضر " پہلے  لیے  کے   ورزی  خالف  اس  نے  میں  (B)ہوں،   مجاز  لیے  کرنے کے  جمع اور  کرنے  مکمل
ہیں۔   درست وه  ہیں،  کی  شامل معلومات  بھی جو  نے  میں  ہوں،   کوئی  اگر  میں،  اور منسلکات فارم اس  تک،   حد  کی  معلومات  بہترین  میری   (C)ہے   کی  نہیں  جمع 

:تاریخ    :دستخط  کے  آپ
HD10   4/12/22 نظرثانی۔ 


	ﺍﺱ ﻓﺎﺭﻡ ﮐﻭ ﻣﮑﻣﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻓﺭﺩ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
	)ﭘﻠﮢﻳں۔ ﺁپ ﮐﻭ ﺍﮔﻠﮯ ﺻﻔﺣہ ﮐﻭ ﻣﮑﻣﻝ ﮐﺭﻧﺎ ﺿﺭﻭﺭی ﮨﮯ(

