
 
 

 سندمینڻیننس کی مطلوبہ سرگرمیوں کی 
 

   ،   میں،
 )پرنٹ کریں(عہده  )پرنٹ کریں(نام 

   کے عہدے پر
 )پرنٹ کریں نام کا(نیوز ریکس کے مالک 

 
پر دستخط کرنے کے لیے کلی طور پر مجاز ہوں۔ میں تصدیق کرتا سند کی جانب سے بر سر مالزمت ہوں اور میں مالک کی جانب سے اس 

 ہوں کہ مذکوره باال نام کا اداره درج ذیل پر مشتمل نیوز ریک کا مالک ہے:
 

  
 )پرنٹ کریں(پبلیکیشن کا نام 

 
کے مطابق، مالک کی زیر ملکیت یا زیر کنڻرول ہر نیوز  128.1‐19کے سیکشن  1کے باب  19کے ڻائڻل میں، تصدیق کرتا ہوں کہ، انتظامی ضابطہ 

اور دیگر غیر مجاز تحریر، پینڻنگ، ڈرائنگ یا دیگر نشانات یا نقش و نگار کو ہڻانے کے  دیواروں پر موجود گرفیڻی (غیر قانونی نقش و نگار)ریک کو 
کم از کم ایک بار دوباره پینٹ کیا گیا ہے یا اس کی بہترین کوششیں کی گئی ہیں، جس کی شروعات  کے دورانعین پچھلے چار مہینے کی مدت لیے 

 ہوا، بذریعہ  ہوئی اور جس کا اختتام بتاریخ _____________________بتاریخ 
 (ماه، دن، سال) (ماه، دن، سال)

 مالک □ (ایک کو نشان زد کریں):

   ڻھیکیدار □
 نام)(ڻھیکیدار کا 

   ):دیگر (بیان کریں □
 

   
 (تاریخ) (دستخط)

 
 اسڻیٹ اور سڻی آف نیو یارک 

(ss:. 
 نڻی آف نیو یارککاؤ

 
آیا/آئی،  میرے پاس  ، ذاتی طور پر ___20   بروز   آج

اور اس نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے یہاں پر  مذکوره باال کام پر عمل درآمد کیاجس کو میں اس حیثیت سے جانتا/جانتی ہوں کہ اس نے 
 مذکور مقصد کے مدنظر اس پر عمل درآمد کیا ہے۔

 
  

 نوڻری پبلک یا کمشنر برائے وثیقہ جات
 

محمکہ ) ایک الگ برقرار رکھیں جس میں کیے گئے اقدامات اور انہیں اختیار کرنے کا وقت aنیوز ریک کے مالکوں سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ: (
سال کی مدت تک برقرار  (3)) ریکارڈز کم از کم تین bبرائے نقل و حمل کے ذریعہ طے کرده منظور شده فارمیٹ کے مطابق ریکارڈ کیا گیا ہو؛ (

؛ ںرکھیں جس میں سامان، مالزمین، ڻھیکیداران، دیگر وسائل کے استعمال اور مذکوره باال کو ثابت کرنے والے دیگر اخراجات ضبط تحریر ہو
) معمول کے کاروباری اوقات کے دوران معائنہ اور نقل کرنے کے لیے الگز اور ریکارڈز محکمے کو دستیاب کرائیں اور نقول کی c( اور

 درخواست کیے جانے پر محکمے کو اسے مہیا کرائیں۔
 

 اس فارم پر دستخط اور نوڻری کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 210.40سیکشن تعزیرات کے  یاس تصدیق میں غلط بیانی مالک اور دستخط کننده کو مجرمانہ الزامات، بشمول نیو یارک اسڻیٹ کے قانون
 (حلفیہ غلط بیان) کی خالف ورزی کے الزامات کا مستوجب بنا سکتی ہے۔
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