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 نیوز ریک کے مالکان کے لیے رجسڻریشن فارم
 

نومبر تک یہ   1stنیو یارک سڻی کے بغلی راستے پر لگائے گئے کسی نیوز ریک کے مالک یا ذمہ دار فرد ("مالک") سے ہر سال ایک بار 
) کے پاس اسے جمع کروانے کا تقاضا کیا Department of Transportation, DOTکے محکمہ نقل و حمل ( NYCفارم مکمل کرنے اور 

 جاتا ہے۔ ہر پبلیکیشن کے لیے ایک علیحده رجسڻریشن فارم اور تازه ترین مقام کی فہرست استعمال کرنا ضروری ہے۔  مالکان پر الزم ہے کہ
کو فوری طور پر مطلع کریں، نیوز ریکس میں تقسیم کے لیے پیش کرده پبلیکیشنز میں تبدیلیاں،  DOTابت پتہ اور/یا نام میں کسی تبدیلیوں کی ب

راج خاور نیوز ریکس کی تعداد میں دس فیصد یا اس سے زائد کی تبدیلیاں بالترتیب، ایک نئے یا ترمیم شده رجسڻریشن فارم، مقام کی فہرست یا ا
 .www.nyc.gov/dotدستیاب ہیں:  یہاںکے تمام فارم  DOTکروانا الزم ہے۔ کے پاس جمع  DOTکے نوڻس کی معرفت 

 
 پبلیکیشن کا نام:  . 1

 ہر پبلیکیشن کے لیے علیحده رجسڻریشن فارم استعمال کریں۔
  

 
 مالک کا نام:  . 2

 
  

 انفرادی مالک کا نام
 

  
 فارم پر نامزد ہے)تالفی تمام مالکان کے لیے، یہاں پر نامزد اداره وہی اداره ہونا ضروری ہے جو بیمہ کی سند اور کا نام ( ےادار

 
  

 پتہ (اسڻریٹ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ پوسٹ آفس باکس نمبرز قابل قبول نہیں ہیں۔)
 

  
 زپ کوڈ ریاست شہر

 
  

 ای میل پتہ ڻیلیفون نمبر
 
 

3 . NYS پاس رجسڻرڈ ادارے کا نام اور پتہ جس پر تمام باضابطہ نوڻس مہیا اور/یا میل کیے جائیں گے۔کے وزیر خارجہ  کے 
 پر جائیں www.dos.ny.gov اپنی کمپنی کی معلومات دیکھنے کیلئے، 

 
  

 ادارے کا نام
 

  
 پتہ

 
  

 زپ کوڈ ریاست شہر

http://www.nyc.gov/dot
http://www.nyc.gov/dot
http://www.dos.ny.gov/
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 اضافی رابطہ (اختیاری): . 4
 

  
 پتہ ای میل ڻیلیفون نمبر نام

 
  

 پتہ
 

  
 زپ کوڈ ریاست شہر

 
   :اس پبلیکیشن کے لیے نیوز ریکس کی تعداد . 5

 
 بیمہ کی رقم: . 6

 + نیوز ریکس)100( □1,000,000$ نیوز ریکس) 1‐99( 300,000$□

 بیمہ بردار کا نام: . 7
 نیو یارک میں کاروبار کرنے کے لیے الئسنس یافتہ ہونا ضروری ہے۔ ریاست بیمہ بردار کا

 
  

 
 تعمیل کا بیان: مالک کا  . 8

 
، تصدیق کرتا ہوں کہ محولہ باال پبلیکیشن کے لیے تمام نیوز ریکس کو جو میری ملکیت   میں،

اور متعلقہ اصولوں کے مطابق نصب کیا، برقرار رکھا  128.1‐19اور/یا میرے اختیار میں ہیں نیو یارک سڻی کے انتظامی ضابطہ کے سیکشن 
 کا ایک دستخط شده فارم اور بیمہ کی ایکتالفی اور ہڻایا جائے گا۔ میں نے محکمہ نقل و حمل کے پاس نیوز ریکس کے مقامات کی ایک فہرست، 

 سند حسب تقاضا جمع کروا دی ہے۔
 

   تاریخ:  دستخط:
 

********************************************************************************************* 
 

فاذ ننیوز ریک کے جو مالکان بیان کرده انداز میں مذکوره باال تمام مطلوبہ معلومات جمع کروانے میں ناکام رہیں گے وه محکمہ نقل و حمل کے 
 ا ہے۔کی تدابیر کے مستوجب ہوں گے جیسا کہ قانون کے ذریعے فراہم کیا گی

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 براه کرم ہر پبلیکیشن کے لیے ایک اصل، دستخط شده رجسڻریشن فارم اس پتے پر واپس بھیجیں۔
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 پر کال کریں۔ 8854‐839 (212)اگر اس فارم کے بارے میں آپ کے سواالت ہیں تو براه کرم نیوز ریک یونٹ کو 
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