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ہماری NOPV کی عوامی تقریبات میں سے کسی ایک میں تشریف الئیں! ان کے متعلق معلومات اس صفحہ کی پشت پر دیکھیں۔

یہ ساالنہ نوٹس 5 جنوری 2018 کو آپ کی پراپرٹی کی مارکیٹ میں قیمت )Market Value( اور تخمینہ شدہ قیمت )Assessed Value( کو 
دکھاتا ہے۔ آپ کی تخمینہ شدہ قیمت کا حساب لگانے کے لیے ہم جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ ریاست نیویارک کے قانون کے زیر ضابطہ 

ہے۔ یہ NOPV ٹیکس کا بل نہیں ہے اور اس کی ادائیگی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اس نوٹس کا جائزہ لینا آپ کے لئے بہت ضروری ہے۔ جوالئی 2018 میں واجب االدا آپ کے پراپرٹی ٹیکسز کا حساب انہی قیمتوں کو استعمال 
کرتے ہوئے کیا جائے گا۔  اگر آپ سمجھتے/سمجھتی ہیں کہ یہ قیمتیں غلط ہیں تو کیا کرنا چاہیئے، اس کے متعلق ہدایات ذیل میں مالحظہ کریں۔

براہ کرم اس نوٹس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے nyc.gov/finance مالحظہ کریں۔ ہماری ویب سائٹ پر نیویارک سٹی کے کالس 1 اور 
کالس 2 پراپرٹی مالکان کے لیے پراپرٹی ٹیکس کے رہنما کتابچے بھی موجود ہیں۔

آپ کا پراپرٹی کی قیمت کا نوٹس )NOPV( کیا ہوتا ہے؟

 ہم سے رابطہ کیسے کیا جائے

نیویارک سٹی شعبۂ مالیات

nyc.gov/finance مالحظہ کریں آن الئن: 

nyc.gov/dofcorrespondence ای میل: 

فون:  311 ڈائل کریں )نیویارک کے باہر سے یا ریلے سروس کے 
لیے 9675-639-212 پر کال کریں( 

NYC Department of Finance  :ڈاک 
Correspondence Unit 

1 Centre Street, 22nd Floor 
New York, NY 10007

)صرف خط و کتابت کے لیے۔ بالمشافہ مدد کے لیے، براہ کرم پشت پر فہرست میں 
دی گئی تقریبات میں سے کسی ایک میں شرکت کریں۔(

نیویارک سٹی ٹیکس کمیشن

nyc.gov/html/taxcomm مالحظہ کریں  آن الئن: 

tcinfo@oata.nyc.gov  :ای میل

فون:  311 ڈائل کریں )نیویارک کے باہر سے یا ریلے سروس 
کے لیے 9675-639-212 پر کال کریں( 

NYC Tax Commission  :ڈاک 
1 Centre Street, Room 2400 

New York, NY 10007

اگر آپ اس نوٹس میں موجود معلومات سے متفق نہیں ہیں، تو کیا کرنا چاہیئے

ٹیکس کمیشن کو اپیل کریں
اگر آپ اپنی تخمینہ شدہ قیمت کو چیلنج کرنا چاہتے/چاہتی ہیں تو آپ کو نیویارک سٹی ٹیکس کمیشن کے سامنے اپیل کرنے کا حق حاصل ہے، 
جو کہ  NYC شعبۂ مالیات )DOF( سے علیحدہ ایک خودمختار ایجنسی ہے۔ اگر آپ بروقت اپیل دائر کرتے/کرتی ہیں تو ٹیکس کمیشن کو یہ اختیار 
حاصل ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قیمت میں کمی کر دے، اس کی ٹیکس کالس کو تبدیل کر دے اور استثنات میں کمی بیشی 

کر دے۔  

براہ کرم اپنے تخمینے میں تبدیلی کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے nyc.gov/html/taxcomm مالحظہ کریں۔ اپنی تخمینہ شدہ 
قیمت کو چیلنج  کرنے کی آپ کی درخواست ٹیکس کمیشن کو ان تاریخوں تک الزمی موصول ہو جانی چاہیئے:

15 مارچ 2018 ٹیکس کالس 1: 

1 مارچ 2018 ٹیکس کالسز 2، 3 اور 4: 

شعبۂ مالیات کو نظرثانی کی درخواست دیں
اگر آپ سمجھتے/سمجھتی ہیں کہ آپ کے NOPV پر مارکیٹ کی قیمت یا تفصیلی معلومات میں کوئی غلطی ہے )مثال کے طور پر مربع فٹ 
رقبہ(، تو آپ نظرثانی کے لیے درخواست )Request for Review( کا فارم جمع کروا کر DOF کو اپیل کر سکتے/سکتی ہیں۔ DOF کو اپیل کرنے 
کی حتمی تاریخ کالس 1 پراپرٹیز کے لیے 15 مارچ 2018 ہے جبکہ دوسری تمام ٹیکس کالسز کے لیے 2 اپریل 2018 ہے۔ nyc.gov/finance پر 
موجود فارم پر کریں یا بذریعہ ڈاک فارم وصول کرنے کے لیے 311 پر کال کریں۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ شعبۂ مالیات کو نظرثانی کے لیے کہنا 

ٹیکس کمیشن کے ساتھ فائلنگ کی مذکورہ باال حتمی تاریخوں میں توسیع نہیں کرتا اور ٹیکس کمیشن کو اپیل کرنے کا متبادل نہیں ہے۔



آئیں اور اپنی پراپرٹی کی قیمت کے نوٹس کے بارے میں بات کریں!

فروری 2018 میں، NYC شعبۂ مالیات تمام پانچ بوروز میں NOPV کی تقریبات منعقد کرے گا۔۔ ان تقریبات میں ہر کوئی 
شرکت کر سکتا ہے۔ ان تقریبات میں آپ:

اپنی پراپرٹی کے متعلق شعبۂ مالیات کے کسی مالزم کے ساتھ بالمشافہ بات چیت کر سکتے/سکتی ہیں  l
یہ جان سکتے/سکتی ہیں کہ اپنی پراپرٹی کی تخمینہ شدہ قیمت پر اعتراض کیسے کیا جائے  l

l  یہ جان سکتے/سکتی ہیں کہ اپنی پراپرٹی کی تفصیل میں تبدیلی کیسے کروائی جائے )مثال کے طور پر آپ کی عمارت میں 
یونٹس کی تعداد یا مربع فٹ رقبہ(

یہ جان سکتے/سکتی ہیں کہ استثنات کیا ہوتے ہیں اور ان کے لیے درخواست کیسے دی جائے  l

نیچے فہرست میں موجود تقریبات کی تاریخوں اور مقامات کی تصدیق کے لیے nyc.gov/finance مالحظہ کریں یا 311 
پر کال کریں۔  براہ کرم تقریب میں اپنا NOPV ساتھ لے کر آئیں۔

صبح کے سیشنز )صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک(

 Manhattan – David N. Dinkins Municipal Building  1 فروری 2018 
1 Centre Street, Mezzanine North   

Staten Island – Staten Island Borough Hall  6 فروری 2018 
10 Richmond Terrace, Room 125   

 Bronx – Bronx Borough President’s Office  7 فروری 2018 
851 Grand Concourse, Rotunda   

Queens – Queens Borough Hall  8 فروری 2018 
120-55 Queens Blvd, 2nd Floor, Room 213   

Brooklyn - Brooklyn Borough Hall  2018 13 فروری 
209 Joralemon Street

شام کے سیشنز )شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک(

Manhattan – David N. Dinkins Municipal Building  1 فروری 2018 
1 Centre Street, Mezzanine North   

Queens – Queens Borough Hall  15 فروری 2018 
120-55 Queens Blvd, 2nd Floor, Room 213   

Brooklyn – Brooklyn Borough Hall  21 فروری 2018 
  209 Joralemon Street   

Bronx – DOF Bronx Business Center  26 فروری 2018 
3030 Third Avenue, 2nd Floor   

 Staten Island – Staten Island Borough Hall  27 فروری 2018 
10 Richmond Terrace, Room 125   

براہ کرم اضافی تاریخوں اور مقامات کے لیے ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

اگر آپ کو کسی معذوری کی بناء پر شعبۂ مالیات کی پیش کردہ کسی خدمت کے لیے درخواست دینے یا اس کی وصولی 
کے لیے، یا اس کے پیش کردہ کسی پروگرام میں شرکت کے لیے رہائش کی ضرورت ہو، تو براہ کرم معذوری کی خدمت کے 

سہولت کار )Disability Service Facilitator( سے براہ راست nyc.gov/contactdofeeo پر رابطہ کریں یا 311 پر کال کریں۔

NOPV کی عوامی تقریبات

NOPV Insert 2018 Rev. 01.03.2018 – Urdu کل 2 صفحات کا صفحہ 2 


