
 (AF-11) کا حلف نامہ کسی مستثنی قرار دی گئی یونٹ میں ٹرن اوور

 

 ، ہرجانہ دروغ حلفی کے تحت حسب ذیل حلف لیتا ہوں یا(جلی حروف میں نام) میں،

  : مینیجنگ ایجنٹ ہوں/میں درج ذیل پتے پر واقع عمارت کا مالک :اس کا اثبات کرتا ہوں

  : نمبر ہے ناور میرے رابطے کا فو (بورو) ،(اسٹریٹ کا پتہ)

 ۔(ای میل) :اور میرا ای میل پتہ ہے( فون نمبر)

کی  mg/cm² 1.0کا تقاضا ہے کہ جس کسی یونٹ کو بھی  (c)2056.5-27 §کے انتظامی کوڈ  NYCمیں اس امر سے واقف ہوں کہ 

 Department of Housing)ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹکارروائی کی سطح پر انجام یافتہ ٹیسٹنگ کی بنیاد پر 

Preservation and Development, HPD)  سے سیسہ پر مبنی پینٹ سے استثناء جاری کیا گیا تھا ان کی رپورٹ تبHPD وک 

 ۔(یہ دار کا قبضہ ہوگاکرایہ دار نے خالی کر دی ہو اور اس پر دیگر کرا)کرنا ضروری ہے جب وہ یونٹ پلٹ گئی ہو 

( یونٹس)کو سیسہ پر مبنی پینٹ سے استثناء جاری کیا گیا تھا اور وہ یونٹ ( یونٹس)میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ درج ذیل ڈویلنگ یونٹ 

 :حال ہی میں ٹرن اوور ہوئی ہیں
 

 یونٹ نمبر
 یونٹ خالی ہونے 

 کی تاریخ

 ترتیب نمبر 

 (اگر معلوم ہو)

   

   

   

   

 

اس حلف نامہ پر رپورٹ کردہ کسی بھی کے تحت اس تاریخ کو  (c)2056.5-27 §کے انتظامی ضابطہ  NYCمیں سمجھتا ہوں کہ 

مجھے لوکل الء جس تاریخ کو وہ یونٹ خالی ہوئی تھی اور، ان میں سے کسی بھی یونٹ کے لیے،  یونٹ کا استثناء کالعدم ہو جاتا ہے

کے تحت  (1)(e)2056.4 -27 §کے انتظامی ضابطہ  NYCجس میں کرایہ داروں کو  پورا کرنا الزم ہے،کے تمام تقاضے  1

کے تحت مطلوب سیسہ پر مبنی  (a)2056.4-27 §کے انتظامی ضابطہ  NYCمطلوب ساالنہ نوٹس کرایہ داروں کو فراہم کرنا، 

کے تحت مطلوب کسی بھی یونٹ میں کسی  Code § 27-2056.8پینٹ کے خطرات کی ساالنہ تفتیش انجام دینا، انتظامی ضابطہ 

کے محفوظ  2056.11-27 §کرایہ دار کے منتقل ہو کر آنے کے وقت ٹرن اورر کے تقاضوں کی تعمیل کرنا، اور انتظامی ضابطہ 

 کام کے طرز عمل کے تقاضوں پر عمل کرنا شامل ہے۔

 

 2MG/CM 1.0 یہ حلف نامہ الزمی طور پر کوئی مستثنی قرار دی گئی ڈویلنگ ٹرن اوور ہونے کے وقت پُر کر کے جمع کرایا ئے۔

 کی کارروائی کی سطح پر جاری شدہ استثناء والی کسی یونٹ کے لیے یہ ذمہ داری مسلسل ہے۔

 : پر واپس کریںے تپدستخط کردہ اور نوٹری سے تصدیق شدہ حلفہ نامہ اس  (کاپی نہیں)اصل براہ کرم 

DIVISION OF CODE ENFORCEMENT 

Exemption Unit 

94 Old Broadway, 7th Floor 

New York, NY 10027 

 

  ( دستخط)  (مجلی حروف میں نا)

_______________________________________________________________________________________ 
 

 مہر  از  یریاست نیو یارک، کاؤنٹ

 

  20 بروز  میرے سامنے حلف لیا آج 
 

 4/2022نظر ثانی   ( نوٹری کے دستخط)


