
 

 
 
 

 

 GN4 Representative Authorization Form 8_7_16 

 

  نامہ اجازت کا ہونے پیش کے نمائندے شدہ رجسٹر 
 سے جانب کی آپ OATH Hearings Division فراہم الزمی نقل شدہ مکمل کی فارم اس کو نمائندے شدہ رجسٹر کو آپ لیے، کے ہونے پیش کے نمائندے شدہ رجسٹر ایک میں 

   چاہیئے۔ کرنی

 دیں۔ میں جگہ گئی دی جواب کا سوال ہر 

 چاہیئے۔ رکھنی پاس اپنے لیے کے ریکارڈ نقل ایک کی فارم شدہ مکمل کو دونوں نمائندہ، شدہ رجسٹر اور آپ 

 OATH ہے۔ کرتا جانچ کی ان مطابق کے کسوٹی کسی  ہی نہ اور دیتا نہیں منظوری کی نمائندوں شدہ رجسٹر  
 

 معلومات میں بارے کے( سمنز) سمن یا( نوٹسز) نوٹس
 _________________________________________________________________ :ہے لکھا پر( سمنز) سمن(/نوٹسز) نوٹس کہ جیسا نام، کا علیہ مدعا

 _________________________________________________________________ (:ہو ہوتا اطالق اگر) نمبر الئسنس TLC یا ،(Docket) ڈاکٹ ،CAMIS کا علیہ مدعا
 [:لگائیں نشان پر ایک] ہوں دیتی/دیتا اختیار کا ہونے پیش پر ذیل مندرجہ  کو نمائندے شدہ رجسٹر میں

  (:نمبرز) نمبر سمن/نوٹس _____________________________________________________________________________________________ 

   ______________ :بتائیں تعداد کل کی سمنز/نوٹسز  کریں۔ منسلک فہرست ایک کی نمبرز سمن/نوٹس کرم براہ تو ہو ضرورت کی جگہ مزید کو آپ اگر 
  

 
 آپ کہ تک جب ہے رہتی مؤثر تک وقت اس اجازت یہ سمنز۔/نوٹسز تمام گئے کیے جاری کو علیہ مدعا OATH Hearings Division کہ کردیں نہ مطلع پر طور تحریری کو 

 رکھتا۔ نہیں اختیار مزید کا کرنے نمائندگی کی علیہ امدع نمائندہ شدہ رجسٹر
 

 ہے رہا دے اختیار کا ہونے پیش کو نمائندے شدہ رجسٹر جو معلومات میں بارے کے شخص اس

 _____________________________________________________________________________________________________________ :نام کا آپ

 _________________________ :ریاست شہر، ______________________________________________ :پتہ کا ڈاک کا آپ
 زپ
 :کوڈ

____________ 

 ____________________________________________ :ایڈریس میل ای ______________________________________________ : نمبر فون ٹیلی

 

     نہیں  ہاں  ہیں؟ علیہ مدعا شدہ نامزد میں( سمنز) سمن(/نوٹسز) نوٹس آپ کیا

   :ہیں کون آپ کہ ہے کرتا وضاحت بہترین کی اس جو لگائیں نشان پر خانے اس تو ہیں نہیں علیہ مدعا شدہ نامزد آپ اگر

  مالک کا کاروبار/پراپرٹی  ایجنٹ انتظامی/عمومی  مالزم کا علیہ مدعا 

  افسر/دار شراکت کا کمپنی  علیہ مدعا  کریں بیان ،(وغیرہ دار رشتہ دوست،) دیگر __________________________________________ 

   
 

 (گا کرے فراہم خود نمائندہ شدہ رجسٹر) معلومات میں بارے کے نمائندے شدہ رجسٹر

 _____________________ :نمبر رجسٹریشن ________________________________________________________________ :نام کا نمائندے شدہ رجسٹر

 ____________ :کوڈ زپ __________________________ :ریاست شہر، ____________________________________________ :پتہ کا ڈاک کا کاروبار

 ___________________________________________ :ایڈریس میل ای _______________________________________________ : نمبر فون ٹیلی

 

 بیان کا اختیار
 لگائے نشان الزمی پر خانے موزوں سامنے کے سوال ہر شخص، واال دینے اختیار کو نمائندے شدہ رجسٹر

 [ ________________________________ نمائندے شدہ رجسٹر] کہ ہوں کرتی/اکرت تسلیم یہ ہذا بذریعہ ،[ _______________________________نام کا آپ] میں،
 :بتایا متعلق کے ذیل مندرجہ مجھے نے

 نہیں  ہاں  ہے۔ نہیں مالزم کا OATH نمائندہ شدہ رجسٹر کہ یہ (1

 نہیں  ہاں  ہے۔ نہیں وکیل ایک نمائندہ شدہ رجسٹر کہ یہ (2
 نہیں  ہاں  ہے۔ سکتا ہو پیش میں OATH Hearings Division بھی بغیر ےک نمائندے شدہ رجسٹر علیہ مدعا کہ یہ (3

 نہیں  ہاں  ہے؟ کیا سزا ممکنہ کی( الزامات) الزام تو ہے جاتا پایا مرتکب کا ورزی خالف کو علیہ مدعا اگر (4

 نہیں  ہاں  ہیں۔ سکتے جا ڈالے میں التوا تک تاریخ کی بعد کسی( سمنز) سمن(/نوٹسز) نوٹس کہ یہ (5
 نہیں  ہاں  گا۔ لے رقم جو میں مد کی فیس نمائندہ شدہ رجسٹر (6

 

  ہوں۔ دیتی/دیتا اختیار کا ہونے پیش میں OATH Hearings Division کو[ ____________________________________ نمائندہ شدہ رجسٹر] ہذا بذریعہ میں
 
 

  
 

_____________________________ ___________ 
 تاریخ تخطدس 

 

 


