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ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾਰ ਨੰੂ ਨੋਗਿਸ:
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਗਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਆਮਦਨੀ ਿੁਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਵਧੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਗਰਣਦਾਤਾ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਭਗਵੱਖਬਾਣੀ ਪਾਰਿੀ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਿ-ੋ ਘੱਿ 15 ਜਨਵਰੀ, 
2022 ਤੱਕ ਸਮਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰੁੱਧ ਸਮਤ ਕਾਰਵਾਈ 
ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪਲੇਨਗਿੱਫ਼ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਗਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਗਰਆਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਿੇ ਨਾ ਵਧ।ੇ 
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਕਿ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਤ ਕਾਰਵਾਈ 
15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਗਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਜਦੋਂ ਗਕ ਫਾਰਕਲੋਜਰ ਕਾਰਵਾਈ 
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਗਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਗਰਣਦਾਤਾ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਗਵੱਖਬਾਣੀ ਪਾਰਿੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਫਾਰਮ ਗਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਗਰਣਦਾਤਾ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਗਵੱਖਬਾਣੀ 
ਪਾਰਿੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ 
ਗਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਾਗਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਗਹਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੱਖਬਾਣੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਵਾਗਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਫੋਿੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਯੋਿ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਅਦਾਇਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ 
ਗਰਣਦਾਤਾ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ।  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸੱਭ ਦਾ ਗਧਆਨਪੂਰਵਕ ਿ੍ਰੈਕ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜੋ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹ।ੈ ਗਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਗਹਲਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਗਦੱਤਾ ਗਿਆ 
ਹੋਵ।ੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਊਗਸੰਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫ਼ਤਰ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
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ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾਰ ਦੀ ਘਸੋ਼ਣਾ ਕਗੋਵਡ-19 ਸਬੰਗਧਤ ਸੰਕਿ ਦੀ
ਮੈਂ (ਗਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਤਾ) ਗਵਖੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾਰ ਹਾਂ।  

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਰਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ, ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਗਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਗਸੱਧ,ੇ ਦੱਸ ਜਾਂ ਘੱਿ ਗਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ।  ਮੈਂ ਗਵੱਤੀ ਸੰਕਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਗਰਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਪੂਰੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਿ ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਗਲਖੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਗਜਆਦਾ ਕਾਰਨਾਂ 
ਕਾਰਨ:

1. ਕਗੋਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਗਰਵਾਗਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਿੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ।

2. ਕਗੋਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਸਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਗਧਤ ਜਰੂਰੀ ਖਰਗਚਆਂ ਗਵੱਚ ਵਾਧਾ।

3. ਕਗੋਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਗਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜੰਮਵੇਾਰੀਆਂ ਜਾਂ 
ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਗਕਸ ੇਬਜਰੁਿ, ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਗਬਮਾਰ ਪਗਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਗਜੰਮਵੇਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਰੇੀ ਯਿੋਤਾ ਜਾਂ ਮਰੇੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਗਕਸ ੇਗਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕ 
ਰੁਜਿਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯਿੋਤਾ ਨੰੂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਗਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੇੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਬ ਖਰਚ ੇਹੋਏ ਹਨ।

4. ਚਲਦੇ ਖਰਚ ੇ ਅਤੇ ਮਰੇੇ ਦੁਆਰਾ ਗਵਕਲਗਪਕ ਹਾਉਗਸੰਿ ਹਾਗਸਲ ਕਰਨ ਗਵੱਚ 
ਮਸੁ਼ਗਕਲ ਨੇ ਮਰੇੇ ਲਈ ਕਗੋਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜਿ੍ਾ ਜਾਣ ਗਵੱਚ ਮਰੇੀ 
ਮਸੁ਼ਗਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਦੱਤੀ ਹੈ।

5. ਕਗੋਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜਿਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸ ੇਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਰੇੀ ਯਿੋਤਾ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 
ਮਰੇੀ ਘਰੇਲ ੂਆਮਦਨੀ ਗਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੇੇ ਖਰਗਚਆਂ ਗਵੱਚ 
ਿੰਭੀਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Index Number (if known/applicable): 

County and Court (if known/applicable): 
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6. ਮਰੇੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਗਕਰਾਏ ਦੇ 
ਭਿੁਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਿੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਰਗਚਆਂ ਗਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਬੇਰੁਜਿਾਰੀ ਬੀਮਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜਿਾਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ, ਅਪੰਿਤਾ ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਗਰਵਾਰਕ ਛੁੱਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ 
ਕੋਗਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 
ਦੇ ਘਾਿੇ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਖਰਗਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਗਕ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਵਾਨਾਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਗਹਤ 
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਿੀ। ਮੈਂ ਅੱਿੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ 
ਗਕ ਮੇਰੇ ਗਿਰਵਾਨਾਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ 
ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੀਸਾਂ, ਜਰੁਮਾਨੇ ਜਾਂ ਗਵਆਜ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਗਵਰੁੱਧ ਮੁਦਰਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਿੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਗਕ ਮੇਰਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਗਰਣਦਾਤਾ, 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੋਰਕਲੋਗਜੰਿ ਪਾਰਿੀ ਇੱਥੇ ਗਦੱਤੇ ਿਏ ਸੰਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ 
ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਕ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ 
ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਗਵਆਜ ਸੰਬੰਧੀ ਗਕਸੇ ਵੀ ਗਕਗਰਆ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗਵੱਚ ਗਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਗਮਲੇਿਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਗਕ ਮੇਰਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਗਰਣਦਾਤਾ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਫੋਰਕਲੋਗਜੰਿ ਪਾਰਿੀ 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗਵਰੁੱਧ ਸਮਤ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਕਸੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਆਂਗਸ਼ਕ ਅਦਾਇਿੀ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਫੀਸਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ: 

ਛਾਗਪਆ ਨਾਮ: 

ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ:ੇ 

ਨੋਗਿਸ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਜਰੁਮਾਨੇ ਅਧੀਨ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ।  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਬਆਨ ਦੇਣਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਗਵਰੁੱਧ ਹੈ 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਕ ਝੂਠ ਹ।ੈ
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