Index Number (if known/applicable):
County and Court (if known/applicable):

ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ:
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਆਮਦਨੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਵਧੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰ ਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 31 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ
ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ
ਪਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਯੋਗ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਉਸ ਸੱਭ ਦਾ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰੈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਰਕਮ ਜੋ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰ ਧਿਤ ਸੰ ਕਟ ਦੀ
ਮੈਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਤਾ) ਵਿਖੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾਰ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ, ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ, ਦੱਸ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰ ਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨਾਂ
ਕਾਰਨ:
1. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ।
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2. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
3. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।
4. ਚਲਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਾਉਸਿੰ ਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ
ਮੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਗੰ ਭੀਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
6. ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ, ਅਪੰ ਗਤਾ ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ
ਦੇ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਵਾਨਾਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ
ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਿਰਵਾਨਾਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦਾਰ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਦਰਾ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ
ਰਿਣਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 31 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ
ਆਂਸ਼ਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
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ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ:
ਛਾਪਿਆ ਨਾਮ:
ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ:
ਨੋਟਿਸ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਧੀਨ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ।
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