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ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਨੋਕਿਸ:
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿੋਕਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਆਮਦਨੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਿਧੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਿਲ 

ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਿੋਕਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਿਧੇ ਜੋਕਖਮ ਿਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦੱਸ ਲਈ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਿਾਧੂ ਕਸਹਤ ਜੋਕਖਮ ਪੈਦਾ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਸੰਿਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ 
ਦੇਣ ਿਰਿੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਿ ਤੋਂ ਘੱਿ 15 ਜਨਿਰੀ, 
2022 ਤੱਿ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰੁੱਧ 
ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾਇਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਿਾਉਂਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਿਾਰਿਾਈ 15 ਜਨਿਰੀ, 2022 ਤੱਿ ਮੁਲਤਿੀ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਿਿ ਦਾਅਿਾ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਿਧੇ। ਜੇਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਿਿ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਜਨਿਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਿਾਰਿਾਈ ਮੁਲਤਿੀ ਿਰ ਕਦੱਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਿਾਰਿਾਈ ਮੁਲਤਿੀ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕਨਿ ਦਾ ਿਬਜ਼ਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਰਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਿੇ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਅਕਹਮ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿੇ ਆਪਣੀ 
ਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕਚਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਿਹਾਰ ਿਾਰਨ ਿੱਢੇ 
ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਿਾਬਜਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਿੱਚ ਦਖਲ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ 
ਸੰਭਾਕਿਤ ਸੁੱਰਕਖਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਿ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਾਕਪਸ 
ਿਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਖਲਾਫ ਬਾਹਰ ਿੱਢਣ ਦੀ ਿਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ 
ਕਦੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਿਾਕਪਸ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਿਾਰਡਾਂ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਾਪੀ ਜਾਂ ਫੋਿੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿੱਲ ਬਿਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਜੰਮੇਿਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਉਸ 
ਸੱਭ ਦਾ ਕਧਆਨਪੂਰਿਿ ਿ੍ਰੈਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਈ ਰਿਮ ਜੋ ਅਦਾ ਿਰਨੀ ਹੈ।

ਿਾਨੰੂਨੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.nycourts.gov/
evictions/nyc/ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 718-557-1379 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਊ ਯੋਰਿ ਸ਼ਕਹਰ 
ਕਿੱਚ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ www.nycourts.gov/evictions/outside-nyc/ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਥਾਕਨਿ ਬਾਰ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਾਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਸ਼ਕਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿੀ 
ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ 
ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫਤਰ (OTDA) ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਕਨਿ ਹਾਉਕਸੰਗ ਸਕਹਯੋਗ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸੰਿਿ ਘਸੋ਼ਣਾ ਿਕੋਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਮੈਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਿਾਨੰੂਨੀ ਿਾਬਜ, ਜਾਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਕਿਅਿਤੀ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ, ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿਾਬਜ, ਜਾਂ 

ਿੋਈ ਪਿੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਤਕਹਤ (ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਿਾਈ ਦਾ ਪਤਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ 
ਿਰਨ ਲਈ ਕਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੋਣ "ਏ" ਜਾਂ "ਬੀ" ਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਿੱਢਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 
ਹੇਠਾਂ ਸੂਕਚਤ ਿਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ।

 ਏ.  ਮੈਂ ਕਿੱਤੀ ਸੰਿਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਇੱਿ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਿਾਰਨਾਂ 
ਿਰਿੇ ਪਿੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤੀ ਕਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਿਰਨ ਜਾਂ ਕਿਿਲਪਿ ਢੁਿਿੀਂ ਸਥਾਈ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਹਾਕਸਲ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ:

1. ਿੋਕਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਕਰਿਾਕਰਿ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਿਸਾਨ।

2. ਿੋਕਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੰਮ ਿਰਨ ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਕਚਆਂ ਕਿੱਚ ਿਾਧਾ।

3. ਿੋਕਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਜਾਂ 
ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ਰੁਗ, ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਕਬਮਾਰ ਪਕਰਿਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਕਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਿਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

4. ਚਲਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਿਲਕਪਿ ਹਾਉਕਸੰਗ ਹਾਕਸਲ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 
ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿੋਕਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜਗ੍ਾ ਜਾਣ ਕਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 
ਪੈਦਾ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਹ।ੈ

5. ਿੋਕਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ 
ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਿਮਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ 
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਕਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਿਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਰਕਚਆਂ ਕਿੱਚ ਗੰਭੀਰ 
ਿਾਧਾ ਿੀਤਾ ਹੈ।।

Index Number (if known/applicable): 

County and Court (if known/applicable): 
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ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਿ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਗੁਆ   ਚੁੱਿਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਰਕਚਆਂ ਕਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਿੋਈ 
ਜਨਤਿ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਪੰਗਤਾ 
ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਅਦਾ ਿੀਤੀਆਂ ਪਕਰਿਾਰਿ ਛੁੱਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਿੋਕਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੀਤੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘਾਿੇ ਜਾਂ ਿੱਧਦੇ ਖਰਕਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਿਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 ਬੀ.   ਜਗ੍ਾ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਸਥਾਈ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਕਸਹਤ 
ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਿ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਸਦੱਸ 
ਦੀ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਹੋਣ, ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਤਰੀਿ ਡਾਿਿਰੀ ਸਕਥਤੀ 
ਹੋਣ ਿਾਰਨ, ਿੋਕਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਿੱਧ ਜੋਖਮ ਹ,ੈ ਕਜਸ ਕਿੱਚ 
ਇਮੂਨੋਿਾਂਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਪਿੇਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ 
ਦੇ ਤਕਹਤ ਬਾਿੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ 
ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਪਿੇਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਾਏ 
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤੀ ਕਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਨੰੂਨੀ ਫੀਸਾਂ, ਜ਼ਰੁਮਾਨੇ ਜਾਂ 
ਕਿਆਜ, ਅਜੇ ਿੀ ਿਸੂਲ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਿੱਤਰ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਮੇਰੇ 
ਕਿਰੁੱਧ ਮੁਦਰਾ ਫੈਸਲਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 
ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਸੰਿਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਿਰਣ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਿੀ ਿਾਰਿਾਈ ਕਿੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਿਾ 
ਕਮਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ 15 ਜਨਿਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਬਾਹਰ ਿੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਿਾਨੰੂਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੁਝ ਖਾਸ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿੱਖ ਹਨ।

ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੇ: 

ਛਾਕਪਆ ਨਾਮ: 

ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤ:ੇ 

ਨੋਕਿਸ: ਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾਂ ਿਾਨੰੂਨ ਦੇ ਜ਼ਰੁਮਾਨੇ ਅਧੀਨ ਿਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ  ਇਸਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਆਨ ਦੇਣਾ ਿਾਨੰੂਨ ਦੇ ਕਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਹ।ੈ
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