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مور گيج تے قرضہ لين والے لئی نوٹس
COVID-19 وبا دے دوران، جے تہاڈی آمدن ختم ہو گئی اے یا خرچے ودھ گئے نیں، تے 
تسی ایس مشکالں دا اعالنیہ فارم اتے دستخط کر کے اپنے مورگیج قرض دین آلے یا دوجے 
گروی رکھن آلے فریق دے حوالے کر دے او، تے تہانوں گھٹ توں گھٹ 15 جنوری 2022 
تائیں حق رہن یا مرہونہ دی ضبطی توں محفوظ رکھیا جا سکدا اے۔ جے تہاڈے خالف مرہونہ 
دی ضبطی دی کارروائی کیتی جاندی اے تے تسی ایہہ فارم مدعا علیہ یا عدالت نوں فراہم 
کردے او، کارروائی 15 جنوری 2022 تائیں ملتوی کر دتی جاوے گی سوائے کہ جدوں تائیں 
مدعی تہاڈی مصیبتاں دا اعالمیہ نوں چیلنج کرن لئی اگے نئیں ودھدا اے۔ جے عدالت نوں 
تہاڈا مصائب دا دعٰوی درست معلوم ہوندا اے،فیربے دخلی دی کارروائی 15 جنوری 2022 
دے بعد ملتوی کردتی جاوے گی۔ جدوں کے بے دخلی دی کارروائی ملتوی رہندے دوران، تسی 

قبضے اچ برقرار رکھ سکدے او۔

جے تہاڈے مورگیج قرض دہندہ یا دوجے گروی رکھن آلے فریق نے تہانوں ایہہ فارم فراہم 
کیتا اے تے مورگیج دہندہ تے گروی رکھن والے فریق نوں، ڈاک دا پتہ تے ای میل پتہ وی 
جیہدے اتے تسی ایس فارم نوں واپسی بھیج سکدے او، الزمی دینا چاہیدا اے ۔ جے پہالں ای 
تہاڈی ضبطی کارروائی چل رئی اے، تے تسی عدالت اچ ایس فارم نوں جمع کرا سکدے او۔ 
تہانوں اپنے ریکارڈ لئی ایس دستخط  ہو ۓ فارم دی نقل یا تصویر رکھنی چاہیدی اے ۔  فیر 
وی تہاڈے ذمے تہاڈے مورگیج قرض آلے ادا نئیں کیتے گئے پیسے تے قانونی فیس واجب 
االدا اے۔ تسی جو رقم ادا کر دتی اے تے جیہڑی رقم ہالے تہاڈے ذمہ اے تہانوں ایس دا وی 
احتیاط نال حساب رکھنا چاہیدا اے۔ تہاڈے لئی مالی معاونت دستیاب ہو سکدی اے، بھانویں 
تسی ماضی اچ انکار کیتا گیا ہووے۔ درخواست دی جانکاری لئی تہانوں اپنے مقامی ہاؤسنگ 

اسسٹنس آفیسر نال رابطہ کرنا چائیدا اے۔
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COVID-19 دی وجہ  کر کے مشکال ں بارے مورگيج 
قرضہ دار دا عالنيہ

میں )رہائشی یونٹ دا پتہ( جائیداد دا راہن آں: 

دا  یونٹاں  تھوڑے رہائشی  دسیا  بالواسطہ،  یا  براہ راست  میں،  میری مرکزی رہائش سمیت، 
مالک آں۔ مینوں مالی مسائل دا سامنا اے، تے میں تھلے دتی گئی اک یا زیادہ وجوہات دی 

بناء تے پورا مورگیج قرضہ ادا کرن دے قابل نئیں۔

COVID-19 وبا دے دوران گھریلو آمدن اچ نمایاں کمی۔. 1

COVID-19 وبا دے دوران ضروری کم کرن لئی یا صحت دے اثرات توں متعلقہ اپنی . 2
آمدن توں ودھ خرچیاں وچ وادھا۔

COVID-19 دے دوران بچیاں دی دیکھ بھال دی ذمہ داریاں یا بزرگ، معذور یا گھر . 	
دے بیمار لوکاں دی دیکھ بھال دی ذمہ داریاں نے چنگي نوکری حاصل کرن یا پیسے 
کمان یا ضروری آمدن توں ودھ اخراجات نیں میری کمان دی صالحیت یا میرے گھر 

دے کسے فرد دی کمان دی صالحیت اتے بھہڑا اثر پایا اے۔

COVID-19 وبا دے دوران متبادل گھر لبھنا تے مکان بدلن دے خرچیاں دی مشکالت . 	
دی وجہ توں دوجی رہائش تے منتقل ہونا میرے لئی وڈی پریشانی اے۔

COVID-19 توں جڑے دوجے حاالت نے میری چنگی نوکری حاصل کرن یا پیسے . 5
کمان دی صالحیت نوں متاثر کیتا اے یا میرے گھر دی آمدن اچ کافی کمی آئی اے یا 

میرے خرچے ودھ گئے نیں۔

1 مارچ، 2020 توں میرے اک یا  اک توں ودھ کرائے دار اپنی کرائے دی اک وڈی رقم . 	
لئی دین دار ہو گئے نیں۔
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جس حد تائیں میری گھریلو آمدن مک گئی اے یا اخراجات ودھ گئے نیں، COVID-19 وبا 
شروع ہون دے بعد توں مینوں ملن والی کوئی وی حکومتی مدد، بشمول، بیروزگاری انشورنس، 
وبائی بیروزگاری مدد، اپاہجگی انشورنس، یا ادا شدہ خاندانی چھٹیاں میری گھریلو آمدن دا 

ختم ہونا یا ودھے ہوئے اخراجات نوں پورا نئیں کر سکدی۔

میں مننا آں کہ میرے مورگیج معاہدے اچ موجو د ساری دوجیاں قانونی شرطاں دے تحت میں 
ایناں تے عمل کرن دا پابند آں۔ میں ہور ایہہ وی مننا آں کہ پورا قرض ادا نہ کرن دی صورت 
اچ قانونی فیساں، جرمانے، یا سود، جیویں میرے مورگیج معاہدہ دا تقاضا اے، ہنے وی وصول 
کیتے جا سکدے یا جمع کرانے نیں تے ایہدے نتیجے اچ میرے خالف عدالتی مالیاتی فیصلے 
ہو سکدے نیں۔ میں ہورایہہگل وی سمجھدا آں کہ میرا رہن دہندہ، یا مرہونہ دی ضبطی کرن 
آال دوجا فریق ایتھے بنائی ہوئی مصیبتاں دے اعالنیہ نوں چیلنج کرن لئی اک سماعت دی 
درخواست کر سکدا اے، تے ایہہ وی کہ مینوں اپنے رہن دے انٹرسٹ توں متعلق کسے وی 
عمل کاری یا کارروائیاں اچ حصہ لین دا موقع حاصل ہو وے گا۔ میں ایہہ سمجھدا آں کہ میرا 
رہن دہندہ یا مرہونہ دی ضبطی کرن آال دوجا فریق 15 جنوری 2022 نوں یا ایس توں بعد 
میرے خالف مرہونہ دی ضبطی دی کارروائی دی پیروی کر سکدا اے، جے میں رہ جان آلی یا 
جزوی ادائیگیاں تے قانونی فیسیاں دی پوری طور تے باز ادائیگی نئیں کر دیندا/دیندی آں۔۔  

دستخط: 

پرنٹ شدہ ناں: 

دستخط دی تریخ: 

نوٹس: تسی سزا، جرمانے دے قانون دے تحت ایس فارم اتے دستخط کر رئے او تے داخل کرا 
رئے او۔ ایہدا مطلب اے کہ ایس فارم اتے ایہوجیا بیان دینا جیہدے بارے تہانوں پتہ اے کہ 

جھوٹ اے قانون دے خالف اے۔
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