
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ 

ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ 
ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

• ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਮਤੀ 2 
ਫਰਵਰੀ 2022 ਹੈ।. ਨਨਯਤ ਨਮਤੀ ਤੱਕ ਐਲਾਨ 
ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਸਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 
ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱ ਲ ਦੇ 3% ਟੈਕਸ 
ਅਤੇ $250 ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਨਟਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟਮਸ:
2021 ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 1.25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਕਵੇਂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ
1. vancouver.ca/eht-declare ‘ਤੇ ਜਾਓ।
2. “Submit declaration” (ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ) ‘ਤੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ।
3. ਆਪਣਾ Folio number (ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ) ਅਤੇ Access code 

(ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ) ਦਾਖਲ ਕਰ ੋ
(ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

4. ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਥਨਤੀ ਚੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ੈ
(ਵੇਰਵਨਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪਨਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ)।

5. ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰੋ।
6. ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ “Declare” (ਐਲਾਨ ਕਰੋ) ‘ਤੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ।
7. ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਬਨੱਲ/ਨੋਟਨਸ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ  
vancouver.ca/tax ‘ਤੇ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ

ਆਨਲਾਈਨ 
ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਆਮਿਟ ਲਈ ਚੁਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਨਕਹੜੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਆਨਡਟ ਪ੍ਨਕਨਰਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਜਾਂ ਗਲਤ 
ਸਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਸਾਲ 
ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਰਕਾਰਡ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਨਜਸ ਲਈ ਆਨਡਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਐਲਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਡਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

• ਆਨਡਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨਭਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਮੂਨਾ 
ਨਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• vancouver.ca/eht ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਆਪਣੇ ਐਿਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਨੋਮਟਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
• ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ। ਨਵਅਕਤੀਗਤ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਨਵਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ vancouver.
ca/contact ਦੇਖੋ ਜਾਂ 3-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ-ਆਫ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ। 
ਕੱਟ-ਆਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਨਦਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਕੱਟ-ਆਫ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਦਨ ‘ਤੇ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸੂਬਾਈ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਕੁਲੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਵੈਕੇਂਸੀ ਟੈਕਸ 
(Speculation and Vacancy Tax) ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 
ਹੈ; ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱ ਛਨਗੱਛ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

gov.bc.ca/spectax ਜਾਂ 1-833-554-2323 
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ

ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

©2021 City of Vancouver 21-175 | Punjabi



ਤੁਹਾਿਾ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਨਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਨੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਨਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਥਨਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਸਨਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਨੱਤੀਆਂ ਸਥਨਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਨਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਨਸ ਵਨੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਨੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਨਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

• ICBC ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰਜਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

• ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਨਸ ਵਨੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, BCID ਕਾਰਡ, ਬ੍ਰਨਟਨਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਵਨਸਨਜ਼ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਨਟਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨੋਟਨਸ, ਕਨਰਾਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਤ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਨਕਾਰਡ

• ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਨਸੀ

• ਕਨਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ(ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ)

• ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ

2021 ਮਵੱਚ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਆਦਾਂ ਨਵੱਚ, ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ 
ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਸੀ।

• ਹਰੇਕ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਵੱਚ ਨਦੱਤੇ 
ਨਕਰਾਏਦਾਰ(ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ

ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੱਸੇ ਲਈ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 
ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੱਸੇ ਲਈ ਮੁੜ-ਨਵਕਾਸ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਕੁੱ ਲ 
ਨਮਲਾ ਕੇ, ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਵਕਾਸ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਨਮਆਦ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

• ਨਬਲਨਡੰਗ ਜਾਂ ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਨਮਟ/ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ

• ਹਰੇਕ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਵੱਚ ਨਦੱਤੇ 
ਨਕਰਾਏਦਾਰ(ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ

ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਨਕਸੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਕਾਬਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱ ਖ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਨਤਆ ਨਗਆ ਸੀ।

• ਉਸ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੋ 
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨਵੱਚ ਰਨਹੰਦਾ ਸੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱ ਖ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਗ੍ੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਨਆਂ 
ਲਈ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨਵੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ੇਟਰ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਵੱਚ ਫੁੱ ਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ 
ਪ੍ਨਕਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਨਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ: 
• ਪੁਨਰ-ਨਵਕਾਸ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱ ਖ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਜੱਥੇ ਪਰਨਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਜਾਂ

• ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਨਵਰਾਸਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਨਵਕਾਸ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਮੀਨਖਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

• ਨਬਲਨਡੰਗ ਜਾਂ ਨਵਕਾਸ ਦਾ ਪਰਨਮਟ/ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ

• ਉਸਾਰੀ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨਵਵਰਣ

ਛੇ ਮਹੀਨਨਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਨਹੰਦਾ ਸੀ ਨਕਉਂਨਕ ਸਾਰੇ 
ਕਾਬਜ਼ ਨਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੰਮੀ-ਨਮਆਦ ਦੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਨਵੱਚ ਰਨਹ ਰਹੇ 
ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਵੱਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਸਨ।

• ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ

• ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨਕਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਰਨਹਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਦੱਤੀਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਨ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

• ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਾਈਲ/ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ
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