
   
     

     

       

 

 

 

 

 
  'ਤੇ  ਲੱਭ।  ਜਾਂ  Medi-Cal  ਹੈਲਪਲਾਈਨ  ਨੰੂ  (800) 541-5555  'ਤੇ  

ਕਾਲ  ਕਰੋ।  
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ਉਹਨਾ ਂ ਲੋਕਾ ਂ ਲਈ  Medi-Cal  General  Property  Limitations  
ਜੋ  ਆਪਣੀ  Modified Adjusted Gross Income  ਦੀ  ਵਰਤ   ਕਰਕੇ  ਯੋਗ  ਨਹੀ   ਹੁੰਦ ੇ ਂ

Medi-Cal  ਉਹਨਾਂ  ਿਵਅਕਤੀਆਂ  ਲਈ  ਸੰਪੱਤੀ  ਨਹੀ   ਿਗਣਦਾ  ਹੈ  ਜ ੋ ਆਪਣੀ  Modified Adjusted Gross  
Income  (MAGI)  ਦੇ  ਆਧਾਰ  'ਤੇ  ਯੋਗਤਾ  ਪੂਰੀ  ਕਰਦ  ਹਨ।  ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ  ਯੋਗਤਾ  ਕਰਮਚਾਰੀ  ਨੰੂ  ਪੁੱਛ  ਸਕਦੇ  ਹੋ  ਿਕ  
ਕੀ  ਤੁਸੀ MAGI  ਿਨਯਮਾਂ  ਦੀ  ਵਰਤ�  ਕਰਦ  ਹੋਏ  Medi-Cal  ਲਈ  ਯੋਗ  ਹੋ।  ਜ ਕਰ  ਤੁਸੀ  ਅਰਜ਼ੀ  ਨਹੀ  ਿਦੱਤੀ  ਹੈ, ਤਾਂ  
ਤੁਸੀ ਂਇਹਨਾਂ  ਿਵੱਚ  ਿਕਸ ੇ ਇੱਕ  ਤਰੀਕ  ਨਾਲ  ਅਰਜ਼ੀ  ਦੇ  ਸਕਦੇ  ਹੋ:  

ਂ
ੇ ਂ

ਂ ੇ ੇ ਂ ਂ
� ੇ

• ਿਸਹਤ  ਅਤ ੇ ਮਨੱੁ ਖੀ  ਸੇਵਾਵਾ  ਦੇ  ਤਹਾਡ    ਕਾਉਟੀ   ਿਵਭਾਗ  ਦਆੁਰਾ।  ਆਪਣੇ  ਸਥਾਨਕ  ਕਾਉਟੀ  ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ  
ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਂ ੁ ੇ ਂ ਂ
http://dhcs.ca.gov/COL ੋ

• www.CoveredCA.com 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 
• 1-800-300-1506 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ 

ਇਹ ਨੋਿਟਸ ਸਾਰੇ Medi-Cal ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ Medi-Cal ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂਦੀ 
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ MAGI ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦ।ੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: 

• ਜਾਇਦਾਦ  ਿਵੱਚ  ਅਸਲ  ਸੰਪਤੀ  ਅਤ  ਿਨੱਜੀ  ਸੰਪਤੀ  ਦੋਵ�  ਸ਼ਾਮਲ  ਹਨ  ੇ

ਂ ੇ ੇ

• ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਤਰਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਾਂ, ਗਿਹਣੇ, ਸਟਾਕ, 
ਬਾਂਡ, ਿਵੱਤੀ ਸਸੰਥਾ ਦੇ ਖਾਤ,ੇ ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਟਰੱਕ, ਟਰੇਲਰ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਿਗਣਨ ਯੋਗ ਸੰਪੱਤੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਣੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ 

• ਛੋਟ ਜਾਂ ਅਣਉਪਲਬਧ ਸੰਪਤੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਹੀ ਂ ਿਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਪ�ਾਪਰਟੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਿਗਣਨ ਯੋਗ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟ ਜਾਂ ਅਣਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਹੈ 
• ਜਾਇਦਾਦ ਿਰਜ਼ਰਵ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਿਗਣਨਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੱੁਲ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 

ਹਨ 

Medi-Cal  ਲਈ  ਯੋਗ  ਹੋਣ  ਲਈ, ਤਹਾਡੀ  ਕੱੁਲ  ਿਗਣਨ  ਯੋਗ  ਸੰਪਤੀ  ਇਹਨਾਂ  ਸੰਪੱਤੀ  ਿਰਜ਼ਰਵ  ਸੀਮਾਵਾ  ਤ�  ਉਪੱਰ  
ਨਹੀ  ਂਹੋ  ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ  ਿਵਅਕਤੀਆ  ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੇ ਅਧਾਰ  'ਤੇ ਿਜਨਾਂ  ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ  ਮਿਨਆ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ: 

ੁ ਂ

• ਅਸਲੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾ, ਮਬਾਈ ਲ  ਘਰ  ਹਨ  ਿਜਨ ਾਂ  'ਤੇ  ਅਸਲ  ਸੰਪਤੀ  ਵਜ  ਟੈਕਸ  
ਲਗਾਇਆ  ਜਾ ਦਾ  ਹੈ, ਅਸਲ  ਜਾਇਦਾਦ  ਿਵੱਚ  ਜੀਵਨ  ਸੰਪਤੱੀ, ਿਗਰਵੀ  ਨਾਮ , ਵਾਅਦਾ  ਨੋਟਸ, ਅਤ  
ਟਰੱਸਟ  ਦੇ  ਕੰਮ  

ਂ ੋ �

ਂ ੰ�

ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਦੀ  ਿਗਣਤੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀ  
ਸੀਮਾ  

1  $130,000  
2  $195,000  
3  $260,000  
4  $325,000  
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5  $390,000  
6  $455,000  
7 $520,000  
8  $585,000  
9  $650,000  

10  ਜਾਂ  ਹੋਰ  $715,000  

ਨੋਟ: ਜਦ�  ਇਕੱ  ਪਤੀ  ਜਾਂ  ਪਤਨੀ  ਇੱਕ  ਸੰਸਥਾ  ਿਵੱਚ  ਹੁੰਦਾ  ਹੈ  ਅਤ  ਦਜੂਾ  ਇੱਕ  ਭਾਈਚਾਰਕ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  (ਘਰ  ਿਵੱਚ  
ਰਿਹ ੰਦਾ  ਹੈ), ਤਾਂ  ਿਗਣਨ  ਯੋਗ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀ  ਇੱਕ  ਵਾਧੂ  ਰਕਮ  ਦੀ  ਇਜਾਜ਼ਤ  ਹ ੰੁਦੀ  ਹੈ।  ਿਕਸ   ਵੀ  ਮੁੱਲ  ਦੇ  ਗਿਹਿਣਆਂ 
ਲਈ  ਛੋਟ  ਹੈ।ਹੋਰ  ਜਾਣਨ  ਲਈ, ਪੰਨਾ  4  ਪੜ�ੋ।  

ੇ
ੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਗਣਨ ਯੋਗ ਸੰਪਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਰਜ਼ਰਵ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ 
ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਅਤ/ੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ Medi-Cal ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

Medi-Cal  ਲਈ  ਯੋਗ  ਹੋਣ  ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂMedi-Cal  ਲਈ  ਅਪਲਾਈ  ਕਰਨ  ਵਾਲ  ਮਹੀਨੇ  ਦੇ  ਅੰਤ  ਤ�  ਪਿਹਲਾ  
ਆਪਣੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਨ ੂੰ  ਸੰਪਤੀ  ਿਰਜ਼ਰਵ  ਸੀਮਾ  ਤੱਕ  ਘਟਾ  ਸਕਦ  ਹੋ।  ਜੇਕਰ  ਤੁਸੀ ਅਪਲਾਈ  ਕੀਤ ੇ ਮਹੀਨੇ  ਤ�  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ  
ਵਾਲ  ਇੱਕ  ਮਹੀਨੇ  ਲਈ  ਆਪਣੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀ  ਸੀਮਾ  ਨਹੀ  ਘਟਾ  ਸਕਦੇ  ਹ,ੋ ਤਾਂ  ਪੰਨਾ  6  'ਤੇ  ਅਪਵਾਦ: Principe 
v. Belshé  ਪੜ�ੋ।  

ੇ ਂ
ੇ ਂ ੂ

ੇ ਂ

ਜਾਇਦਾਦ  ਛੋਟਾ  ਂ
(ਸੰਪੱਤੀ  ਜੋ  Medi-Cal  ਯੋਗਤਾ  ਲਈ  ਨਹੀ  ਂ ਿਗਣੀ  ਜਾਂਦੀ)  

ਅਸਲ  ਜਾਇਦਾਦ  
• ਮੁੱਖ ਿਰਹਾਇਸ਼ (ਘਰ ਵਜ� ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ) 

o ਜਦ�  ਕੋਈ  ਿਬਨਕਾਰ  ਜਾਂ  ਲਾਭਪਾਤਰੀ  ਿਕਸ  ਵੀ  ਕਾਰਨ  ਕਰਕੇ  ਘਰ  ਤ�  ਗੈਰ  ਹਾਜ਼ਰ  ਹੁੰਦਾ  ਹੈ, 
ਿਜਸ  ਿਵੱਚ  ਿਕਸ ੇ ਸੰਸਥਾ  ਿਵੱਚ  ਹੋਣਾ  ਵੀ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹੈ, ‘ਤਾਂ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਛੋਟ  ਿਮਲਦੀ  ਹੈ  ਜਕਰ  
ਿਬਨਕਾਰ  ਜਾਂ  ਲਾਭਪਾਤਰੀ  ਿਕਸ  ਿਦਨ  ਇਸ  ਿਵੱਚ  ਵਾਪਸ  ਆਉਣਾ  ਚਾਹੰਦਾ  ਹੈ।  

ੈ ੇ
ੇ

ੈ ੇ ੁ
o ਘਰ  ਵੀ  ਛੋਟ  ਰਹੇਗਾ  ਜਕਰ   ਿਬਨਕ ਾਰ  ਜਾਂ  ਲਾਭਪਾਤਰੀ  ਦਾ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਜਾਂ  ਿਨਰਭਰ 

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਇਸ  ਿਵੱਚ  ਰਿਹਣਾ  ਜਾਰੀ  ਰੱਖਦਾ  ਹੈ।  
ੇ ੈ

o ਘਰ  ਦੀ  ਿਵਕਰੀ  ਤ�  ਪ�ਾਪਤ  ਹੋਏ  ਪੈਸ  ਨੰੂ  6  ਮਹੀਿਨਆ ਂ ਲਈ  ਛੋਟ  ਿਦੱਤੀ  ਜਾ  ਸਕਦੀ  ਹੈ  ਜੇਕਰ  
ਪੈਸ  ਦੀ  ਵਰਤ�  ਕੋਈ  ਹੋਰ  ਘਰ  ਖਰੀਦਣ  ਲਈ  ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ।  

ੇ
ੇ

• ਹੋਰ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ 
o ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਰੀ ਅਲਅ ਸਟੇਟ (ਘਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ), ਿਗਰਵੀ ਨਾਮੇ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਾਂ 

ਹੋਰ ਪ�ੋਿਮਸਰੀ ਨੋਟਸ ਿਵੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਮੁੱਲ ਦੇ $6,000 ਤੱਕ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
o ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮਜੌੂਦਾ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ ਦੇ 6 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ 

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਵਪਾਰ  ਜਾਂ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ  ਵਰਤੀ  ਜਾਂਦੀ  ਅਸਲ  ਜਾਇਦਾਦ  

o ਵਪਾਰ  ਜਾਂ  ਕਾਰੋਬਾਰ  ਿਵੱਚ  ਵਰਤੀ  ਜਾਂਦੀ  ਰੀਅਲ  ਅਸਟੇਟ  ਨੰੂ  ਇਸਦੀ  ਇਕੁਇਟੀ  ਦੀ  
ਪਰਵਾਹ  ਕੀਤ  ਿਬਨਾਂ  ਅਤ ੇ ਭਾਵ   ਇਹ  ਆਮਦਨ  ਪੈਦਾ  ਕਰਦੀ  ਹੈ, ਛੋਟ  ਹੈ।  ੇ

o ਇਸ ਛੋਟ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 
• ਇੱਕ  ਮੋਟਰ  ਵਾਹਨ  
• ਵਪਾਰ  ਜਾਂ  ਕਾਰੋਬਾਰ  ਿਵੱਚ  ਵਰਤੀ  ਗਈ  ਿਨੱਜੀ  ਜਾਇਦਾਦ  

ੁ• ਕੱਪੜ , ਿਵਰਾਸਤੀ  ਚੀਜ਼ਾਂ, ਿਵਆਹ  ਅਤ   ਕ ੜਮਾਈ  ਦੀਆਂ  ਮਦ ਰੀਆ , ਅਤ ੇ ਹੋਰ  ਗਿਹਿਣਆ  ਸਮੇਤ  ਿਨੱਜੀ  
ਪ�ਭਾਵ  

ੇ ੇ ੰੁ ਂ ਂ

• ਘਰੇਲੂ  ਵਸਤੂਆ  ਂ
• ਆਈ.ਆਰ.ਏ, ਕੇ.ਈ.ਓ.ਜੀ.ਐਚੱ  IRAs, KEOGHs,  ਅਤੇ  ਕੰਮ  ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ  ਹੋਰ  ਪੈਨਸ਼ਨ  

ਯੋਜਨਾਵਾ  ਂ
o ਇਹਨਾਂ  ਫੰਡਾ  ਤ�  ਛੋਟ  ਹੈ  ਜੇਕਰ  ਪਿਰਵਾਰਕ  ਮ�ਬਰ  ਿਜਸਦ ੇ ਨਾਮ  ਤੇ  ਹੈ  ਉਹ  Medi-Cal  ਨਹੀ  ਂ 

ਚਾਹੰਦਾ  ਹ ੈ 
ਂ

ੁ
o ਜੇਕਰ  ਕੋਈ  ਫੰਡ  ਿਕਸ ੇ ਅਿਜਹ ੇ ਿਵਅਕਤੀ  ਦੇ  ਨਾਂ  'ਤੇ  ਰੱਿਖਆ  ਿਗਆ  ਹੈ  ਜੋ  Medi-Cal  ਚਾਹੰਦਾ  ਹੈ  

ਅਤ ੇ ਉਸਨੰੂ  ਮਲੂ  ਅਤ ੇ ਿਵਆਜ  ਦਾ  ਭੁਗਤਾਨ  ਿਮਲਦਾ  ਹੈ, ਤਾਂ  ਬਕਾਇਆ  ਉਪਲਬਧ  ਨਹੀ  ਂ ਹੈ  ਅਤ  
ਇਸਦੀ  ਿਗਣਤੀ  ਨਹੀ   ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ।  

ੁ
ੇ

ਂ
• ਅਟੱਲ  ਦਫ਼ਨਾਉਣ  ਵਾਲੇ  ਟਰੱਸਟ  ਜਾਂ  ਅਟੱਲ  ਪ�ੀਪੇਡ  ਦਫ਼ਨਾਉਣ  ਦੇ  ਇਕਰਾਰਨਾਮ  ੇ
• ਪ�ਤੀ  ਿਵਅਕਤੀ  $1,500  ਜਮ�ਾ  ਇਕੱਠਾ  ਹੋਏ  ਿਵਆਜ  ਤੱਕ  ਦ ੇ ਮੁੱਲ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਇੱਕ  ਰੀਵੋਕੇਬਲ  ਬਿਰਊਲ  

ਫੰਡ  ਜਾਂ  ਰੀਵੋਕੇਬਲ  ਪ�ੀਪੇਡ  ਦਫ਼ਨਾਉਣ  ਵਾਲਾ  ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  
• ਦਫ਼ਨਾਉਣ  ਵਾਲੀ  ਥਾ ਂ ਦੀਆ ਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂ 
• ਸੰਗੀਤ  ਯੰਤਰ  
• ਟੀ.ਵੀ, ਇਲਕਟ�ੋਿਨਕਸ, ਕੰਿਪਊਟਰ, ਬੰਦਕ ਾ , ਸੰਗ�ਿਹ  ਆਿਦ  ਸਮੇਤ  ਮਨੋਰਜਨੰ   ਦੀਆ ਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।  ੈ ੂ ਂ
• ਪਸ਼ ਧਨ, ਪਲੋਟਰੀ, ਜਾਂਫਸਲਾ  ੂ ਂ
• ਰਾਜ-ਪ�ਮਾਿਣਤ, ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ  ਦੇਖਭਾਲ  ਬੀਮਾ  ਪਾਿਲਸੀ  ਦੇ  ਤਿਹਤ  ਭੁਗਤਾਨ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਲਾਭ  

ਦੀ  ਰਕਮ  ਦੇ  ਬਰਾਬਰ  ਿਗਣਨ  ਯੋਗ  ਸੰਪਤੀ  
• ਜੀਵਨ  ਬੀਮਾ  ਪਾਿਲਸੀਆ ਂ 

o ਹਰੇਕ  ਿਵਅਕਤੀ  ਕੋਲ  $1,500  ਜਾਂ  ਇਸਤ�  ਘੱਟ  ਦੇ  ਸੰਯੁਕਤ  ਿਚਹਰਾ  ਮੁੱਲ  ਵਾਲੀਆਂ  ਜੀਵਨ  ਬੀਮਾ  
ਪਾਿਲਸੀਆਂ  ਹੋ  ਸਕਦੀਆ  ਹਨ।  ਂ

ਉਹਨਾ ਂ ਿਵਅਕਤੀਆ   ਲਈ  ਜਾਇਦਾਦ  ਸੀਮਾਵਾਂ  ਜੋ  ਲੰਬ  ਸਮ�  ਦੀ  ਦਖਭ ਾਲ  ਿਵੱਚ  ਦਾਖਲ  ਹ ੰੁਦ ੇ ਹਨ ਜਾਂ  
ਰਿਹੰਦ  ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ  MAGI ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਨਹੀ  ਹੁੰਦ ੇ ਹਨ   

ਂ ੇੇ
ਂ�ੇ

ਜੇਕਰ  ਤੁਸੀ ਿਸੰਗਲ  ਹੋ  ਅਤ  ਲੰਬ ੇ ਸਮ�  ਦੀ  ਦ ੇਖਭਾਲ  ਦੀ  ਸਹਲਤ   ਿਵੱਚ  ਰਿਹੰਦ  ਹੋ:  ਂ ੇ ੂ ੇ
ਤਹਾਡ  ਕੋਲ  ਆਪਣੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਿਰਜ਼ਰਵ  ਿਵੱਚ  $130,000  ਜਾਂ  ਘੱਟ  ਹਣੋਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹ।ੈ  ੁ ੇ

ਜੇਕਰ  ਤੁਸੀ ਿਵਆਹੇ  ਹੋਏ  ਹੋ  ਅਤੇ  ਤੁਸੀ ਦੋਵ�  ਲੰਬ ੇ ਸਮ�  ਦੀ  ਦਖਭ ਾਲ  ਦੀ  ਸਹਲਤ   ਿਵੱਚਰ  ਿਹੰਦ   ਹੋ  ਅਤੇ  ਤੁਹਾਡ 
ਿਵੱਚ  ਿਕਸੇ  ਨੇ  ਵੀ  ਪਿਹਲਾ  Medi-Cal  ਲਈ  ਅਰਜ਼ੀ  ਨਹੀ  ਂਿਦੱਤੀ  ਹੈ:  

ਂ ਂ ੇ ੂ ੇ ੇ
� ਂ
• ਤਹਾਡੀ  ਵੱਖਰੀ  ਸੰਪਤੀ  ਅਤ  ਕਿਮਊਿਨਟੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ  ਇਕ  ਅੱਧੇ  ਿਹੱਸ  ਦੀ  ਕੀਮਤ  $130,000 ਜਾਂ  ਇਸਤ�  

ਘੱਟ  ਹੋਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ।  
ੁ ੇ ੇ

• ਤਹਾਡਾ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਜੋ  Medi-Cal  ਲਈਅਪਲਾਈ  ਨਹੀ  ਂਕਰ  ਿਰਹਾ  ਹੈ, ਉਹ  ਆਪਣੀ  ਸਾਰੀ  ਵੱਖਰੀ  
ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਕਿਮਊਿਨਟੀ  ਦੀ  ਅੱਧੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਰੱਖ  ਸਕਦਾ  ਹੈ।  ਤੁਸੀ Medi-Cal  ਯੋਗਤਾ  ਨ ੂੰ  
ਤੇਜ਼  ਕਰਨ  ਦੇ  ਯੋਗ  ਹੋ  ਸਕਦੇ  ਹੋ  ਜਕਰ   ਤੁਸੀ  ਅਤ ੇ ਤਹਾਡ ਾ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਕਿਮਊਿਨਟੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਨ ੂੰ  ਵਡੰਣ  
ਲਈ  ਸਿਹਮਤ  ਹੋ।  ਇਸ  ਿਕਸਮ  ਦੇ  ਸਮਝੌਤੇ  'ਤੇ  ਦਸਤਖਤ  ਕਰਨ  ਤ�  ਪਿਹਲਾ, ਤਹਾਨ   ਿਕਸ ੇ ਵਕੀਲ  ਤ�  
ਸਲਾਹ  ਲੈਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ  ਜੋ  Medi-Cal  ਪ�ੋਗਰਾਮ  ਬਾਰ  ਜਾਣਦਾ  ਹੈ।  

ੁ
ਂ

ੇ ਂ ੁ
ਂ ੁ ੰ ੂ

ੇ
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  ਕਿਮਊਿਨਟੀ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਦੀ  ਆਮਦਨ  ਨ ੂੰ  minimum monthly  maintenance needs      
allowance  (MMMNA)  ਤੱਕਵਧਾਉਣ  ਲਈ  ਲੋੜੀਦੀਂ   ਆਮਦਨ  ਬਣਾਉਣ  ਲਈ  ਬਹਤੁ  ਿਜ਼ਆਦਾ  
ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੁੰਦੀ  ਹੈ।  

 
 

           
 

 

 

  'ਤੇ ਲਭੋ।  ੱ
 

 
 

�

�
�

State of California Department of Health Care Services 
Health and Human Services Agency 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ਦਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਸਹਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ:               ਂ ੂੁ
• ਜ ਕਰ ਤ ਹਾਡ   ਤ�  ਲਗਾਤਾਰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  30  ਿਦਨ  ਰਿਹਣ  ਦੀ  ਉਮੀਦ  ਕੀਤੀ  ਜਾਦੀ  ਹੈ  ਅਤ  ਤਹਾਡ ਾ  

ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਕਿਮਊਿਨਟੀ  ਿਵੱਚ  ਰਿਹ  ਿਰਹਾ  ਹੈ, ਤਾਂ  ਤੁਹਾਡਾ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਸਯੁੰਕਤ  ਭਾਈਚਾਰੇ  ਦੀ  ਇੱਕ  
ਿਨਸ਼ਿਚਤ  ਰਕਮ  ਅਤ ੇ ਵੱਖਰੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਰੱਖ  ਸਕਦਾ  ਹੈ।  ਇਸ  ਰਕਮ  ਨੰੂ  Community  Spouse  
Resource  Allowance  (CSRA)  ਿਕਹਾ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ।  

ੇ ੁ ੇੇ ਂ ੁ

• CSRA  ਦਾ  ਪਤਾ  ਉਸ  ਿਦਨ  ਦੇ  ਆਧਾਰ  'ਤੇ  ਲਗਾਇਆ  ਜਾਦਾਂ   ਹੈ  ਿਜਸ  ਿਦਨ  ਤੁਸੀ Medi-Cal  ਲਈ  
ਅਰਜ਼ੀ  ਿਦੰਦੇ  ਹੋ।  

ਂ

• CSRA  ਹਰ  ਸਾਲ  1  ਜਨਵਰੀ  ਨੰੂ  ਵਧਦਾ  ਹੈ।  ਤੁਸੀ ਇਸਨੰੂ  Department of Health Care 
Services  ਦੀ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ  'ਤ ੇ ਲੱਭ  ਸਕਦੇ  ਹੋ।  2022 CSRA $137,400  ਹੈ।  

ਂ

• ਇਕ  ਸੰਸਥਾਗਤ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  (ਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ  ਦੀ  ਦੇਖਭਾਲ  ਦੀ  ਸਹਲੂਤ  ਿਵੱਚ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ) ਿਗਣਨ  
ਯੋਗ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ  ਵਾਧ ੂ $130,000 ਤੱਕ  ਰਕਮ  ਰੱਖ  ਸਕਦੇ  ਹਨ।  

• CSRA  ਦੀ  ਸੀਮਾ  ਵਧਾਈ  ਜਾ  ਸਕਦੀ  ਹੈ  ਜੇਕਰ  ਕਿਮਊਿਨਟੀ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ  ਦੇ  ਸਮਰਥਨ  
ਲਈ  ਅਦਾਲਤੀ  ਹਕੁਮ  ਿਮਲਦਾ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਿਨਰਪੱਖ  ਸੁਣਵਾਈ  ਤ�  ਪਤਾ  ਲੱਗਦਾ  ਹੈ  ਿਕ  ਇਹ  ਦੋਵ�  ਸੱਚ  
ਹਨ:  
ਏ. 

• ਸਾਲ  2022  ਲਈ  MMMNA  $3,435  ਪ�ਤੀ  ਮਹੀਨਾ  ਹੈ।  
• MMMNA  ਨੰੂ  ਹਰ  ਸਾਲ  ਅੱਪਡਟ  ਕੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ  ਅਤ  Department of  Health 

Care Services  ਦੀ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ  'ਤੇ  ਪਾਇਆ  ਜਾ  ਸਕਦਾ  ਹੈ।  
ੇ ੇ

ਬੀ. ਿਵੱਤੀ  ਤੰਗੀ  ਦਾ  ਕਾਰਨ  ਬਣਨ  ਵਾਲ  ਬੇਿਮਸਾਲ  ਹਾਲਾਤ�  ਕਰਕ ੇ ਵਧੇਰੇ  ਆਮਦਨ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੁੰ ਦੀ  ਹ। ੇ ੈ  

ਂ ਂ
ਂ

ਨੋਟ: ਿਕਉਿਕ  ਇਹ  ਿਨਯਮ  ਇਸ  ਗੱਲ  'ਤੇ  ਅਸਰ  ਪਾਉਦ   ਹਨ  ਿਕ  ਸੰਸਥਾਗਤ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਦੀ  Medi-Cal  ਯੋਗਤਾ  ਦੇ  
ਉਦ ੇ ਸ਼ਾਂਲਈ  ਇੱਕ  ਭਾਈਚਾਰਕ  ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ਿਕੰਨਾ  ਪੈਸਾ  ਰੱਖ  ਸਕਦਾ  ਹ,ੈ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ  ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ  ਬਜ਼ੁਰਗਾ  ਲਈ  
ਇੱਕ  ਕਾਨੰ ੂਨੀ  ਸੇਵਾਵਾ  ਪ�ੋਗਰਾਮ  ਨਾਲ  ਸਲਾਹ  ਕਰ  ਸਕਦੇ  ਹੋ।  ਜਾਂ  ਇਹ  ਜਾਣਨ  ਲਈ  ਿਕ  ਕਾਨੰੂਨ  ਤਹਾਨ   ਿਕਵ   
ਪ�ਭਾਿਵਤ  ਕਰਦਾ  ਹੈ, ਿਕਸ ੇ ਵਕੀਲ  ਨਾਲ  ਸਲਾਹ  ਕਰੋ  ਜੋ  Medi-Cal  ਪ�ੋਗਰਾਮ  ਬਾਰ  ਜਾਣਦਾ  ਹੈ।  

ੇ

ਂ ੁ ੰ ੂ
ੇ

ਮੁਲਾਂਕਣ  

ਇੱਕ  ਸੰਸਥਾਗਤ  ਿਵਅਕਤੀ  ਜਾਂ  ਉਹਨਾ  ਦਾ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ  ਮੁਲਾਂਕਣ  ਦੀ  ਮੰਗ  ਕਰ  ਸਕਦਾ  ਹੈ  ਭਾਵ   
ਸੰਸਥਾਗਤ  ਿਵਅਕਤੀ  Medi-Cal  ਲਈ  ਅਰਜ਼ੀ  ਨਾ  ਦੇ  ਿਰਹਾ  ਹੋਵੇ।  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਉਟੀ  ਵੈਲਫੇਅਰ  ਿਡਪਾਰਟਮ ਟ   ਆਫ  
ਹੈਲਥ  ਐਡਂ  ਿਹਊਮਨ  ਸਰਿਵਿਸਜ਼  ਿਵਖ  ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ  ਲੈਣ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੋਵੇਗੀ।  ਆਪਣੇ  ਸਥਾਨਕ  ਕਾਉਟ ਂ ੀ  ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਂ
ਂ

http://dhcs.ca.gov/COL
ੇ

ਤਹਾਨ   ਆਪਣੀ  ਅਸਲ  ਅਤ  ਿਨੱਜੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ  ਮੁੱਲਾ  ਦਾ  ਸਬੂਤ  ਦੇਣ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ  ਸਬੂਤ  ਿਵਚੱ  ਕਾਉਟੀ  
ਟੈਕਸ  ਮੁਲਾਂਕਣ, ਚੈਿਕੰਗ  ਅਤ  ਬਚਤ  ਖਾਤੇ  ਦੇ  ਿਬਆਨ, ਅਦਾਲਤੀ  ਆਦਸ਼ , ਦਲਾਲੀ  ਖਾਤੇ  ਦੇ  ਸਟੇਟਮਟਸ, ਜੀਵਨ  ਬੀਮਾ  
ਪਾਿਲਸੀਆਂ, ਸਾਲਨਾ  ਪਾਿਲਸੀਆਂ, ਟਰੱਸਟ  ਖਾਤੇ  ਦੇ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਕਰਾਰਨਾਮ,ੇ ਲੀਜ਼  ਸਮਝੌਤੇ, ਜੀਵਨ  ਸੰਪੱਤੀ  
ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤ ੇ/ਜਾਂ  ਿਵੱਤੀ  ਸਸ ਥਾਵਾ   ਦੇ  ਯੋਗ  ਿਵਅਕਤੀਆ  ਤ�  ਿਕਸ  ਵੀ  ਅਸਲ  ਜਾਂ  ਿਨੱਜੀ  ਸੰਪਤੀ  ਦੇ  ਮੁੱਲਾ  ਬਾਰ  
ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਜ ੋ ਤਹਾਡੀ  ਅਤ  ਤਹਾਡੀ  ਪਤਨੀ  ਦੀ  ਮਲਕੀਅਤ  ਹੈ।  

ੁ ੰ ੂ ੇ ਂ ਂ
ੇ ੇ �

ੰ ਂ ਂ ੇ ਂ ੇ
ੁ ੇ ੁ
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              ਸਪੱਤੀ  ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ  ਸੰਪੱਤੀ  ਦੀਆ  ਸੀਮਾਵਾਂ  ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਕਰਨਾ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
     
       

�

�
�

State of California Department of Health Care Services 
Health and Human Services Agency 

ੰ ਂ

ਇਸਤ�  ਪਿਹਲਾ  ਿਕ  Medi-Cal  ਨ ੂੰ  ਇੱਕ  ਮਹੀਨੇ  ਲਈ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਿਦੱਤੀ  ਜਾ  ਸਕੇ, ਉਸ  ਮਹੀਨੇ  ਦੇ  ਅੰਤ  ਤੱਕ  
ਪ�ਾਪਰਟੀ  ਿਰਜ਼ਰਵ  ਨੰੂ  ਸੰਪੱਤੀ  ਸੀਮਾ  'ਤੇ  ਜਾਂ  ਉਸਤ   ਘੱਟ  ਰਕਮ  ਤੱਕ  ਘਟਾ  ਿਦੱਤਾ  ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ।  

ਂ

ਂਇੱਕ  ਮਹੀਨੇ  ਲਈ  Medi-Cal  ਯੋਗਤਾ  ਨ ੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਨਹੀ  ਿਦੱਤੀ  ਜਾ  ਸਕਦੀ  ਜਦ�  ਤੱਕ  ਉਸ  ਕੈਲੰਡਰ  ਮਹੀਨੇ  ਦੌਰਾਨ  
ਿਕਸ ੇ ਸਮ�  ਿਗਣਨ  ਯੋਗ  ਸੰਪਤੀ  ਸੰਪਤੀ  ਸੀਮਾ  ਤ�  ਘੱਟ  ਨਾ  ਹੋਵੇ।  ਜ ਕਰ  ਤੁਸੀ  ਆਪਣੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਨੰੂ  ਇਕੱ  ਮਹੀਨੇ  ਲਈ  
ਸੰਪੱਤੀ  ਦੀ  ਸੀਮਾ  ਤੱਕ  ਨਹੀ  ਘਟਾ  ਸਕਦੇ, ਿਜਸ  ਮਹੀਨੇ  ਤੁਸੀ ਅਰਜ਼ੀ  ਿਦੰਦ ੇ ਹੋ, ਉਸ  ਮਹੀਨ�  ਤ�  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦ ੇ ਹੋਏ, ਪੰਨਾ  6  

'ਤੇ  ਅਪਵਾਦ: Principev. Belshé  ਪੜ�ੋ।  

ੇ ਂ
ਂ ਂ ੂ

ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ  
• ਜ ਕਰ  ਇੱਕ  Medi-Cal  ਿਬਨ ਕਾਰ  ਦੀ  ਕੁ ਲ  ਗੈਰ-ਮੁਕਤ  ਜਾਇਦਾਦ  ਇੱਕ  ਮਹੀਨੇ  ਿਵੱਚ  $200,000 ਬਕਾਏ  

ਵਾਲਾ  ਬੱਚਤ  ਖਾਤਾ  ਹੈ, ਤਾਂ  ਉਹਨਾਂ  ਨ ੂੰ  ਉਸ  ਮਹੀਨੇ  ਿਵੱਚ  ਬੱਚਤ  ਖਾਤੇ  ਨੰੂ   $130,000  ਤੱਕ  ਘਟਾ  ਦਣਾ  
ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ।  ਇੱਕ  ਜੋੜੇ  ਨੰੂ  ਉਸ  ਮਹੀਨੇ  ਿਵੱਚ  ਬੱਚਤ  ਨੰੂ   $195,000  ਤੱਕ  ਘਟਾ  ਦਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ।  

ੇ ੈ ੱ
ੇ

ੇ
• ਜ ਕਰ  ਇੱਕ  ਸਸੰਥਾਗਤ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਅਤ   ਇੱਕ  ਭਾਈਚਾਰਕ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਦੀ  ਸਯੁ ਕਤ  ਸੰਪਤੀ  ਹੈ  ਜੋ  ਇੱਕ  

ਮਹੀਨੇ  ਿਵੱਚ  CSRA ਪਲੱਸ  $130,000 ਤ�  ਵੱਧ  ਹ, ਤਾਂ  ਜੋੜ ੇ ਨੰੂ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀਆਂ  ਜ਼ਰਰੂਤਾ  ਨ ੂੰ  ਪੂਰਾ  ਕਰਨ  
ਲਈ  ਕੱੁਲ  ਗੈਰ-ਛੋਟ  ਿਦੱਤੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਨ ੂੰ  CSRA ਪਲੱਸ  $130,000 ਤ�  ਘੱਟ  ਜਾਂ  ਉਸ  ਤਕ  ਘਟਾਉਣਾ  
ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ।  ਸਸੰਥਾਗਤ  ਜੀਵਨ  ਸਾਥੀ  ਕੋਲ  ਿਫਰ  CSRA  ਿਵੱਚ  ਸੰਪੱਤੀ  ਨ ੂੰ  ਕਿਮਊਿਨਟੀ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਨ ੂੰ  
ਤਬਦੀਲ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  90  ਿਦਨ  (ਜਕਰ   ਅਦਾਲਤੀ  ਹਕੁਮ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੋਵੇ) ਦਾ  ਸਮਾ  ਹੋਵਗੇਾ।  ਇਹ  
ਸੰਸਥਾਗਤ  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਨੰੂ  ਇੱਕ  ਲਈ  $130,000  ਸੰਪਤੀ  ਸੀਮਾ  ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਿਲਆਉਣ  ਲਈ  ਹੈ।  2022  
ਲਈ  CSRA $137,400  ਹੈ।  

ੇ ੇ ੰ
ੈ ਂ

ੇ ਂ

Medi-Cal  ਿਬਨਕਾਰ  ਜੋ  ਿਕਸ  ਸੰਸਥਾ  ਿਵੱਚ  ਨਹੀ  ਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ  ਗੈਰ-ਮ ਕਤ  ਜਾਇਦਾਦ  ਨੰੂ   ਸੀਮਾ  ਤਕੱ  ਘਟਾ  ਸਕਦ ੇ 
ਹਨ  ਿਜਸ  ਤਰ�ਾ  ਉਹ  ਕੈਲੰਡਰ  ਮਹੀਨੇ  ਦੇ  ਅ ਦਰ  ਚਣੁਦ   ਹਨ  ਿਜਸ  ਲਈ  ਉਹ  Medi-Cal  ਚਾਹੰਦ    ਹਨ।  Medi-Cal  
ਨੰੂ  ਸੰਪਤੀ  ਦੇ ਘਟਾਉਣ  ਦੇ  ਸਬੂਤ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹ ੋ ਸਕਦੀ  ਹੈ।  

ੈ ੇ ੁ
ਂ ੰ ੇ ੁ ੇ

ਇਹ  ਿਬਨਕਾਰ  ਿਨਰਪੱਖ  ਬਜ਼ਾਰ  ਮੁੱਲ  (FMV) ਤ�  ਘੱਟ  ਲਈ  ਗੈਰ-ਮ ੁਕਤ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ  ਤਬਾਦਲ  ਕਾਰਨ  ਅਯ ੋਗ 
ਨਹੀ   ਂਹੋਣਗ, ਜਦ�  ਤੱਕ  ਿਕ  ਉਹ  ਜਾਇਦਾਦ  ਟ�ਾਸਫਰ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਿਮਤੀ  ਤ�  30  ਮਹੀਿਨਆਂ  ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਿਕਸ  ਸੰਸਥਾ  ਿਵੱਚ  
ਨਹੀ  ਂ ਜਾਂ ਦੇ  ਹਨ। 

ੈ ੇ
ੇ ਂ ੇ

FMV  ਤ�  ਘੱਟ  ਲਈ  ਗੈਰ-ਮਕਤ   ਸੰਪਤੀ  ਦਾ  ਤਬਾਦਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀ  ਕੀਮਤ  ਤ�  ਘੱਟ  ਕੀਮਤ  'ਤੇ  ਇਸ  ਨ ੂੰ  ਦੇਣ, ਵੇਚਣ  
ਜਾਂ  ਇਸਦਾ  ਵਟਾਂਦਰਾ  ਕਰਕੇ  ਉਸਦੀ  ਮਲਕੀਅਤ  ਿਵੱਚ  ਤਬਦੀਲੀ  ਹੈ।  

ੁ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:  ਜ ਕਰ  ਤੁਸੀ  ਇੱਕ  ਸੰਸਥਾਗਤ  ਿਵਅਕਤੀਵਜ   ਅਰਜ਼ੀ  ਦੇ  ਰਹ ੇ ਹੋ, ਜਾਂ  ਇੱਕ  ਿਵਅਕਤੀ  ਜੋ  ਟ�ਾਸਫਰ  ਦੀ  
ਿਮਤੀ  ਦੇ  30  ਮਹੀਿਨਆ ਂ ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਸੰਸਥਾਗਤ  ਹੋ  ਸਕਦਾ  ਹ,ੈ ਅਤ ੇ ਤੁਸੀ ਂFMV  ਤ�  ਘੱਟ  ਸਮ   ਲਈ  ਗੈਰ-ਛਟ ਪ�ਾਪਤ 
ਜਾਇਦਾਦ  ਦਾ  ਤਬਾਦਲਾ  ਕਰਦ  ਹੋ, ਤਾਂ  ਤੁਹਾਡ   ਕੋਲ  ਨਰਿਸਗ  ਸਹਲੂਤ  ਲਈ  ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਹੋ  ਸਕਦੀ  ਹੈ।  
Medi-Cal  ਅਧੀਨ  ਦੇਖਭਾਲ  ਦਾ  ਪੱਧਰ।  ਇਹ  ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਨੰੂ  ਘਟਾਉਣ  ਦੇ  ਤਰੀਕ  ਹਨ:  

ੇ ਂ ਂ
ੋ

ੇ ੇ ੰ
ੇ

• ਮੈਡੀਕਲ ਿਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ 
• ਘਰ ਲਈ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ 
• ਘਰ ਦੇ ਮੌਰਗਜੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ 
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• ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ੋ
• ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ 
• ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ 
• ਹੋਰ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ 
• ਗੈਰ-ਿਲਕਿਵਡ  ਸੰਪਤੀਆ   ਨੰੂ   ਕੈਸ਼  ਿਵੱਚ  ਤਬਦੀਲ  ਕਰਨਾ  ਸ਼ੁਰ   ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ  ਲਈ  ਗੈਰ-ਮਕਤ  ਜੀਵਨ  

ਬੀਮਾ  ਪਾਿਲਸੀਆਂ  'ਤੇ  ਨਕਦ  ਸਮਰਪਣ  ਮੁੱਲ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰਕੇ  ਜਾਂ  ਯੋਗਤਾ  ਪ�ਾਪਤ  ਬ�ੋਕਰ  ਨਾਲ  ਿਵਕਰੀ  ਲਈ  
ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀ  ਸੂਚੀ  ਬਣਾਕੇ  

ੂ ੁਂ

• ਡਾਕਟਰੀ  ਦੇਖਭਾਲ  ਦੀ  ਲਾਗਤ  ਨੰੂ   ਪੂਰਾ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਵਾਧੂ  ਸੰਪਤੀ  ਦੇ  ਿਵਰੱਧ  ਉਧਾਰ  ਲਓ  ਜਾਂ  ਦੇਖਭਾਲ  ਦੀ  
ਲਾਗਤ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਡਾਕਟਰੀ  ਪ�ਦਾਤਾ  ਨੰੂ   ਸੰਪਤੀ  ਦੇ  ਿਵਰੱਧ   ਅਿਧਕਾਰ  ਦੇਣ  ਲਈ  ਕਹ  

ੁ
ੁ ੋ

ਅਪਵਾਦ:  Principe v. Belshé  
ਉਹ  ਿਵਅਕਤੀ  ਜੋ  ਅਰਜ਼ੀ  ਦੀ  ਪ � ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਸੰਪਤੀ 
ਨੰੂ  ਨਹੀ  ਂ ਘਟਾ  ਸਕੇ, ਉਹ  ਯੋਗ  ਡਾਕਟਰੀ  ਖਰਿਚਆ  ਦਾ  ਭਗਤਾਨ  ਕਰਕੇ  ਿਪਛਾਖੜੀ  ਤੌਰ  'ਤੇ  (ਬਾਅਦ  ਿਵੱਚ) ਆਪਣੀ  
ਜਾਇਦਾਦ  ਨੰੂ  ਖਰਚ  ਕਰ  ਕੇ  ਘਟਾ  ਸਕਦੇ  ਹਨ।  ਇਹ  ਿਕਸ  ਵੀ  ਮਹੀਨੇ  ਤ�  ਹੋ  ਸਕਦੇ  ਹਨ  ਪਰ  ਉਸ  ਮਹੀਨੇ  ਿਵੱਚ  
ਭਗਤਾਨ  ਨਹੀ  ਕੀਤਾ  ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ  ਿਜਸ  ਮਹੀਨੇ  ਤੁਸੀ ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀ  ਸੀਮਾ  ਤ�  ਉਪੱਰ  ਸੀ।  ਯੋਗਤਾ  ਪ�ਦਾਨ  ਕੀਤੀ  
ਜਾਵੇਗੀ, ਜਕਰ   ਤੁਸੀ  ਯੋਗਤਾ  ਪੂਰੀ  ਕਰਦ  ਹੋ, ਤਹਾਡ   ਦਆੁਰਾ  ਉਹਨਾਂ  ਯੋਗਤਾ  ਪ�ਾਪਤ  ਡਾਕਟਰੀ  ਖਰਿਚਆਂ  ਦਾ  
ਭਗਤਾਨ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਵਾਧੂ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੀ  ਵਰਤ�  ਕਰਨ  ਅਤ  ਭਗ ਤਾਨ  ਦਾ  ਕਾਉਟੀ  ਸਬੂਤ  ਿਦਖਾਉਣ  ਤ�  ਬਾਅਦ।  

ਂ ੁ
ੇ

ੁ ਂ ਂ
ੇ ਂ ੇ ੇੁ

ੁ ੇ ੁ ਂ

ਛੋਟ  ਵਾਲੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦਾ  ਤਬਾਦਲਾ  

ਿਕਸ ੇ ਵੀ  ਸਮ�  ਛੋਟ  (ਿਗਣਤੀ  ਨਹੀ   ਕੀਤੀ  ਗਈ) ਸੰਪਤੀ  ਦਾ  ਤਬਾਦਲਾ  ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਦਾ  ਕਾਰਨ  ਨਹੀ  ਂ 
ਬਣੇਗਾ, ਜਦ   ਤੱਕ  ਸੰਪਤੀ  ਨ ੂੰ  ਤਬਾਦਲ  ਦੇ  ਸਮ   ਛੋਟ  ਸਮਝੀ  ਜਾ ਦੀ  ਹੈ।  ਇਸ  ਿਵੱਚ  ਘਰ  ਜਾਂ  ਪੁਰਾਣ  ਘਰ  ਵਜ�  ਵਰਤੀ  
ਗਈ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦਾ  ਤਬਾਦਲਾ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹੈ।  ਿਕਸ  ਘਰ  ਦੀ  ਿਵਕਰੀ  ਤ�  ਪ�ਾਪਤ  ਹੋਏ  ਪੈਸ  ਨ ੂੰ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ  ਰਪੂ  ਿਵੱਚ  
ਿਗਿਣਆ  ਜਾਵੇਗਾ  ਜਦ�  ਤੱਕ  ਿਕ  ਪੈਸ  ਦੀ  ਵਰਤ�  6  ਮਹੀਿਨਆਂ  ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਇੱਕ  ਹੋਰ  ਘਰ  ਖਰੀਦਣ  ਲਈ  ਨਹੀ  ਕੀਤੀ  
ਜਾਂ ਦੀ।  ਹੋਰ  ਛੋਟ  ਵਾਲੀਆ   ਸੰਪਤੀਆ   ਦੀ  ਿਵਕਰੀ  ਤ�  ਪ�ਾਪਤ  ਹੋਏ  ਿਕਸ  ਵੀ  ਪੈਸ  ਨੰੂ   ਸੰਪਤੀ  ਵਜ ਿਗਿਣਆ  ਜਾਵੇਗਾ।  

ਂ
ੇ ਂ ੇ

ੇ ੇ
ੇ ਂ

ਂ ਂ ੇ ੇ �

ਗੈਰ-ਮੁਕਤ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦਾ  ਤਬਾਦਲਾ  

ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਿਬਨੈਕਾਰ ਜਾਂ Medi-Cal ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੋ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ 30 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਸੰਸਥਾਗਤ ਹ,ੈ FMV ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਲਈ ਗਰੈ-ਮੁ ੇਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੈਰ-ਛੋਟ  ਪ�ਾਪਤ  ਸੰਪਤੀ  ਨੰੂ  ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਦੇ  ਿਬਨਾਂ  ਟ�ਾ ਸਫਰ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਸਕਦਾ  ਹੈ  ਜਕਰ   ਸੰਪਤੱੀ  ਨੰੂ 
ਇਹਨਾਂ  ਨੰੂ  ਟ�ਾ ਸਫਰ  ਕੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ   ਹੈ:  

ੇ
ਂ

ਂ

• ਪਤੀ/ਪਤਨੀ (ਜਾਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ), ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 
• ਸੰਸਥਾਗਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਅੰਨ�ਾ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਜਾਂ 
• ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ   FMV  'ਤੇ  ਸਮਾਨ  ਮੁੱਲ  ਦੀ  ਿਕਸ   ਚੀਜ਼  ਲਈ  ਟ�ਾਸਫਰ  ਕਰਨ  ਦਾ  ਇਰਾਦਾ  ਸੀ, ਜਾ ਂ ੇ ਂ
• ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ Medi-Cal ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਾ ਂ
• ਨਰਿਸ ੰਗ  ਸਹਲੂਤ  ਪੱਧਰ  ਦੀ  ਦੇਖਭਾਲ  ਲਈ  ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਇੱਕ  ਬੇਲੜ ੀ  ਮੁਸ਼ਕਲ  ਦਾ 

ਕਾਰਨ  ਬਣੇਗੀ।  
ੋ

ਅਗਲੇ  ਸੈਕਸ਼ਨ  ਿਵੱਚ  ਸੂਚੀ  ਬੱਧ  ਿਕਸ  ਿਵਅਕਤੀ  ਨ ੂੰ  ਗੈਰ-ਮ ਕਤ  ਸਾਬਕਾ  ਘਰ  ਦਾ  ਤਬਾਦਲਾ  ਜਾਂ  ਿਕਸ  ਨੰੂ ਵੀ ਛੋਟ  
ਵਾਲੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ  ਤਬਾਦਲ  ਦੇ  ਨਤੀਜ  ਵਜ  ਦੇਖਭਾਲ  ਦੇ  ਨਰਿਸ ਗ  ਸਿਵਧਾ  ਦੇ  ਪੱਧਰ  ਲਈ  ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  

ੇ ੁ ੇ
ੇ ੇ � ੰ ੁ
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ਨਹੀ  ਂ ਹੋਵੇਗੀ  ਜ ਕਰ  ਸੰਪੱਤੀ  ਨੰੂ   ਦੇ  ਿਦੱਤਾ  ਿਗਆ, ਵੇਿਚਆ  ਿਗਆ,  ਜਾਂ  ਿਕਸ  ਹੋਰ  ਤਰ�ਾ  ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ  ਕੀਤਾ  ਿਗਆ  
FMV ਤ�  ਘੱਟ  'ਤੇ।  

ੇ ੇ ਂ

ਜਕਰ  ਗੈਰ-ਮਕਤ   ਸਾਬਕਾ  ਘਰ  ਨ ੂੰ  FMV  ਤ�  ਘੱਟ  ਸਮ�  ਲਈ  ਦਜੂ   ਿਵਅਕਤੀਆਂ  ਨ ੂੰ   ਟ�ਾ ਸਫਰ  ਕੀਤਾ  ਜਾਂ ਦਾ   ਹੈ, ਜਾਂ  
ਗੈਰ-ਮੁਕਤ  ਜਾਇਦਾਦ  ਨ ੂੰ  FMV  ਤ�  ਘੱਟ  ਸਮ   ਲਈ  ਟ ਾਂ ਸਫਰ  ਕੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ, ਤਾਂ  ਟ�ਾਂਸਫਰ  ਦੇ  ਨਤੀਜ  ਵਜ  1  ਤ�  30  
ਮਹੀਿਨਆ ਂ ਲਈ  ਦੇਖਭਾਲ  ਦ ੇ ਨਰਿਸੰਗ  ਸਹਲੂਤ  ਪੱਧਰ  ਲਈ  ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਹੋ  ਸਕਦੀ  ਹੈ।  

ੇ ੁ ਂੇ
ੇ �

ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਇਹ  ਿਮਆਦ  ਿਨੱਜੀ  ਤੌਰ  'ਤੇ  ਭਗਤਾਨ  ਕੀਤੀ  ਨਰਿਸ ੰਗ  ਸਹਲੂਤ  ਦੇਖਭਾਲ  ਲਈ  ਰਾਜਿਵਆਪੀ  ਔਸਤ 
ਦਰ  ਨਾਲ  ਵੰਡੀ  ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ  ਮਆਵ ਜ਼ੇ  ਦਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ  ਮੁੱਲ  (ਮਆਵ ਜ਼ੇ  ਦੀ  ਡਾਲਰ  ਦੀ  ਰਕਮ  ਪ�ਾਪਤ  ਨਹੀ   ਹੋਈ)
'ਤੇ  ਅਧਾਰਤ  ਹੈ।  ਸਾਲ  2022  ਲਈ  ਰਾਜਿਵਆਪੀ  ਔਸਤ  ਿਨੱਜੀ  ਤਨਖਾਹ  ਦੀ  ਦਰ  $10,933  ਪ�ਤੀ  ਮਹੀਨਾ  ਹੈ।  

ੁ
ੁ ੁ ਂ

ਉਦਾਹਰਨ:  
ਇੱਕ  ਸੰਸਥਾਗਤ  ਿਵਅਕਤੀ  ਇੱਕ  ਬੱਚ  ਨੰੂ  ਤਹੋਫ਼ੇ  ਵਜ  $33,000  ਦੀ  ਵਾਧੂ  ਜਾਇਦਾਦ  ਤਬਦੀਲ  ਕਰਕੇ  ਸੰਪਤੀ  ਨੰੂ  
ਘਟਾਉਦ ਾ  ਹੈ।  ਿਕਉਿਕ   ਿਵਅਕਤੀ  ਨੰੂ   ਤੋਹਫ਼ੇ  ਦੇ  ਬਦਲੇ  ਿਵੱਚ  ਉਿਚਤ  ਬਜ਼ਾਰ  ਮੁੱਲ  ਦਾ  ਕੁਝ  ਨਹੀ  ਂ ਿਮਿਲਆ, ਉਹ  ਦੇਖਭਾਲ  
ਦੇ  ਨਰਿਸੰਗ  ਸਿ ਵਧਾ  ਪੱਧਰ  ਲਈ  ਯੋਗ  ਨਹੀ   ਹੋਣਗ ।  ਜੇ  ਪ�ਾਈਵੇਟ  ਤੌਰ  'ਤੇ  ਅਦਾਇਗੀ  ਕੀਤੀ  ਨਰਿਸਗ   ਦੇਖਭਾਲ  ਲਈ  
ਰਾਜਿਵਆਪੀ  ਔਸਤ  ਮਾਿਸਕ  ਦਰ  $11,000  ਹੈ, ਤਾਂ  ਿਵਅਕਤੀ  ਟ�ਾ ਸਫਰ  ਦੇ  ਮਹੀਨੇ  ਤ�  ਸ਼ੁਰ   ਕਰਦ   ਹੋਏ, ਿਤੰਨ  
ਮਹੀਿਨਆ ਂ ਲਈ  ਨਰਿਸਗ   ਸਹਲੂਤ  ਪੱਧਰ  ਦੀ  ਦੇਖਭਾਲ  ਲਈ  ਅਯ ਗ  ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ  $33,000  ਨੰੂ   $11,000  ਔਸਤ  
ਪ�ਾਈਵੇਟ  ਤਨਖਾਹ  ਦਰ  ਨਾਲ  ਭਾਗ  ਕੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ।  ਿਵਅਕਤੀ  ਅਜ  ਵੀ  ਹੋਰ  ਸਾਰੀਆ  Medi-Cal  ਸੇਵਾਵਾ  ਲਈ  ਯੋਗ  
ਹੋਵੇਗਾ।  

ੇ �
ਂ ਂ

ਂ ੇੁ ੰ
ਂ ੂ ੇ

ੰ ੋ
ੇ ਂ ਂ

ਇੱਕ  ਸੰਸਥਾਗਤ  ਿਵਅਕਤੀ  ਦਆੁਰਾ  ਗੈਰ-ਮੁਕਤ  ਸਾਬਕਾ  ਘਰ  ਦਾ  ਤਬਾਦਲਾ  ਿਜਸਦ ੇ ਨਤੀਜ  ਵਜ  
ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਨਹੀ  ਹੁੰਦੀ  ਹੈ  

ੇ �
ਂ

ਛੋਟ  ਵਾਲ  ਘਰਦਾ  ਤਬਾਦਲਾ  ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਦਾ  ਕਾਰਨ  ਨਹੀ  ਬਣਦਾ  ਹੈ।  ਗੈਰ-ਮਕੁਤ  ਸਾਬਕਾ  ਘਰ  ਦਾ  
ਤਬਾਦਲਾ  ਵੀ  ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਦਾ  ਕਾਰਨ  ਨਹੀ  ਬਣੇਗਾ  ਜਕਰ   ਘਰ  ਦਾ  ਿਸਰਲਖ   ਇੱਥੇ  ਤਬਦੀਲ  ਕੀਤਾ  ਜਾਦਾ  ਹ:ੈ  

ੇ ਂ
ਂ ੇ ੇ ਂ

• ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਜਾਂ 
• 21 ਸਾਲ ਤ� ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਜਾਂ 
• ਇੱਕ  ਬੱਚਾ, ਉਮਰ  ਦੀ  ਪਰਵਾਹ  ਕੀਤ  ਿਬਨਾਂ, ਜੋ  ਅੰਨ�ਾ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਪੂਰੀ  ਤਰ�ਾ  ਅਤੇ  ਸਥਾਈ  ਤੌਰ  'ਤੇ  ਅਪਾਹਜ  

ਹੈ, ਜਾ ਂ 
ੇ ਂ

• ਇੱਕ  ਬੱਚਾ  ਜ ੋ ਉਪੱਰ  ਸਚੀਬੱਧ  ਨਹੀ   ਹੈ  ਜੋ  ਸਸੰਥਾਗਤ  ਿਵਅਕਤੀ  ਦੇ  ਦਾਖਲੇ  ਦੀ  ਿਮਤੀ  ਤ�  ਠੀਕ  ਪਿਹਲਾ  ਦੋ  
ਸਾਲਾਂ  ਲਈ  ਘਰ  ਿਵੱਚ  ਰਿਹਦ ਾ  ਸੀ  ਅਤ   ਿਜਸਨੇ  ਦੇਖਭਾਲ  ਪ�ਦਾਨ  ਕੀਤੀ  ਿਜਸ  ਨਾਲ  ਉਸ  ਿਵਅਕਤੀ  ਨੰੂ  
ਸੰਸਥਾ  ਜਾਂ  ਸਹਲੂਤ  ਿਵੱਚ  ਰਿਹਣ  ਦੀ  ਬਜਾਏ  ਘਰ  ਿਵੱਚ  ਰਿਹਣ  ਦੀ  ਇਜਾਜ਼ਤ  ਿਦੱਤੀ  ਗਈ  ਸੀ, ਜਾ ਂ 

ੂ ਂ ਂ
ੰ ੇ

• ਇੱਕ  ਭੈਣ-ਭਰਾ  ਿਜਸਦਾ  ਘਰ  ਿਵੱਚ  ਇਕੁਇਟੀ  ਿਹੱਤ  ਹੈ  ਅਤ  ਜੋ  ਇੱਕ  ਸਾਲ  ਲਈ  ਘਰ  ਿਵੱਚ  ਿਰਹਾ  ਸੀ, 
ਸੰਸਥਾਗਤ  ਿਵਅਕਤੀ  ਨੰੂ  ਸਿਵਧਾ  ਜਾਂ  ਸਸੰਥਾ  ਿਵੱਚ  ਦਾਖਲ  ਕੀਤ  ਜਾਣ  ਦੀ  ਿਮਤੀ  ਤ�  ਠੀਕ  ਪਿਹਲਾ।  

ੇ
ੁ ੇ ਂ

ਕਾਉਟੀ   ਨੰੂ   ਇਹ  ਿਨਰਧਾਿਰਤ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ  ਿਕ  ਕੀ  ਇਹ  ਨਰਿਸਗ  ਸਹਲੂਤ  ਪੱਧਰ  ਦੀ  ਦੇਖਭਾਲ  ਲਈ  ਅਯੋਗਤਾ  
ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਿਨਰਧਾਰਤ  ਕਰਨ  ਤ�  ਪਿਹਲਾ  ਅਣਉਿਚਤ  ਮਸ਼ਕਲ  ਮੌਜੂਦ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਨਹੀ।  ਜਦ�  ਤਬਾਦਲਾ  ਅਯੋਗਤਾ  ਦੀ  
ਿਮਆਦ  ਦਾ  ਕਾਰਨ  ਬਣਦਾ  ਹੈ, ਤਾਂ  ਅਯ ਗ  ਿਵਅਕਤੀ  ਨੰੂ   ਿਨਰਪ ੱਖ  ਸ ਣਵਾਈ  ਦਆੁਰਾ  ਅਪੀਲ  ਮੰਗਣ  ਦਾ  ਅਿਧਕਾਰ  
ਹੁੰਦਾ  ਹੈ।  ਅਪੀਲ  ਫਾਰਮ  ਕਾਰਵਾਈ  ਦੇ  ਨੋਿਟਸ  ਦੇ  ਿਪਛਲੇ  ਪਾਸ  ਹੈ  ਜੋ  ਯੋਗਤਾ  ਨੰੂ  ਖਤਮ  ਕਰਦਾਹੈ, ਇਨਕਾਰ  ਕਰਦਾ  ਹੈ  
ਜਾਂ  ਪ�ਿਤ  ਬੰਿਧ  ਤਕਰਦਾ  ਹੈ।  

ਂ ੰ
ਂ ੁ ਂ

ੋ ੁ
ੇ
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