ਮਡਾਲਿਅਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ

$65
ਮਿਲੀਅਨ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੇ
ਮਡਾਲਿਅਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ,
ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੂਲ
ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $65
ਮਿਲੀਅਨ ਮਡਾਲਿਅਨ ਰਾਹਤ
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ(MRP) ਫੰ ਡ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕੀਤੀ।

$500ਮਿਲੀਅਨ
ਗ੍ ਰਾਂ ਟ ਦੇ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿੱ ਤੀ
ਸੰ ਕਟ ਵਿੱ ਚ ਮਡਾਲਿਅਨ ਮਾਲਕ, ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਿੱ ਚ ਮਡਾਲਿਅਨ ਰਾਹਤ
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (MRP) $500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱ ਕ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁ ਣ ਤੱ ਕ 228 ਮਡਾਲਿਅਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ

41%

ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ

ਕਰਜ਼ੇ
ਰੱਦ ਕੀਤੇ

ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ

$25.7 ਮਿਲੀਅਨ

$ 63.5 ਮਿਲੀਅਨ
$ 37.7

ਸਤੰ ਬਰ ਫੇ ਅਰਬਾਕਸ ਤੱ ਥ

ਮਿਲੀਅਨ

ਔਸਤ

$7,080/ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ
$1,133 ਬਖਸ਼ੀਸ਼

1,000+ਮਡਾਲਿਅਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ
1,000+

ਕੌ ਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮਡਾਲਿਅਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ(MRP) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ।
ਟੈ ਕਸੀ ਅਤੇ ਪਿਮੋਪ਼ਿਨ ਕਪਮਸ਼ਨ (TLC) ਦਾ ਮਾਲਕ ਡਰਾਈਵਰ
ਰਿਸੋਰਸ ਸੈ ਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਰਕਮ ਤੱ ਕ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

25+ ਟ੍ਰਿ ਪ/ਦਿਨ

$10,019/ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ
$1,710 ਬਖਸ਼ੀਸ਼

5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਮਡਾਲਿਅਨਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਮਡਾਲਿਅਨ ਮਾਲਕ
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋ ਗ ਹੈ।

ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈ ਂਟਰ ਕੀ ਹੈ ?
ਟੈ ਕਸੀ ਅਤੇ ਪਿਮੋਪ਼ਿਨ ਕਪਮਸ਼ਨ (TLC) ਦਾ ਮਾਲਕ/ਡਰਾਈਵਰ ਸਰੋਤ ਕੇ ਂ ਦਰ 2020 ਦੀ ਬਸੰ ਤ ਰੁ ੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਦੂਰਵਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋ ਲ੍ਹਿ ਆ
ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਕੇ ਂ ਦਰ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਡਾਲਿਅਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮੁਫਤ ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਵਿੱ ਤੀ ਸਮਝੌ ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌ ਤੀ ਦੇ ਣ, ਅਤੇ
ਜੇ ਕਰ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ , ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ https
https://
://portal
portal..driverresourcecenter
driverresourcecenter..tlc
tlc..nyc
nyc..gov
gov/ਜਾਂ
ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ driversupport
driversupport@
@tlc
tlc..nyc
nyc..gov ਇੱ ਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਲਈ।
ਡਾਟਾ 12/20/2021 ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

