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ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਫਾਰਮ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਧਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਧਵਚ ਸਆੁਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਠਧਹਰ ਆਨੰਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਡੀਆਂ ਧਕਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨ ੰ  ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸੋ। 
ਸਾਡੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਸ ਚੀਬੱਿ ਹੈ। 

 

ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ੍ਕਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਅਕ੍ਧਕਾਰ 
ਅਤੇ ਕ੍ ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਕਰਾਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਰਕ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰਿੱ ਕ੍ਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕ੍ਵਚ ਇਹ ਰਕ੍ਹਣਯੋਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ੍ਵਚ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਹੇਠ ਕ੍ਲਕ੍ਖਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
⬧ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ਕ੍ਵਚ ਸੁਰਿੱ ਕ੍ਖਅਤ ਰਕ੍ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਕ੍ਖਅਤ ਰਕ੍ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 
ਮੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀsਆਂ ਕ੍ਜਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ; 
⬧ ਪਲਕ੍ਬੂੰਿ ਪਿਣਾਲੀ ਚੂੰਿੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਕ੍ਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸੈਪਕ੍ਟਕ ਪਿਣਾਲੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਕ੍ਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; 
⬧ ਫਰਸ਼, ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ਲੂੰ ਿਾਂ ਚੂੰਿੀ ਹਾਲਤ ਕ੍ਵਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; 
⬧ ਪਾਣੀ ਿਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਣਾਲੀ ਜ ੋਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 110 ਕ੍ਡਿਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤਿੱਕ ਪਾਣੀ ਿਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; 
⬧ ਇਕ ਕ੍ਬਜਲਈ ਪਿਣਾਲੀ ਜੋ ਜਦੋਂ ਲਿਾਈ ਿਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਢਿੱਲੀ ਜਾਂ ਨੂੰ ਿੀਆ ਂਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; 
⬧ ਇਕ ਹੀਕ੍ਟੂੰਿ ਪਿਣਾਲੀ ਜੋ ਕ੍ਕ ਇਕ ਸੁਰਿੱ ਕ੍ਖਅਤ, ਚਾਲੂ ਅਵਸਥਾ ਕ੍ਵਚ ਹੈ। 
⬧ ਕੀਟਾਂ ਜਾਂ ਚੂਕ੍ਹਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ; 
⬧ ਇਕ ਅਕ੍ਜਹਾ ਘਰ ਜੋ ਕੂੜ ੇਜਾਂ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ; 
⬧ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਰਿੱਦੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕ੍ਿਣਤੀ ਕ੍ਵਚ ਕੂੰ ਟੇਨਰ; 
⬧ ਇਕ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਪਖਾਨਾ, ਵਾਿੱਸ਼ ਬੇਕ੍ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਥਟਿੱਬ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ; 
⬧ ਕ੍ਸੂੰਕ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ; 
⬧ ਅਿੱਿ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਕ੍ਖਅਤ ਜਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਕ੍ਨਕਾਸੀ; 
⬧ ਹਰ ਝੂਲਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਦਰਵਾ ਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਘਰ ਕ੍ਵਚ ਦਾਖਲਾ ਕ੍ਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਡੈੈੱਡਬੋਲਟ ਲਾਿੱਕਸ; 
⬧ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਕ੍ਵਚ ਲਿੱ ਿੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਧੂੂੰ ਏ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ; 
⬧ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜੈਕ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਤਾਰਾਂ 
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ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਧਕਰਾਏ ਦੀ 
ਸੰਪ੍ਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ 
ਸੰਪ੍ਤੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕ੍ਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਕ੍ਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਕ੍ਲਖਤ ਕ੍ਵਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਥਕ੍ਮਕਤਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਕਰਾਏ 
ਦੀ ਸੂੰਪਤੀ ਦ ੇਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੂੰਪਤੀ ਦੇ 
ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੂੰ  ਪਕ੍ਹਲਾਂ ਸੂਕ੍ਚਤ ਕਰੋ। ਜੇ 
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣ ਜਾਂ 
ਪਾਣੀ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ 
ਸਕ੍ਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਮਾਲਕ ਜਾਂ 
ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਇਕ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਕ੍ਲਖੇ ਨੂੂੰ  ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ: 

⬧ ਕ੍ਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਨੂੂੰ  ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ; 

⬧ ਕੂੜ ੇਜਾਂ ਰਿੱਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਕ੍ਨਪਟਾਰਾ ਕਰ;ੋ 

⬧ ਸਾਰ ੇਕ੍ਬਜਲਈ, ਿੈਸ ਅਤੇ ਪਲਕ੍ਬੂੰਿ ਦੇ ਕ੍ਫਕਸਚਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਚਲਾਓ; 

⬧ ਘਰ ਨੂੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕ੍ਦਿੱ ਖ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਾਂ ਕ੍ਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਅਕ੍ਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕ੍ਿਆ ਨਾ ਕ੍ਦਓ; 

⬧ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਡਾਇਕ੍ਨੂੰ ਿ ਦੇ ਕਮਕ੍ਰਆਂ ਨੂੂੰ , ਬੈਡਰੂਮ  ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ; 
⬧ ਟੁਿੱ ਟੇ ਦਰਵਾਕ੍ ਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਖੜਕੀ ਦੇ ਤਾਕ੍ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਕ੍ਚਤ ਕਰ;ੋ 

⬧ ਆਪਣ ੇਕ੍ਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕ੍ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਕ੍ਸਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਸਾਵ 

ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੂੰਪਤੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਤੁਰੂੰਤ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ;ੋ 

⬧ ਕ੍ਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰ ੇਕ੍ਨਯਮਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 
 

ਜੁਆਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਧਵਰੁੱ ਿ ਹੈ 
ਕ੍ਕਰਾਏ ਦੀ ਸੂੰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੂੰਪਤੀ ਮੈਨਜਰ ਕ੍ਕਸੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਅਕ੍ਧਕਾਰ ਵਰਤਣ, ਕ੍ਜਵੇਂ ਰਕ੍ਹਣ ਲਈ 

 ਰੂਰੀ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਲਈ ਸੂੰਪਤੀ ਕ੍ਵਚੋਂ ਕ੍ਨਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਨਕਾਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 
ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ 
ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕ੍ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ੍ਵਚ ਕੋਈ ਅਕ੍ਜਹੀ ਚੀ  ਹੈ ਕ੍ਜਸਨੂੂੰ  ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ  ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਰਕ੍ਹਣ ਲਈ  ਰੂਰੀ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਚੀ ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਕ੍ਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

⬧ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਧਕਰਾਏ ਦੀ ਸੰਪ੍ਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੰਪ੍ਤੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕ੍ਲਖਤ 

ਦਸਤਾਵੇ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਕਲ ਰਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂੰਪਤੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਾਣੀ ਆ ਕ੍ਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕ੍ਰਸ 

ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕ੍ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂੰ ਨੇ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਦਿੱ ਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਕ੍ਦਆਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਤੁਰੂੰਤ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
⬧ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤ ਾਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਕ੍ਵਚ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਿਾ। ਕੁਝ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕ੍ਵਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ ਆਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲਿੱ ਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਇਹ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਕ੍ਕਸ ੇਮੁਰੂੰਮਤ ਨੂੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ 30 ਕ੍ਦਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਇਕ ਤਰਕਸੂੰਿਤ ਸਮਾਂ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ ਕ੍ਕਸਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕ੍ਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
⬧ ਧਨਯਮ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਧਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਆਈਟਮ 

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰਕਸੂੰਿਤ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਲਈ ਇੂੰਤ ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮੁਰੂੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਕ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਨਯਮ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਕ੍ਵਭਾਿ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ 

ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਕ੍ਵਚ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾਂ ਕ੍ਲਖਤ ਨੋਕ੍ਟਸ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਲਖਤ ਨੋਕ੍ਟਸ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਤਰਕਸੂੰਿਤ ਮੂੰ ਕ੍ਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱਟ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਪਕ੍ਹਲਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਹੇਠ ਕ੍ਲਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕ੍ਵਚ ਇਕ ਕ੍ਲਖਤ ਨੋਕ੍ਟਸ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: 
⬧  ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਸਕ੍ਹਮਤੀ ਬਣਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ; 

⬧ ਧੂੂੰ ਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ; 

⬧ ਵਾਟਰਬੈੈੱਡ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ; 

⬧ ਜ ੇਅਦਾਲਤ ਇਸਦੀ ਆਕ੍ਿਆ ਕ੍ਦੂੰਦੀ ਹੈ। 
ਵੈਸ ੇਹੇਠ ਕ੍ਲਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕ੍ਵਚ ਪੇਸ਼ਿੀ ਨੋਕ੍ਟਸ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: 
⬧ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ ਕ੍ਵਚ; 

⬧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਘਰ ਕ੍ਵਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਸਕ੍ਹਮਤੀ ਕ੍ਦੂੰਦਾ ਹੈ; 

⬧ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਨੂੂੰ  ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ; 

⬧ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਸਕ੍ਹਮਤੀ ਕ੍ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਕ੍ਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਕ੍ਖਕ ਸਕ੍ਹਮਤੀ 

 

ਕਾਊਂਟੀ ਕੋਡ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਸੈਕਰੋਮੈਂਟੋ ਕਾਊਂਟੀ 
24-ਘੂੰਟੇ ਉਪਲਬਿੱਧ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਲਾਇਨ: 

ਜਾਂ 

ਧਸਟੀ ਕੋਡ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਸੈਕਰੋਮੈਂਟੋ ਸ਼ਧਹਰ 

24-ਘੂੰਟੇ ਉਪਲਬਿੱਧ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਲਾਇਨ (916) 

808-5011 

 

ਧਸਟਰਸ ਹਾਇਟਸ ਸ਼ਧਹਰ 

24-ਘੂੰਟੇ ਉਪਲਬਿੱਧ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਲਾਇਨ (916) 

725-2845 

 

ਐਲਕ ਗਰ ਵ ਸ਼ਧਹਰ 

ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ 8 - ਸ਼ਾਮ 5 (916) 687-3023 

ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ, ਕ੍ਨਰਧਾਰਤ ਸਕ੍ਮਆਂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਅੂੰਤਲੇ ਕ੍ਦਨ (916) 714-

5115 

ਫੋਲਸਮ ਸ਼ਧਹਰ 

ਸੋਮ-ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ 8 - ਸ਼ਾਮ 5 (916) 355-7229 

ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ, ਕ੍ਨਰਧਾਰਤ ਸਕ੍ਮਆਂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਅੂੰਤਲੇ ਕ੍ਦਨ (916) 355-

7230 

ਗਾਲਟ ਸ਼ਧਹਰ 

24-ਘੂੰਟੇ ਉਪਲਬਿੱਧ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਲਾਇਨ (209) 

745-1337 

 

ਰੈਂਚੋ ਕੋਰਡੋਵਾ ਸ਼ਧਹਰ 

24-ਘੂੰਟੇ ਉਪਲਬਿੱਧ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਲਾਇਨ (916) 

851-8770 

ਧਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਕ੍ਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੀ  'ਤੇ, ਇਹ ਕ੍ਕਰਾਏਦਾਰੀ ਘਰ ਕ੍ਵਚ ਰਕ੍ਹਣ 

ਸਬੂੰਧੀ ਕ੍ਨਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਵਚਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਕ੍ਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕ੍ਕਉਂਕ੍ਕ ਇਸਨੂੂੰ  
ਮਾਲਕ (ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਕ੍ਵਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਕ੍ਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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