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ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ (ਇਕਸਾਰਤਾ) ਆਰਡੀਨ�ਸ (ਕੈਪ. 7) ਦੇ ਭਾਗ IVA ਅਧੀਨ 
ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਿਵਆਿਖਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨ�ਸ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ
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ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਫਾਰਮ AR2)

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ

‧ਿਕਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ 
   ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਆਰਡੀਨ�ਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ 
ਹੋ ਸਕੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਉਪ-ਵੰਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ" ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਵਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ 
ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ 
ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ
"ਉਪ-ਵੰਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ"

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਏਕੀਕਰਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਕੈਪ.7) ਦਾ ਭਾਗ IVA 
22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਿਤ 
ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ

ਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 60 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ�ਾਂ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਨਹੀ ਂਤਾਂ, ਅਿਧਕਤਮ ਜੁਰਮਾਨਾ $10,000 ਲਈ 
ਜਵਾਬਦੇਹ
ਸਬਿਮਸ਼ਨ ਚੈਨਲ:
‧"ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਬਿਮਸ਼ਨ" ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ;
‧ਡਾਕ ਰਾਹੀ; ਜਾਂ
‧ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਤ� ਪਾਣੀ, ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਿਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
ਿਬਲ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਜਦ� ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਪਾਣੀ, ਿਬਜਲੀ, ਆਿਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,‧िबलो ंकी प्रितयां प्र�ुत कर� ;
‧ਿਬੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰੋ;
‧ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਖਾਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਰਕਮਾਂ 
   ਨੰੂ ਿਕਵ� ਵੰਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ 
   ਦੀ ਕੱੁਲ ਰਕਮ ਿਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ; ਅਤੇ
‧ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤ� ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
   ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ
ਨਹੀ ਂਤਾਂ, ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ $10,000
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

‧ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ 
   ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ  
   ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਆਿਦ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਉਪ-ਿਵਭਾਿਜਤ 
   ਯੂਿਨਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ।
ਅਿਧਕਤਮ ਜੁਰਮਾਨਾ $500,000 ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ

ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
‧4-ਸਾਲ (2 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ) ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
‧ਨਿਵਆਉਣ 'ਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਕਾਂਕ* ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
   ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10% 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ

*ਸਬੰਧਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਿਨੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ 
ਲਈ ਖੇਤਰ-ਿਵਆਪਕ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ

ਮੌਿਖਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
‧ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਵੀ 
   ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਨਯਿਮਤ 
   ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ


