ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ / ਮੈਨ� ਜਰ ਤ� ਿਬਆਨ
STATEMENT FROM
LANDLORD/MANAGER

ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਕਲਾਇੰ ਟ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ

ਤਾਰੀਖ਼

ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਭਾਗ ਇਸ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ� ਅਿਧਕ�ਤ ਮੈਨ�ਜਰ: ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਉਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ � ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਸੱ ਚ ਹੈ। ਉਹਨ� ਸਵਾਲ�

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।
ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤੇ "ਅਣਜਾਣ" ਿਲਖੋ ਿਜਨ� � ਦੇ ਤੁਸ � ਜਵਾਬ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾੱਕਸ ਨੂੰ
ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱ ਡੋ। )
A. ਿਕਰਾਇਆ ਜ� ਲੀਜ਼ ਯੂਿ ਨਟ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
1. ਸਟ�ੀਟ ਦਾ ਪਤਾ

5. ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ� ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨ�

ਅਪਾਰਟਮ�ਟ (APT) ਨੰਬਰ

ਿਸਟੀ

ਸਟੇਟ

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

2. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨ�
4. ਿਨਵਾਸ ਦਾ ਪ�ਕਾਰ

3. ਿਕਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਆਇਆ

ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤ� ਹੋਰ ਪੇਜ ਲਗਾਓ।

B. ਿਕਰਾਏ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
6. ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ

7. ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਏਜ�ਸੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ

8. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ

$

$

9. ਬਾੱਕਸ 8 ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

11. ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਵਅਕਤੀਆਂ) ਦਾ ਨ�

10. ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਵਅਕਤੀਆਂ) ਦਾ ਨ�

12. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓ:

ਕੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਬਾਕਸ 8 ਿਵਚਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਬਾੱਕਸ 8 ਿਵਚਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

.

ਨਹ�

ਹ�, ਰਕਮ: $

ਨਹ�

ਹ�, ਰਕਮ: $
ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ: __________

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਕਰਾਇਆ ਿਕਵ� ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਨਕਦ

ਚੈਕ/ਕ�ੇਿਡਟ ਕਾਰਡ

ਮਨੀ ਆਰਡਰ

ਹੋਰ (ਦੱ ਸੋ):
C. ਯੂਿ ਟਿਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾੱਕਸ (ਬਾੱਕਸ�) ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ.
13. ਇਸ ਿਨਵਾਸ ਲਈ ਹੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਤ ਹੈ:
ਇਲੈ ਕਿਟ�ਕ
ਗੈਸ

16. ਕੀ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਿਟਿਲਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਲੱਕੜ

ਨਹ�

ਜੇਕਰ ਨਹ�, ਤ� ਬਾੱਕਸ (ਬਾੱਕਸ�) ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਿਜਸਦਾ ਹੇਠ� ਲਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ:

ਪ�ੋਪੇਨ

ਹੋਰ (ਦੱ ਸੋ):

ਹ�

14. ਕੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਿਟ�ਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱ ਖਰਾ ਮੀਟਰ ਹੈ?

ਨਹ�

ਇਲੈ ਕਿਟ�ਕ

ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰ

ਗੈਸ

ਟੈਲੀਫੋਨ

ਪ�ੋਪੇਨ

ਗਾਰਬੇਜ਼

ਲਕਡ਼
ਹੋਰ (ਦੱ ਸੋ):

15. ਕੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਏਅਰਕੰ ਡੀਸ਼ਿਨੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
17. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮੈਨ�ਜਰ ਦਾ ਨ�

18. ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨ�

ਸਟ�ੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਜ� ਪੀਓ ਬਾੱਕਸ ਨੰਬਰ

ਿਸਟੀ

ਹ�

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨ�

ਸਟੇਟ

ਵਰਕ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮੈਨ�ਜਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
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ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਤਾਰੀਖ਼

(ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ / ਮੈਨ�ਜਰ ਤ� ਵੱ ਖ ਹੈ)

ਸਟ�ੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਜ� ਪੀਓ ਬਾੱਕਸ ਨੰਬਰ

ਿਸਟੀ

ਵਰਕ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਸਟੇਟ

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

