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ਮਾਡਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ (ਐਮਟੀਏ) – ਿਪਛੱਕੋੜ 

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 110 ਲੱਖ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ। 

ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ / ਕਦਰ 

ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਿਨਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇੱਥ ੇਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰ੍ਵਾਸੀ, ਜੋ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ 'ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ' ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਰਿਹਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2001 ਦੇ 27.82%  ਤ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2011 ਿਵਚ 

31.16% ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਿਵਚ ਸ਼ਿਹਰੀ ਆਬਾਦੀ 50% ਤ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਿਸੱਿਖਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਿਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰ੍ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ 

ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਤ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਵੀ ਪਰ੍ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਤੱਕ 'ਹਾਊਿਸੰਗ ਫਾਰ ਆਲ' ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਐਮਟੀਏ ਨੂੰ ਿਜ਼ਮ ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਵਾਸੀਆਂ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ 

ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ 

ਲਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਟਾੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ; ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਿਕਰਾਇਆ 

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਰ੍ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ੍ਮਵਾਰ 

ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਧੰ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਿਵੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਹਾਊਿਸੰਗ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਿਨੱਜੀ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਪਰ੍ੋਤਸਾਹਨ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇਗਾ। 

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੰਬੇ ਿਖਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਿਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ 
ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆਵਾਂ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਸੀਿਲੰਗ ਨੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ 

ਹਾਊਿਸੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਿਕਰਾਏ ਤ ਘੱਟ 

ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਫ਼ੱਕਾ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਬ-

ਸਟਡਰਡ ਿਕਰਾਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਘੱਟ 

ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੰੂ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਐਮਟੀਏ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਿਟਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਹਾਿਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਟੀਏ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 
ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਹਾਊਿਸੰਗ 
ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਉੱਦਮੀ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰਾ ਿਮਲੇਗਾ। 
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ਮਾਡਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆ ਂਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾ:ਂ 

i. ਐਮਟੀਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 

ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤ ਬਗੈਰ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; 

ii. ਐਮਟੀਏ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ; 

iii. ਐਮਟੀਏ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਿਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ 

ਹੋਵੇਗਾ; 

iv. ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ (ਪੱਟਦੇਾਰ) ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ (ਪੱਟਾਧਾਰੀ) ਿਵਚਕਾਰ 

ਆਪਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; 

v. ਐਮਟੀਏ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ 

ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ; 

vi. ਐਮਟੀਏ ਿਵਵਾਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਰਧ-ਿਨਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

ਕਰੇਗਾ; 

vii. ਐਮਟੀਏ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਆਰਿਥਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ; 

viii. ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਮ ਲਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦ ੇ
ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ; 

ix. ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਅਨੁਪੂਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤ ਬਗੈਰ ਉਪ-ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ  ਹੈ; 

x. ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਿਕਸੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ (ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਸਿਥਤ 

ਹੈ) ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਰਾਏ ਦ ੇ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 
ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਹਾਤੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ; 

xi. ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਹ੍ਾਂ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਗ਼ੈਰ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਿਤਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਇਹ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਹ੍ਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; 

xii. ਐਮਟੀਏ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਮੜੁ 
ਕਬਜ਼ਾ; 

xiii. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਗਹ੍ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਤਾਹੀ 
ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਦੁੱਗਣਾ 
ਿਕਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਿਕਰਾਇਆ 
ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; 

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਮਟੀਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ 

ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ 
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ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ 

ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਨਤਾ / ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਡਰ੍ ਾਫ਼ਟ ਮਾਡਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਟੱਪਣੀ / ਸੁਝਾਅ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 

2020 ਤੱਕ ਭੇਜਣ। 
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ਮਾਡਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2020 

ਧਾਰਾਵਾ ਂਦਾ ਕਰ੍ਮ 

ਧਾਰਾਵਾ ਂ

ਅਿਧਆਏ 1 
ਅਰੰਿਭਕਾ 

1. ਸੰਖੇਪ ਿਸਰਲੇਖ, ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਅਰੰਭ 
2. ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
3. ਐਕਟ ਦਾ ਕੁਝ ਅਹਾਿਤਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ 

ਅਿਧਆਏ 2 
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ 

4. ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ 
5. ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 
6. ਿਮਰ੍ਤੂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
7. ਉਪ-ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

ਅਿਧਆਏ 3 
ਿਕਰਾਇਆ 

8. ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਕਰਾਇਆ 
9. ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰੀਖਣ 
10. ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰੀਖਣ 
11. ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਹ੍ਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 

ਅਿਧਆਏ 4 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤ ੇਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਿਜਮੰੇਵਾਰੀਆ ਂ

12. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ 
13. ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਰਸੀਦ 
14. ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਿਕਰਾਇਆ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ 
15. ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 
16. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ  
17. ਅਹਾਤੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ 
18. ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
19. ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
20. ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 

ਅਿਧਆਏ 5 
ਬੇਦਖਲੀ ਅਤ ੇਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਲੱ ਅਹਾਤ ੇਦਾ ਮੜੁ ਕਬਜ਼ਾ 

21. ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਮੜੁ ਕਬਜ਼ਾ  
 22. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਮਰ੍ਤੂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ 

23. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 
24. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਿਕਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ 
25. ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
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26. ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ 
27. ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ 
28. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਬਜ਼ਾ 
29. ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ 

ਅਿਧਆਏ 6 

ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀਆ,ਂ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਅਪੀਲਾ ਂ
30. ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ 
31. ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ 
32. ਅਪੀਲਾਂ 

ਅਿਧਆਏ 7 
ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤਾ ਂਅਤ ੇਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ 

33. ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ 
34. ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ 
35. ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ  
36. ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 
37. ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 
38. ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ 
 
 

ਅਿਧਆਏ 8 
ਫ਼ੁਟਕਲ 

39. ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 

40. ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਵਰਿਜਤ ਹੈ 
41. ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ 
42. ਮਬਰ ਆਿਦ ਦਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ 
43. ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
44. ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 
45. ਿਨਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
46. ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 
47. ਿਨਰਸਤ ਅਤੇ ਬਚਾਓ 
 
ਪਿਹਲਾ ਸ਼ਿੈਡਊਲ਼ 
ਦੂਜਾ ਸ਼ਿੈਡਊਲ 
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ਮਾਡਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2020 

ਅਹਾਿਤਆਂ ਦੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਿਵਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਿਵਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸਿਲਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਸ਼ੀਘਰ ਿਨਆਇਕ ਿਨਰਣੈ ਿਵਧੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 
ਐਕਟ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸੱਤਰਵ ਸਾਲ ਿਵਚ (ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ) ਦੁਆਰਾ 

ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਿਧਿਨਯਿਮਤ ਹੋਵੇ: - 

ਅਿਧਆਏ 1 
ਅਰਿੰਭਕਾ 

1.  (1) ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ (ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2020 ਹੈ। 
(2) ਇਸ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ (ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਵਚ 
ਹੈ। 
(3) ਇਹ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਅਿਧਕਾਰਤ 

ਗਜ਼ਟ ਿਵੱਚ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਿਮਤੀਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

2.  ਇਸ ਐਕਟ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰਵ ਪਰ੍ਸੰਗ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ,— 
(ੳ) "ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ", ਭਾਵ ਉਹ ਭ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪੱਟੇਦਾਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ 
ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਿਦਤੱਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਮਨ ਦਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ –  
(i) ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਤ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ; ਅਤੇ  
(ii) ਕੋਈ ਵੀ ਟਰ੍ਸਟੀ ਜਾਂ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਵ ਿਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮੰਦ 
ਬੁੱਧੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹ੍ਾ 
ਲਈ ਿਕਰਾਇਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੱਦਾਰ ਹੈ; 
(ਅ) “ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ” ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਿਪੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ-ਪਰ੍ੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕਸਲ ਜਾਂ ਇਕੱ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ 
ਅਥਾਰਟੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਜਾਂ ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਛਾਉਣੀ 
ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਅਧੀਨ ਿਨਯੁਕਤ ਇਕ ਿਸਵਲ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 
ਗਿਠਤ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ; 
(ੲ) “ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ” ਤ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਜਾਂ ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ 
ਿਵਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਿਧਸੂਿਚਤ” ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਿਵਆਕਰਿਣਕ ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਗਆਨ 
ਦੇ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; 
(ਸ) “ਅਹਾਤੇ” ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜੋ ਉਦਯੋਿਗਕ ਵਰਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਿਵਿਦਅਕ ਵਰਤ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -   

ਸੰਖੇਪ ਿਸਰਲੇਖ, 
ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਅਰੰਭ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

41 ਦਾ 
2006 
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(i) ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਗੀਚੇ, ਗੈਰਾਜ ਜਾਂ ਬੰਦ ਪਾਰਿਕੰਗ ਖੇਤਰ, 
ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਆਊਟ ਹਾਊਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ; 
(ii) ਿਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਿਫ਼ਿਟੰਗ ਜੋ ਇਸਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ 
ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਟਲ, ਲਾੱਿਜੰਗ ਹਾਊਸ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਸਰਹ੍ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  
ਹੁੰਦੀਆਂ; 
(ਹ) "ਿਨਰਧਾਰਤ " ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ 
ਬਣਾਏ ਿਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ; 
(ਕ) “ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ” ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਦਾਰਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਏਜੰਟ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
(ਖ) "ਿਕਰਾਇਆ ਏਜੰਟ" ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਿਵੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਮਹਨਤਾਨਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਭਾਵ ਉਹ ਕਿਮਸ਼ਨ 
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਫ਼ਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸੰਭਾਿਵਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ , ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ 
ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਦਲਾਲਾਂ ਜਾਂ ਿਵਚੋਿਲਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ; 
(ਗ) “ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ” ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਧਾਰਾ 30 ਅਧੀਨ ਿਨਯੁਕਤ ਇਕ ਅਿਧਕਾਰੀ; 
(ਘ) “ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ” ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਧਾਰਾ 33 ਅਧੀਨ ਗਿਠਤ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ; 
(ਙ) ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ " ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿਕਰਾਏ" ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕਰਾਇਆ; 
(ਚ) “ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ” ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ਗਿਠਤ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ; 
(ਛ) “ਸ਼ੈਿਡਊਲ” ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸ਼ੈਿਡਊਲ ; 
(ਜ) “ਉਪ-ਿਕਰਾਏਦਾਰ” ਤ ਭਾਵ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਪੂਰਾ ਅਹਾਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ 
ਿਹੱਸਾ ਉਪ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਪੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਟਰ੍ ਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਪਦਾ ਹੈ  ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਅਨੁਪੂਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
(ਝ) "ਿਕਰਾਏਦਾਰ", ਤ ਭਾਵ ਭਾਵ ਉਸਨੂ ੰਪੱਟੇਦਾਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹ ੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਿਜਸ ਵੱਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਿਹਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਪ-ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਵ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ 
ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸਦੇ ਿਖਲਾਫ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ 
ਿਡਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ;  

3.   (1) ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਿਨਮਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ - 
(ੳ) ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਡਰਟੇਿਕੰਗ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪਰ੍ਾਈਜ ਜਾਂ ਇਕੱ ਿਵਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ 
ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਪਰ੍ੋਤਸਾਿਹਤ ਅਹਾਤੇ; 
(ਅ) ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਦੇ ਿਹੱਸ ੇਵਜ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਹਾਤੇ; 

ਕੁਝ ਅਹਾਿਤਆਂ ਤੇ
ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਗ ੂਨਾ 
ਹਣੋਾ 
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(ੲ) ਧਾਰਿਮਕ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ 
ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹੋਣ; 
(ਸ) ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 4995 ਅਧੀਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਜਾਂ 
ਪਬਿਲਕ ਟਰੱਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ; 
(ਹ) ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ 
ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਾ (a) ਤ ਧਾਰਾ 

(b) ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਅਹਾਿਤਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਿਵਿਨਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਤਿਹਤ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਿਧਆਏ 2 
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ 

 
4.  (1) ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ 

ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਿਬਨਹ੍ ਾਂ ਿਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਿਕਰਾਏ' ਤੇ ਨਹ  
ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਹਲੇ ਸ਼ੈਿਡਊਲ 
ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਏ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
(2) ਿਜਥੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਪ-
ਧਾਰਾ (1) ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ। 
(3) ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਸਥਾਨਕ 
ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ 
ਿਵਧੀ ਿਵਚ, ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਡਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। 
(4) ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਿਹਲੀ ਸ਼ੈਿਡਊਲ ਿਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਰਾਇਆ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਜਵ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਲੱਗੇ - 
(ੳ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਹਚਾਣ ਸੰਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ; ਅਤੇ 
(ਅ) ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ 
ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗੀ।  
(5) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਸੰਪਤੀ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
(6) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 

ਜੁੜੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ 
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੋਣਗੇ। 

ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
 

1995 ਦਾ 
43 
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5.  (1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਰਿਮਆਨ 
ਸਿਹਮਤ ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਿਜਵ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਲਈ 
ਹੋਵੇਗੀ।  
(2) ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, 
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਾਂ ਿਵਸਤਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ 
ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(3) ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਅਵਧੀ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨਹ  ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਅਿਜਹੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਜਗਹ੍ਾ ਖਾਲੀ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 
ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਧਾਰਾ 23 ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ 
ਹੋਣ ਸਮ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ 
ਘਟਨਾ ਤ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ 
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤ ਬਾਅਦ ਤਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 
ਉਕਤ ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ - ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, “ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ" ਦਾ ਮਤਲਬ  ਯੁੱਧ, ਹੜ, ਸੋਕਾ, ਅੱਗ, 

ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਬਪਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ 

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 

6.  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਲਈ 
ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਮਰ੍ਤਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ 
ਅਿਜਹੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਉਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਮੰੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜੰਨਾਂ 
ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

7.  (1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦ ੇ
ਅਨੁਪੂਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤ ਿਬਨਾਂ - 
(ੳ) ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਹਾਿਤਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਉਪ-ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਨਹ  
ਦੇਵੇਗਾ; 
(ਅ) ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸ ੇਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਟਰ੍ ਾਂਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ 
ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ। 
(2) ਿਜਥੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਪੂਰਕ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਉਪ-ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਪਿਹਲੇ ਸ਼ੈਿਡਊਲ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵਚ 
ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਿਕਰਾਇਆ 
ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ. 
 

ਅਿਧਆਏ 3 
ਿਕਰਾਇਆ 

 
8H ਿਕਸੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਿਕਰਾਇਆ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਰਿਮਆਨ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

9H    (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ 
ਿਮਆਦ 

ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ 

ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦ ੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

ਉਪ‐ਿਕਰਾਏ ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ 

 

ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ 

ਿਕਰਾਇਆ 
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(2) ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹਣੋ ਤ ਬਾਅਦ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ 
ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁਿਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਧਾ 
ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਉਨਹ੍  ਰਕਮ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਸਿਹਮਤ ਹੋਈ ਹਵੇੋ, ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਦੇ 
ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

10.  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 
ਿਵੱਚ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਮਤੀ ਵੀ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤ ਅਿਜਹਾ ਸੋਿਧਆ ਿਕਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

11.   ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਹ੍ਾਂ ਰਕਮ ਅਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਜੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ 
– 
(ੳ) ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਿਤਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ 
(ਅ) ਗ਼ੈਰ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
(2) ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਅਹਾਤੇ 
ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਹ੍ਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਅਿਧਆਏ 4 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤ ੇਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਿਜਮੰੇਵਾਰੀਆ ਂ

12.  ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਮੂਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਾਪੀ 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। 

13.  (1) ਹਰੇਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹਈੋ ਿਮਆਦ ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। 
(2) ਹਰੇਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਪਰ੍ਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਉਸ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇਕ ਿਵਧੀਵੱਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਰਸੀਦ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇਗਾ : 
ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ,ਢਗੰ ਰਾਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਬਕ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਰਸੀਦ ਅਿਜਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤਮ 
ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। 

14.  (1) ਿਜੱਥੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਾਕ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, 
ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ  ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦ ੇ ਅੰਦਰ 
ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਨੂ,ੰ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹ , ਿਕਰਾਏ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(2) ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ 
ਿਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਕਰਾਇਆ ਿਕਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿਕਰਾਏ ਨੂੰ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 
(3) ਿਜਥੇ ਿਕਰਾਇਆ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਜਮਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਰਾਏ ਦੀ 
ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਕਰਾਇਆ ਿਕੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤ ੇਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦ ੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ
 

ਝਗੜਾ  ਹੋਣ ਦੀ  ਸਿਥਤੀ 
ਿਵਚ  ਿਕਰਾਇਆ 

ਅਥਾਰਟੀ  ਸੋਿਧਆ 

ਿਕਰਾਇਆ  ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰੇਗੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 

ਮਕਾਨ  ਮਾਲਕ  ਅਤੇ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  ਰੱਿਖਆ 

ਜਾਵੇਗਾ 

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 

ਿਕਰਾਇਆ  ਅਤੇ  ਹੋਰ 
ਖਰਚੇ  ਅਤੇ  ਇਸਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ  ਦੀ  ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਰਸੀਦ 

 

ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ 
ਕੋਲ ਿਕਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ 
ਕਰਵਾਉਣਾ 



11 
 

 (4) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮਹ੍ਾਂ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਰ ਖਰਚੇ 
ਕਢਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਹੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਿਕਰ੍ਤ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਿਹਤ 
ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕੱ ਇਸ ਨੂ ੰਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।   

15.  (1) ਿਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ 
ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ, ਮਾਮਲੂੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਿਜਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 
ਸਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਿਡਊਲ ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹਏੋ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕਰ੍ਮਵਾਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਹਣੋਗੇ।  
(2) ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, 
ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਰੁੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹੋਣ। 
(3) ਜੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਿਵਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਰੁੰਮਤ ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ 
ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਅਿਜਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਹ੍ਾਂ ਰਕਮ ਿਵਚ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਦੁਆਰਾ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਕਟਤੌੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹਵੇੋਗਾ: 
ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖਰਚਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਹ੍ਾਂ ਰਕਮ ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਹ੍ਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। 
(4) ਜੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਿਵਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਰੁੰਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ 
ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਅਿਜਹੀ ਮੁਰਮੰਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਅਿਜਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤ ੇਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਚ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : 
ਪਰੰਤੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ 
ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
(5) ਿਜਥੇ ਮੁਰਮੰਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉੱਥੇ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੰਦਰਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਤ ਬਾਅਦ ਜਗਹ੍ਾ ਛੱਡ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  
(6) ਿਜਥੇ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਅਹਾਤਾ ਿਕਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਰਿਹਣ 
ਯੋਗ ਨਹ  ਰਿਹਦੰਾ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਕਤ 
ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਉਦ ਤੱਕ ਨਹ  ਵਸੂਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧਾਰਾ 
ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਯੋਗ ਨਹ  ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ: 
ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਿਜਥੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਰਿਹਣ ਯੋਗ ਨਹ  ਰਿਹਦੰਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ 
ਉਪ-ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਣ-ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀ 
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਕਤ ਜਗਹ੍ਾ ਨੰੂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 
ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ ਵੱਲ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦ ੇ15 ਿਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 
ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਰਕੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਹ੍ਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਿਕਰਾਇਆ ਵਾਪਸ 
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ - ਇਸ ਧਾਰਾ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, “ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ" ਦਾ ਮਤਲਬ  ਯੁੱਧ, ਹੜ, ਸੋਕਾ, ਅੱਗ, 
ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਬਪਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 

16.  ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ –  

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 
ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲ 
ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
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(ੳ) ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ  ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਨਹ  ਦੇਵੇਗਾ; 
(ਅ) ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ; 
(ੲ) ਅਹਾਤ ੇਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਸਮਾਨ ਦਾ ਉਿਚਤ ਿਖਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਫ਼ਿਟਗੰ ਅਤੇ ਿਫ਼ਕਸਚਰ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਰਭੰ ਦ ੇਸਮ ਅਤ ੇਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੇ ਆਮ ਪਰ੍ਚਲਨ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂ ੰ
ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਯੋਗ ਰੱਖੇਗਾ। 

17.  (1) ਹਰੇਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤ ਘਟੱ-ੋਘੱਟ ਚੌਵੀ 
ਘੰਟੇ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਢੰਗ ਰਾਹ  ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਅਹਾਤੇ 
ਿਵਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂ ੰਿਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ : - 
(ੳ) ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ; ਜਾਂ 
(ਅ) ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਅਹਾਤਾ ਰਿਹਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਹਾਤੇ ਦਾ 
ਿਨਰੀਖਣ; ਜਾਂ 
(ੲ) ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਲਈ। 
(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਨੋਿਟਸ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਿਦਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਏਗਾ: 
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਨਾ 
ਕਰੇ। 
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਵ 
ਿਕ ਯੱੁਧ, ਹੜਹ੍, ਅੱਗ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਿਬਪਤਾ, ਜੋ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰੇ, 
ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ ਨਹ  
ਰੋਕੇਗੀ। 

18.  ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ: – 
(ੳ) ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਮ; 
(ਅ) ਸਬੂਤ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ; 
(ੲ) ਖਾਸ ਉਦਸ਼ੇ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ; ਅਤੇ 
(ਸ) ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਸੰਪਰਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

19.  (1) ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮਨੇੈਜਰ ਦੀਆ ਂਿਡਊਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹਠੇ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ : – 
(ੳ) ਿਕਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣਾ; 
(ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ; 
(ੲ) ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇਅਹਾਤੇ ਦਾ ਮਆੁਇਨਾ ਕਰਨਾ; 
(ਸ) ਹੇਠ ਦਰਜ ਲਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਿਟਸ ਦਣੇਾ; 
i. ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਉਿਚਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ; 
ii. ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਚ ਦੇਰੀ; 
iii. ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਿਖਆ; 
iv. ਅਹਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ; 
v. ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਵਆਉਣਾ; 
(ਹ) ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਿਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ; 
(ਕ) ਕੇਵਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤ ੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। 

ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਸੂਚਨਾ 

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ  ਮੈਨੇਜਰ 
ਦੀਆਂ  ਿਡਊਟੀਆਂ 
ਅਤੇ  ਉਲੰਘਣਾ  ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ 
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(2) ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਫ਼ਰ ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ੇਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾ ਂਿਕਰਾਏਦਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮਨੇੈਜਰ ਤੇ 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਏ। 

20.  (1) ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮਨੇੈਜਰ, ਖੁਦ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਹ ,  ਿਕਰਾਏਦਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਹ  ਰੋਕੇਗਾ। 
(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤ ਬਾਅਦ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਿਵਚ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਜਵ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਿਜਹੇ ਹੁਕਮਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਇਕ ਅੰਤਿਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
(3) ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਿਦੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 
ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। 
(4) ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਿਚਤ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੋ ਦੋ 
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਤ ਵੱਧ ਨਾ ਹਵੇੋ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। 
(5) ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਰਾਏ, ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਿਕਰਾਏ 
ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਜੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਣ - ਇਸ ਧਾਰਾ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਅੰਤਰਗਤ ਪਾਣੀ, ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, 
ਪਾਈਪ ਕੁਿਕੰਗ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰਸਤੇ, ਿਲਫਟ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਿਵਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਪਰ੍ਬਧੰ, ਪਾਰਿਕੰਗ, 
ਸੰਚਾਰ ਿਲੰਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਅਿਧਆਏ 5 
ਬੇਦਖਲੀ ਅਤ ੇਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਲੱ ਅਹਾਤ ੇਦਾ ਮੜੁ ਕਬਜ਼ਾ 

 
21.  (1) ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 22 ਦ ੇਉਪਬਧੰਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਵਚ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸਿਹਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਾਤਾ ਖਾਲੀ ਨਹ  ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
(2) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਿਵਧੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ,  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰਾਂ' ਤੇ, ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਰਥਾਤ: - 
(ੳ) ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹ;ੈ 
(ਅ) ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਕਰਾਏ ਦੇ 
ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਟਰ੍ ਾਂਸਫਰ ਐਕਟ, 188 ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਿਵਚ 
ਉਪਬੰਿਧਤ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਬਕਾਏ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਦ ੇਨੋਿਟਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਜਵ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਦਾ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ 
ਲਈ ਿਵਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹ;ੈ 
(ੲ) ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹਣੋ ਤ ਬਾਅਦ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ;  

ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ 
 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ
ਅਹਾਤਾ ਖਾਲੀ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤ ੇ ਮੜੁ 
ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ 
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(ਸ) ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਅਿਜਹੀ ਦੁਰਵਰਤ ਕਰਨ ਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲਣ ਤ ਬਾਅਦ 
ਵੀ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ - ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, “ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ” ਤ ਭਾਵ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ 
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਗਹ੍ਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹ ੈ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਹੱਤ ਲਈ ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਅਨੈਿਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹ;ੈ 
(ਹ) ਿਜੱਥ ੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਅਹਾਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦ ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਰਮੰਤ, 
ਿਨਰਮਾਣ, ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ 
ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ  ਹੈ: 
ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਉਸਾਰੀ, ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ, ਜੋੜ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 
ਿਸਰਫ ਉਦ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਤ ੇਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 
ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂ
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ: 
ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਅਹਾਤੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ- 
(i) ਿਕਰਾਏ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਆਪਸੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਜਮਹ੍ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ 
(ii) ਉਨਹ੍ ਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਿਹਤ ਖਾਲੀ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; 
(ਕ) ਿਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਹਾਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਮੁਰੰਮਤ, ਿਨਰਮਾਣ, ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ, ਜੋੜ, 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾ ਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ ਿਵਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਿਵਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ - ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, “ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰੀ” ਤ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ 
ਪਾਿਲਕਾ ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹ,ੈ ਿਜਵ ਦੀ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੁਰਮੰਤ ਜਾਂ ਪੁਨਰ 
ਿਵਕਾਸ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ 
ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਿਗਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
(ਖ) ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਅਹਾਤ ੇ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦ ੇ ਿਦਤੱਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਨੋਿਟਸ ਦ ੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਕਤ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱੁਿਕਆ 
ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਉਸਦ ੇਿਹੱਤਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਕਤ ਅਹਾਤਾ ਉਸ ਦ ੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 
(ਗ) ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਗੈਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ  ਕੋਈ 
ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 
(3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ, ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹ,ੈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ 
ਿਵਚ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦ ੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਇਕ 
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਿਵਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
(4) ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਈ ਰਾਹਤ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ 
ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਉੱਥੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ 
ਅਿਜਹੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੁੰਦਾ। 
(5) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਈ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ, 
ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਹਸੱੇ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ 
ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

22.   (1) ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਜੱਥੇ ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਕੇਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੰੂ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਰਸ 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਆਰਾ 
ਅਹਾਤਾ ਖਾਲੀ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ 
ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ 
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ਉਕਤ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਇਸ ਢੰਗ 
ਨਾਲ, ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ,  ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
(2) ਅਦਾਲਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ 
ਤੇ,  ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਤ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੰੂ 
ਵਾਸਤਿਵਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂ ੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 
ਿਮਰ੍ਤਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੰੂ ਸਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

23.  ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਂ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੋਿਟਸ ਦੁਆਰਾ, ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੰੂ ਖਾਲੀ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ  ਹੇਠ ਦਰਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਦਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ  -  
(ੳ) ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਿਕਰਾਇਆ ਤ ਦੁਗਣਾ; ਅਤੇ 
(ਅ) ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 
ਿਕਰਾਏ ਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾ। 

24.  (1) ਿਜੱਥੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ 
ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਬਜ਼ ੇਦੀ ਮੁੜ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ 
ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
(2) ਜੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਿਰਫੰਡ ਦੇਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਕਮ ਤ,ੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹ  
ਿਦੱਤੀ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਿਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿਰਹਾ, ਸਮ-ਸਮ' ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 
ਸਧਾਰਣ ਿਵਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ਮੰੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

25.  ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਜਾਂ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ 
ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰ 
ਵੱਲ ਧਾਰਾ 8 ਦ ੇਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦ ੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ 
ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ,  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹੈ।  

26.  (1) ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਗੈਰ ਿਕਰਾਏ' ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਚਂਾਗਤ 
ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਿਨਰਮਾਣ ਨਹ  ਕਰਗੇਾ। 
(2) ਿਜੱਥੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਕਸੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਂ
ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਅਿਜਹੇ ਵਾਧੂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਿਕਰਾਇਆ 
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(3) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ 
ਇਸ ਗੱਲ ਤ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾ ਂ
ਦੇ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਇਹ ਉਿਚਤ ਸਮਝ:ੇ 
ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਅਿਤਿਰਕਤ ਢਾਂਚਾ ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਿੁਵਧਾ ਜਾਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾ ਂਿਵਗਾੜੇਗਾ ਨਹ , ਜੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਅਣ-ਉਿਚਤ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। 

27.  (1) ਧਾਰਾ 21 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 22 ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੱਤੇ 
ਅਹਾਤੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਿਮਊਂਸਪਲ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਮ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਇਮਾਰਤ ਨੂ ੰਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹ ੈਭਾਵ ਇਹ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾ ਂਿਕਸ ੇਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਇਮਾਰਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ 

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤ ੇ
ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਵਾਧਾ 
 

ਮਕਾਨ  ਮਾਲਕ  ਵੱਲ 
ਪੇਸ਼ਗੀ  ਿਕਰਾਇਆ 

ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ 

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦਰੌਾਨ 
ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
 

ਵਾਧ ੂਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ 
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ਤ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਰਸ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਰੂਪ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
(2) ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਿਦੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਇਸ 
ਗੱਲ ਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹ ੈਿਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ, ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,  ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਣ-ਉਿਚਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ, –– 
(ੳ) ਅਿਜਹੀ ਪੜਤਾਲ, ਿਜਵ ਿਕ ਇਹ ਉਿਚਤ ਸਮਝ,ੇ ਤ ਬਾਅਦ ਿਸੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵ ਦਾ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ 
(ਅ) ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ; 
(ੲ) ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿਕਰਾਇਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 
(ਸ) ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ ਉਿਚਤ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। 

28.  ਉਸ ਸਮ ਲਾਗੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਿਜਥੇ ਿਕਸੇ ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਸ ਦ ੇਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਦਾ ਿਹੱਤ  ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ 
ਤਿਹਤ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ 
ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਜੋ ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ, 
ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰ ੇਿਕਰਾਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ  ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

29.  ਇਸ ਐਕਟ ਜਾ ਂ ਉਸ ਸਮ ਲਾਗੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਰੋ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੇ ਬਾਵਜੂਦ 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਕਰਾਇਆ ਸਮਝਤੌੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਨੋਿਟਸ ਦ ੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵਚ ਿਕਰਾਏਦਾਰ 
ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਿਟਸ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

ਅਿਧਆਏ 6 
ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀਆ,ਂ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਅਪੀਲਾ ਂ

30.  ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਿਪਛਲੀ 
ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਡਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤ ਘਟੱ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ, 
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

31.  ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਾਰ ੇਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਧਾਰਾ 4, 9, 10, 14, 
15, 19 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ 
ਿਵਚ ਸਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਅਤੇ 36 ਿਵਚ  ਦਰਜ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

32.  (1) ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਖੇਤਰੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ 
ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-
ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 
 

ਅਿਧਆਏ 7 
ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤਾ ਂਅਤ ੇਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ 

33.  ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਿਪਛਲੀ 
ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ 
ਖਾਲੀ ਕਬਜ਼ਾ 

ਿਕਰਾਇਦਾਰ  ਵੱਲ 
ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦ ੇਨੋਿਟਸ 
ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ 

ਿਕਰਾਇਆ 

ਅਥਾਰਟੀ 

ਿਕਰਾਇਆ 

ਅਥਾਰਟੀ  ਦੇ 
ਅਿਧਕਾਰ  ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ 

ਅਪੀਲਾਂ 

ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ 
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ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦ ੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ 
ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। 

34.  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ, ਿਨਆਂਇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, 
ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ , ਹਰੇਕ ਿਜਲਹ੍ੇ  ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਵਜ 
ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

35.  (1) ਇਸ ਧਾਰਾ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਸਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1908 ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਵੀ 
ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਧਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ: – 
(ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਾਇਆ 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;  
(ਅ) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ, ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹਵੇੋ, ਿਕਰਾਏ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਫਰ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ 
ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਨੂੰ, ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ, ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੋਿਟਸ 
ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ; 
(ੲ) ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤਾਮੀਲ 
ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ; 
(ਸ) ਿਬਨੈਕਾਰ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹ,ੈ 
ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
(ਹ) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਿਮਤੀ 
ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸੰਖੇਪ ਪੜਤਾਲ ਿਜਵ ਿਕ ਇਹ ਉਿਚਤ ਸਮਝੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।  
(2) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ  ਕੇਸ ਨੰੂ 
ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਨਪਟਾਰ ੇਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਗੇਾ ਿਜਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ 
ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਸੱਠ ਿਦਨਾਂ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ: 
ਪਰੰਤੂ ਿਜੱਥੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਸੱਠ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਉਸ 
ਿਮਆਦ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਦਰਜ 
ਕਰੇਗਾ।   
(3) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ 
ਗਵਾਹ ਦਾ ਸਬਤੂ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਰਾਹ  ਿਦਤੱਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਪਰੰਤੂ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ 
ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪਰ੍ੀਿਖਆ 
ਜਾਂ ਬਿਹਸ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ,ੈ ਅਿਜਹੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਜਾਂ ਬਿਹਸ ਸਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ, ਹਾਜ਼ਰੀ 
ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(4) ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਿਸਵਲ ਪਰ੍ੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1908 ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਰਵਰਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 
(5) ਹਰ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਉਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 
(6) ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ, ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ 
ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਿਤੰਨ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਆਿਗਆ 
ਨਹ  ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁਕਤੀ-ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਣ ਹਣੋ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਸ 
ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਿਧਰ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। 
(7) ਉਪ-ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ), (ਬੀ), (ਈ), (ਐਫ) ਅਤੇ (ਜੀ) ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ 
ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 90 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 
ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਿਕਰਾਇਆ 

ਿਟ੍ਰਿਬਊਨਲ 

ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ 
ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ 

ਿਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਿਵਚ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ 

1908 ਦਾ 5 
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(8) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਅਤ ੇ(ਡੀ) ਦ ੇਤਿਹਤ ਦਾਖਲ 
ਅਿਜਹੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। 

36.  (1) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ, ਉਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਸਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 
1908 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਿਸਵਲ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਸਪੇ ਗਏ ਹਨ, - 
(ੳ) ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ 'ਤੇ ਉਸ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ; 
(ਅ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾ ਕਰਨਾ;  
(ੲ) ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; 
(ਸ) ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; 
(ਹ) ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਤੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ; 
(ਕ) ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ; 
(ਖ) ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਪਾਸ 
ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ; 
(ਗ) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦੇ ਆਦਸ਼ੇਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਸਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤ ਿਬਨਾਂ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; 
(ਘ) ਇਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ; 
(ਙ) ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ; ਅਤੇ 
(ਚ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
(2) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ 493 ਅਤੇ 228 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 96 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਨਆਂਇਕ 
ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਿਸਵਲ 
ਿਕਰ੍ਿਮਨਲ ਪਰ੍ੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ ਦੇ ਅਿਧਆਇ 26 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 
ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
(3) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਡਊਟੀ ਨੂੰ ਿਨਭਾਉਣ 
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ , - 
(ੳ) ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਿਟਆਂ ਤ ਘੱਟ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਤੇ ਸੂਰਜ 
ਚੜਹ੍ਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਾਤਿਹਤ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ;  
(ਅ) ਿਲਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੀਆਂ ਜਾਂ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ, ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ। 
(4) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਿਚਤ ਸਮਝ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧਰੇੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ 
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਵਜ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
(5) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਿਕਸ ੇਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਿਹਸਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ 
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਚਨਚੇਤ ਭੁੱਲ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸ ੇਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
(6) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਿਕਰ੍ਿਮਨਲ ਪਰ੍ੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਿਹਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 
ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਿਜਹੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੈਿਜਸਟਰਟੇ ਮੰਿਨਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।  
(7) ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸਮੀਿਖਆ ਿਵਚੱ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾ ਂ ਇਸ 
ਅਿਧਆਇ ਅਧੀਨ ਸਮੀਿਖਆ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਸਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਵਜ 

ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ 
ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ 

ਿਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ 
ਅਿਧਕਾਰ 

1860 ਦਾ 45 

1908 ਦਾ 5 

1974 ਦਾ 2 

1974 ਦਾ 2 
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ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਸਵਲ ਕੋਰਟ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ 
ਹੋਣਗੇ। 
(8) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਿਕਸੇ ਇਕ ਪੱਖੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ 
ਿਧਰ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਦੰੀ ਹ ੈਿਕ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮ ਤ ੇਤਾਮੀਲ 
ਨਹ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵ ਕਾਰਨ 
ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤ ਰੋਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ । 
(9) ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਰੇਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਲ 
ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । 

37.  (1) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜੱਥੇ ਅਹਾਤਾ ਸਿਥਤ 
ਅਿਜਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਕਰਾਇਆ 
ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਦਸ਼ੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
(2) ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਪੀ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਿਟਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਸਣੁਵਾਈ ਤੈਅ 
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਲੇਟ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਸੱਠ ਿਦਨਾ ਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
(3) ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਿਕਸੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਪਰ, 
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਣੁਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਵੇੋਗੀ । 
(4) ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਿਜਹੇ ਅੰਤਰਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ 
ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਉਿਚਤ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। 
(5) ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਦੇ ਸਮ ਕਾਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਆਦਸ਼ੇ 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਰੱਦਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰੇਗਾ। 

38.  (1) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਜਾ ਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਰਜ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕੱ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇ ਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ 
ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ: - 
(ੳ) ਉਸ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰਸਪਣਾ ਿਜਸ ਦ ੇਹੱਕ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ; 
(ਅ) ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਦ ੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਕ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ; 
(ੲ) ਅਿਜਹੇ ਹਕੁਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਿਬਲ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ 
ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ 
ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ। 
(2) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾ ਂ
ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਤ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਪੁਿਲਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ  ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਜੋ ਿਕ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 
(3) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦ ੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਲਾਗੂਕਰਨ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸੰਖੇਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ 
ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਅਿਧਆਏ 8 
ਫ਼ੁਟਕਲ 

39.  ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼, ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ 
ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਲੱਗਣ। 

ਿਕਰਾਇਆ 

ਿਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੰੂ 
ਅਪੀਲ 

ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

 

ਿਕਰਾਇਆ  ਅਥਾਰਟੀ  ਜਾਂ 
ਿਕਰਾਇਆ  ਅਦਾਲਤ  ਜਾਂ 
ਿਕਰਾਇਆ  ਿਟ੍ਰਿਬਊਨਲ 

ਦੇ  ਅਿਧਕਾਰੀ  ਅਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ 
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40.  (1) ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਿਕਸੀ ਅਿਜਹੇ 
ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਗਰ੍ਿਹਣ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ ਿਜੱਥ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। 
(2) ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਪਿਹਲੇ ਸ਼ੈਿਡਊਲ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 
ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰੀ 
ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹ  ਚੁੱਕੇਗਾ। 

41.  (1) ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਐਕਟ, 1870 ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ 
ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।  
(2) ਕੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਪੀਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂ ੰ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
(3) ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵ ਿਕ ਿਸਵਲ 
ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅੰਤਰਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

42.  ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਿਹਤ ਿਨਯੁਕਤ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ 
ਦੇ ਹਰ ਮਬਰ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

43.  ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਂਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਗੱਲ ਲਈ ਿਕਸ ੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ 
ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਪਰ੍ਾਸੀਿਕਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। 

44.  (1) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ, ਿਪਛਲੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇ
ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(2) ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਵਆਪਕਤਾ ਤੇ ਿਬਨਾਂ ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਪਰ੍ਭਾਵ, ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ ਹੇਠ 
ਿਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ: 
(ੳ) ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਿਡਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਢੰਗ; 
(ਅ) ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰੋ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 44 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 
ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ,  ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਿਕਰਾਇਆ ਜਮਹ੍ਾ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ; 
(ੲ) ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ; 
(ਸ) ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ 
ਅਤੇ  ਢੰਗ; 
(ਹ) ਧਾਰਾ 24 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਿਜਥੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਿਰਫੰਡ ਦੇਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ; 
(ਕ) ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਹਾਤੇ ਦਾ 
ਕਬਜ਼ਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ  ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 
ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਢਗੰ;  
(ਖ) ਧਾਰਾ 35 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਅਧੀਨ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ 
ਿਕਰਾਏ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ; 
(ਗ) ਧਾਰਾ 36 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (k) ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਿਧਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਸ਼;ੇ 
(ਘ) ਧਾਰਾ 38 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਿਕਸੇ 
ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ; 
(ਙ) ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੋ ਿਵਸ਼ਾ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਮਾਮਿਲਆਂ  ਦੇ 
ਸਬੰਧ  ਿਵਚ  ਿਸਵਲ 

ਅਦਾਲਤਾਂ  ਦੇ  ਅਿਧਕਾਰ 
ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ 

ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ 

ਮਬਰ ਆਿਦ ਜਨਤਕ 
ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ 

ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 

ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇ
ਅਿਧਕਾਰ 

1860 ਦਾ 45 

1870 ਦਾ 7 



21 
 

45.  ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰ ਿਨਯਮ ਨੂੰ 
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕੇ, ਰਾਜ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦਸ਼ੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ, ਿਜਥੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਜਥੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

46.  (1) ਜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੁਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / 
ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਿਵਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 
ਪਰੰਤੂ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਸ਼ਰੁੂ ਹੋਣ ਤ ਦ ੋਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਨਾ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
(2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹਰੇਕ ਆਦੇਸ਼, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਜ 
ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

47.  (1) ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦਸ਼ੇ ਿਕਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਤੁਰਤੰ ਪਿਹਲਾਂ 
ਲਾਗੂ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
(2) ਅਿਜਹੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹਣੋ ਤੇ ਉਕਤ ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ 
ਿਕਰਾਏ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਲੰਿਬਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਉਕਤ ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਿਜਵ ਿਕ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਨਹ  ਸੀ ਿਗਆ । 
 

ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣਾ 

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 

ਰੱਦਣ ਅਤੇ ਬਚਾਓ 
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ਪਿਹਲਾ ਸ਼ਿਡਊਲ 

[ਦਖੇ ੋਧਾਰਾ 4(1)]  

ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ 

ਵੱਲ, 

ਿਕਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ  

    

  )ਪਤਾ(  

 

1. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ        :

   

2. ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ (ਵੇਜੇ ਕੋਈ ਹ)ੋ      :

   

3. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਈ  -ਮੇਲ ਅਤੇ ਸਪੰਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ    :

   

4. ਿਪਛਲੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ )ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ(       :

   

5. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਉਪਕਰਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਗਹ੍ਾ )ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ(    :

   

6. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਕਬਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿਮਤੀ       :

   

7. ਧਾਰਾ 8  ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਿਕਰਾਇਆ       :

   

8. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ   :

   

9. ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ  ਖਰਚੇ        

(ੳ) ਿਬਜਲੀ        : 
   

(ਅ) ਪਾਣੀ        : 
   

(ੲ) ਵਾਧੂ ਫਰਨੀਿਸ਼ੰਗ, ਫੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਿਫਕਸਚਰ     : 
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(ਸ) ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ        : 
   

10. ਪਟਾ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੱਥੀ ਕਰੋ      :

   

11. ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਿਮਆਦ )ਸਮਾਂ ਿਜਸ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ(     :

   

12. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ )ਪੀ.ਏ.ਐਨ ਕਾਰਡ(      :

   

13. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ       :

   

14. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨਬੰਰ ਅਤੇ ਈ-ਮਲੇ (ਜੇ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋਵੇ)  : 
   

15. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ       : 
   

16. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ      : 
   

17. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ     : 
   

18. ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ (ਪੀ.ਏ.ਐਨ ਕਾਰਡ)   : 
   

19. ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਬੰਰ    : 
   

20. ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ   : 
   

 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ    ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ 
ਦਸਤਖਤ 
 

(ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫੋਟੋ)     (ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ)
  

 

ਨਥੱੀ: 
1. ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। 
2. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਾਪੀਆਂ। 
3. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਾਪੀਆਂ। 
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ਦੂਜਾ ਸ਼ਿੈਡਊਲ 

[ਵੇਖੋ ਧਾਰਾ 15(1)] 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤ ੇਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਵਚ ਰਖੱ-ਰਖਾਵ ਿਜਮੰਵੇਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ 

ਜਦ ਤੱਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ  ਹੁਦੰੀ ,ਭਾਗ ’ੳ‘  ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰੁੰਮਤਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ’ਅ‘  ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ 
ਲਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਗ ‘ੳ’: 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆ ਂਿਜਮੰਵੇਾਰੀਆ ਂ

1. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਢਾਂਚਾਗਤ 
ਮੁਰੰਮਤਾਂ। 

2. ਦੀਵਾਰਾਂ/ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਕਲੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਿਟੰਗ। 
3. ਪਲੰਿਬੰਗ ਪਾਈਪਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਦਲਣਾ। 
4. ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਿਬਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ। 

ਭਾਗ ‘ਅ’ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਰੁਮੰਤਾ ਂ

1. ਟੂਟੀ ਵਾਸ਼ਰ ਅਤ ੇਟੂਟੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ। 
2. ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ। 
3. ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁਬਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ। 
4. ਵਾਸ਼ਬੇਿਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ। 
5. ਬਾਥਟੱਬ (ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬ) ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ। 
6. ਗੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ।  
7. ਸਰਕਟ ਬਰ੍ੇਕਰ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ। 
8. ਸਿਵੱਚਾਂ ਅਤੇ ਸਾਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਮੰਤਾਂ। 
9. ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵਾਇਰੰਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਬਜਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ 

ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। 
10. ਰਸੋਈ ਦ ੇਿਫਕਸਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ। 
11. ਦਰਵਾਜੇ, ਅਲਮਾਰੀ, ਿਖੜਕੀਆਂ ਆਿਦ ਦੇ ਹਡਲ ਅਤੇ ਤਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ। 
12. ਮੱਖੀ ਜਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ। 
13. ਿਖੜਕੀ, ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਆਿਦ ਿਵਚ ਗਲਾਸ (ਕੱਚ) ਪੈਨਲਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ। 
14. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਗ ਅਤ ੇਖੱੁਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ। 
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