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ਇਹ ਗਾਈਡ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ (ਜਿਸਨ ੂੰ  “ਬੇਦਖਲੀ” ਵੀ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ)ੈ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਣ ਜਵਿੱਚ ਿਾਣ  ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ (ਜਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਇਿੱਕ 

ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਹ,ੈ ਜਕਸੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਜਿਸਨ ੂੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ।ੈ ਿਦਜਕ ਇਹ ਗਾਈਡ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਵਿੱਚ ਹਰ 

ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਮ ਿੱਢਲੀ ਸਮਝ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਿੱ ਖੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਜਵਸਾ-ਸ ਚੀ (ਪੂੰ ਨੇ 1 ਅਤੇ 2 

’ਤੇ), ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਫਲੋਚਾਰਟ ਅਤੇ ਜਬਰਤਾਂਤ ਵਰਣਨ (ਪੂੰ ਨੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ 

ਕ ੇ5 ਤਿੱਕ), ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਗਾਈਡ ਜਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮ ੜ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਿੱ ਡੇ ਹਵਾਲੇ 

ਮ ਹਿੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 



ਇਹ ਪਰਕਾਸਨ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।  1 

 

ਿੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਹ ੋਜਿਸਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਿੱ ਥੇ ਤ ਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਜਵਿੱਚ 

ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਹੋਰ 

ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿੋ ਤ ਹਾਡੀ ਨ ਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਿਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਇਿੱਥੇ ਵੇਖੋ: 
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts. 
 
ਨੋਟ – ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵਿੱਚ, ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਨ ਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਜਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਇਸ ਪ ਰੀ ਗਾਈਡ 

ਜਵਿੱਚ, “ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ” ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ , ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਿੇਕਰ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਿੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ 

ਵਕੀਲ ਹ,ੈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਜਤਆ ਿਾਵੇਗਾ।  

Disability Rights California ਟਰਾਂਸਿੈਂਡਰ / ਜਲੂੰ ਗ-ਪਜਰਵਰਤਨ / ਇੂੰਟਰਸੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
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ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਵਿੱਚ “ਉਹ/ਉਨਹ ਾਂ/ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ” ਸਰਵਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ  
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1. ਆਮ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ 
1.ਏ. ਬੇਦਖਲੀ (ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ) ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦਾ ਫਲੋਚਾਰਟ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਿਾਕ ਆਉਟ – 7-9 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਜਰਫ ਪਜਰਸਰ 

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਜਟਸ ਲਗਾਏਗਾ। 5-7 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, 

ਸੈਜਰਫ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 5 ਜਮੂੰ ਟ ਜਵਿੱ ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰ 

ਜਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਨ 

ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਿਾਕ ਆਉਟ  ਜਿਿੱਤ ਹਾਰ 

ਰਡਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਕਾਇਆ ਡਕਰਾਏ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ 

*ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਜਨੈੱਚਰਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਛ ਿੱਟੀਆਂ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰਦੀਆਂ।  
ਜਦਨ 0 = ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਨੋਜਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਜਦਨ, ਜਦਨ 1 = ਅਗਲਾ ਜਦਨ। 
ਿੇਕਰ ਜਨੈੱਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਜਟਸ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ – ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਜਦਨ 

ਿੇਕਰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਨੋਜਟਸ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ – 10 ਜਦਨ + ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਜਦਨ 

ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੋਜਟਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ – 10 ਜਦਨ + ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਜਦਨ  

 

 

 

 

ਕੋਈ ਜਵਾਿ ਨਹੀਂ 

ਮ੍ੁਕੱਦਮ੍ਾ - ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 

10 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 

ਪਿੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 21 ਜਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅੂੰਦਰ ਟਰਾਇਲ ਮ ਕਿੱ ਰਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਸੰਮ੍ਨ ਅਤੇ ਡ਼ਿਕਾਇਤ – ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਿ,ੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮ ਕਿੱ ਦਮਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਜਦਿੱ ਤ ੇਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੋਜਟਸ ਦੀ ਜਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਿਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ।  

ਜਵਾਿ 

ਡਿਫੌਿਟ ਫੈਸਿਾ 

ਸਮ੍ਝੌਤਾ – ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਿਾਂ ਉਸਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਜਦਨਾਂ* ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ! 

ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ 

’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਡਫੌਲਟ 

ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਮ ਲਤਵੀ ਕਰਨਾ 

ਨੋਡਟਸ – ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ  ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਕਨ  ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ  ੂੰ  ਜਲਖਤੀ ਨੋਜਟਸ ਦੇਣਾ 
ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਜਟਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਹਾ ਸਮਾਂ, 3-90 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ, ਜਦੂੰਦਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 

ਕਰਨਾ, ਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨ  ੂੰ  ਦਰ ਸਤ ਕਰਨਾ, ਿਾਂ ਪਜਰਸਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ।  
 

ਨੋਟ: ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਓਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬੇਦਖਲੀ-ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਕਨ  ੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਕ ਤ ਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬੇਦਖਲੀ-ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਕਨ  ੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, 
ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ  ੂੰ  ਜਕਸੇ ਬੇਦਖਲੀ ਬਚਾਅ-ਪਿੱਖ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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1.ਬੀ. ਬੇਦਖਲੀ (ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ) ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ - ਜਬਰਤਾਂਤ ਸੂੰਸਕਰਣ  

ਨੋਟ: ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਕ ਓਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਬੇਦਖਲੀ-ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਕਨ ੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਕ ਤ ਹਾਡਾ 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬੇਦਖਲੀ-ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਕਨ ੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ ੈਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਜਕਸੇ 
ਬੇਦਖਲੀ ਬਚਾਅ-ਪਿੱ ਖ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  
 

ਚਰਣ 1 ਮ੍ਕਾਨ ਮ੍ਾਿਕ ਤੋਂ ਨੋਡਟਸ – ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ 
ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਲਖਤੀ ਨੋਜਟਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਜਟਸ ਕੋਈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਹਾ ਸਮਾਂ, 3-90 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ, ਜਦੂੰਦਾ ਹ ੈ- ਜਿਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਏ ਦਾ 
ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨ ੂੰ  “ਦਰ ਸਤ ਕਰਨਾ” (ਹਿੱ ਲ ਕਰਨਾ), ਿਾਂ ਪਜਰਸਰ “ਖਾਲੀ 
ਕਰਨਾ” (ਛਿੱਡ ਕ ੇਿਾਣਾ)। ਿੇਕਰ ਭ ਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਕਰਾਏ ਲਈ COVID-19 ਕਰਕ ੇਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ 
ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ, ਅਤੇ ਨੋਜਟਸ ਦੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਿੱਥੇ ਵੇਖੋ: 
https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-housing 
 
ਚਰਣ 2 ਸੰਮ੍ਨ ਅਤ ੇਡ਼ਿਕਾਇਤ – ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਿੋ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ 
ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਕਸੇ 
ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  “ਸਪ ਰਦ ਕੀਤੇ” (ਿਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣੇ) ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੋਜਟਸ ਦੀ ਜਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਤਿੱਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ – ਸੂੰਮਨ ਅਤੇ ਜਸਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ “ਉੱਤਰ,” ਿੋ ਇਿੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਿਵਾਬ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ 

ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਿਤ ਦ ੇ5 ਡਦਨ* ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 

https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts 
 
* ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਜਨੈੱਚਰਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਛ ਿੱਟੀਆਂ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ 
ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ। ਜਦਨ 0 = ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਨੋਜਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਜਦਨ, ਜਦਨ 1 = ਅਗਲਾ ਜਦਨ। ਿੇਕਰ ਜਨੈੱਿੀ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਜਟਸ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 

https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-housing
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
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ਜਦਨ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੂੰਮਨ ਜਦਿੱ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (“ਇਵਜ਼ੀ 
ਸਪ ਰਦਗੀ”), ਤਾਂ ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜਦਨ + ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਜਦਨ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੋਜਟਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ 

ਤਾਂ ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜਦਨ + ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਜਦਨ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
 
ਚਰਣ 3.ਏ. ਜੇਕਰ ਡਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਿ ਦਾਖਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ – ਡਿਫੌਿਟ ਫੈਸਿਾ ਅਤ ੇਿਾਕ 

ਆਉਟ। 
ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਸਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੂੰਮਨ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ 
ਉਸਦੇ ਜਖਲਾਫ਼ ਜਡਫੌਲਟ ਫੈਸਲਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਜਕਸੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜਡਫੌਲਟ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 7-9 ਜਦਨਾਂ 
ਬਾਅਦ, ਸੈਜਰਫ ਪਜਰਸਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਜਟਸ ਲਗਾਏਗਾ, ਅਤੇ 5-7 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਜਰਫ ਵਾਪਸ 

ਆ ਕ ੇ5 ਜਮੂੰਟ ਜਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰ ਜਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਨ ਪੈਕ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਵਿਹਾ ਹੈ ਜਕ ਬੇਦਖਲ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸੂੰਭਾਜਵਤ ਰ ਪ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  “ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ” 

ਅਤੇ “ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਮ ਲਤਵੀ ਕਰਨਾ” ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਰਾਹਤ ਦੇ ਇਹ ਰ ਪ ਬਹ ਤ ਘਿੱਟ ਅਤੇ 

ਤਿੱਥ ਜਵਸੇਸ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਦਖਲੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ।ੈ 
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ਚਰਣ 3.ਿੀ. ਜੇਕਰ ਡਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਿ ਦਾਖਿ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਸਮ੍ਝੌਤਾ ਜਾਂ ਮੁ੍ਕੱਦਮ੍ਾ 
 
ਸਮ੍ਝੌਤਾ – ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਿਾਂ 
ਮੁ੍ਕੱਦਮ੍ਾ - ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਦ ਆਰਾ ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਇਲ ਮ ਕਿੱਰਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਹਾਲਾਂਜਕ, ਜਕਸੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਕ ਉਸਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਨੋਜਟਸ ਜਮਲੇਗਾ, 
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ ੂੰ  ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਾਣਨ ਲਈ ਸਜਕਰਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  
 
ਜੇਕਰ ਡਕਰਾਏਦਾਰ ਮੁ੍ਕੱਦਮ੍ਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਡਕਰਾਏਦਾਰ ਿਾਕ ਆਉਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਉਹੀ 
ਨੋਜਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਅਤੇ ਲਾਕ ਆਉਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਚਰਣ 3.ਏ. ਹੇਠ ਜਿਸਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ।ੈ 
 
ਜੇਕਰ ਡਕਰਾਏਦਾਰ ਮੁ੍ਕੱਦਮ੍ਾ ਡਜੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਡਕਰਾਏਦਾਰ ਰਡਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਿਕਾਇਆ ਡਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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2. ਸੰਮ੍ਨ ਅਤੇ ਡ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇਣਾ–ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਿਤ ਦ ੇਹੋਰ ਫ਼ਾਰਮ੍ 

ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਿੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਮਨ ਅਤੇ ਜਸਕਾਇਤ 

ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਲੂੰ ਕ ਵੀ ਮੌਿ ਦ ਹਨ ਿੋ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਵਾਿ  ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਫ਼ਾਰਮ ਜਕਵੇਂ ਭਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਿ  ਸਹਾਇਤਾ ਜਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ 
ਹ।ੈ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਹ ਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ:  

• ਿਵਾਬ  

• ਿਵਾਬ ਲਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ (ਜਵਕਲਪਕ)  

• ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤ  

• ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮੂੰਗ (ਜਵਕਲਪਕ) 

• ਫੀਸ ਮ ਆਫੀ (ਜਵਕਲਪਕ) 

ਿਵਾਬ: 

ਸੂੰਮਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਖਲਾਫ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕੂੰਮਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਇਿੱਕ “ਿਵਾਬ” ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

• ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਬਆਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ  

• ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ।  

ਿੇਕਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਕਲਰਕ ਜਡਫੌਲਟ ਫੈਸਲਾ 
ਿਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਜਰਫ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕਰ ਕ ੇਘਰ ਨ ੂੰ  ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਿੱਕ ਿਵਾਬ ਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਫ਼ਾਰਮ ਇਿੱਥੇ ਵੇਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-105। 

ਿਵਾਬ ਫ਼ਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਬਓਰੇਵਾਰ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਇਿੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-
attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf, ਿੋ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦਾ ਿਵਾਬ 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-105
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf
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ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱਥੇ ਮੌਿ ਦ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਜਵਿੱਚ ਹ:ੈ 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-

eviction-lawsuit।  

ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਵਾਬ ਫ਼ਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਵਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਜਟਊਟੋਰੀਅਲ 

ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਇਿੱਥੇ ਵੇਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

https://www.youtube.com/watch?v=NZNb3WVFo8s। 

ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਿਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ “ਸਪ ਰਦ ਕਰਦਾ,” ਿਾਂ ਜਡਜਲਵਰ ਕਰਦਾ, ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ “ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤ” 

ਵੇਖੋ)।  

ਿਵਾਬ ਲਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ (ਜਵਕਲਪਕ): 

ਕ ਝ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਿਵਾਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕ ੇਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਿ  ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਵਾਬ ਫ਼ਾਰਮ ਜਵਿੱਚ ਸ ਚੀਬਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਟੈਮਪਲੇਟ 

ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ Attachment 3l Attachment StateWide (pdf)। 
ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਖਾਜਨਆਂ ਜਵਿੱਚ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਸਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਗ  
ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ PDF ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱਥੇ ਮੌਿ ਦ DRC ਦੀ 
ਗਾਈਡ ਜਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-

eviction-lawsuit। 

ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤ: 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਿਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਪ ਰਦ (ਜਡਜਲਵਰ) ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ।ੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪ ਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਪ ਰਦਗੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਕਸੇ 
ਜਵਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿੋ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਉਸ 

ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ “ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤ” ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕ ੇਉਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।  

https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
https://www.youtube.com/watch?v=NZNb3WVFo8s
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_6__Attachment_3l_Attachment_StateWide.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
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“ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤ” ਦਾ ਖਾਲੀ ਫ਼ਾਰਮ ਇਿੱਥੇ ਵੇਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/POS-030। “ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤ” ਫ਼ਾਰਮ 

ਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਬਓਰੇਵਾਰ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਜਪਿੱ ਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ 

ਇਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-

attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf।  

ਸਾਵਧਾਨ: ਸਪ ਰਦਗੀ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ “ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ 
ਸਬ ਤ” ਅਤੇ ਅਸਲ “ਿਵਾਬ” ਫ਼ਾਰਮ, ਦੋਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮੂੰਗ:  

ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਜਿਊਰੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ ਿੋ ਮ ਿੱਕਦਮੇ ਜਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ 
ਿਿੱਿ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮ ਿੱਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਹ।ੈ ਇਿੱਕ ਜਿਊਰੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰਖ ਨ ੂੰ  
ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿੋ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਿੱਕ ਪਰਖ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿਿੱਿ ਦ ਆਰਾ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਜਿਊਰੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨ ੂੰ  “ਬੈਂਚ” ਟਰਾਇਲ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਚ 

ਟਰਾਇਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨ ਕਸਾਨ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ ਜਕਸਦੀ 
ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਕਸੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਚਾਹ ੂੰਦਾ ਹ ੈਜਕ, ਇਿੱਕ ਿਿੱਿ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਇਿੱਕ ਜਿਊਰੀ ਉਸਦੇ ਮ ਿੱਕਦਮੇ ਦਾ 
ਨਤੀਿਾ ਜਨਰਿਾਜਰਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ “ਿਵਾਬ” ਜਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਮਆਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਹ:ੈ https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-

form/UD-150। ਇਿੱਕ ਟੈਮਪਲੇਟ Word ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੋ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵੀ ਵਰਜਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਿੱਥੇ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ:ੈ ਡਜਊਰੀ ਟਰਾਇਿ ਦੀ ਮੰ੍ਗ ਦੀ ਟੈਮ੍ਪ੍ਿੇਟ 

(docx)। ਇੱਕ ਡਕਰਾਏਦਾਰ ਿਰੈਕਟ ਅਤ ੇਅੰਦਰ ਅਤ ੇਹਾਈਿਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਅਦਾਿਤ ਡਵੱਚ ਦਾਖਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਿਾਂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮ੍ ਡਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/POS-030
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-150
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-150
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_11_Demand_for_Jury_Trial_Template.docx
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_11_Demand_for_Jury_Trial_Template.docx
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ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਿਵਾਬ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਜਕਸੇ ਵਿੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ 

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਪ ਰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ 

ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਪ ਰਦਗੀ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤ ਫ਼ਾਰਮ ਜਤਆਰ ਕਰ ਕ ੇ

ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰ “ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ।  
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ਫੀਸ ਮ ਆਫੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: 

ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਚ ੇਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 

ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ 

ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕ ੇਉਹ ਫੀਸ ਮ ਆਫੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਫੀਸ ਮ ਆਫੀ ਦੇ ਜਤੂੰਨ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਇਿੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-001; 
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-002; 
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-003.  
 
ਇਨਹ ਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਬਓਰੇਵਾਰ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਇਿੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-

attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf। 

ਨੋਟ: “FW-002: ਵਾਿ  ਫੀਸਾਂ ਮ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ” ਜਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ 
ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ,ੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਸਰਫ਼ “FW_001 ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਮ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ” ਅਤੇ 

“FW_003 ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਮ ਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼” ਫ਼ਾਰਮ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ।ੈ  

ਨੋਟ: ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਫੀਸ ਮ ਆਫੀ ਦੇ 

ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਪ ਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਉਸਨ ੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਉਹ 

ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ।ੈ  

ਮਦਦ ਜਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਿਾਵੇ: 

ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਿਵਾਬ, ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਾਰਮ, ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱਚ, ਿਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਬਚਾਅ 

ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 

https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts।  

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-001
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-002
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-003
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
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ਬੇਦਖਲੀ ਬਚਾਅ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੈਫਰਲ ਸੀਟ ਇਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-

attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf।  

ਜਕਸੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣਾ ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ  

ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 21 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸਦਾ 
ਟਰਾਇਲ ਮ ਕਿੱਰਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਾਂ 
ਟਰਾਇਲ ਦ ਆਰਾ ਹਿੱ ਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ 

ਗਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ।  

  

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf
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3. ਸਮ੍ਝੌਤੇ ਅਤੇ ਡਵਚੋਿਗੀ 
ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਜਤੂੰਨ ਤਰੀਜਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜਬਨਾਂ ਮ ਕਿੱਦਮਾ 
ਚਲਾਏ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਹਿੱ ਲ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਸਮਝੌਤੇ, ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਜਵਕਲਪਕ ਹਿੱ ਲ ਅਤੇ 

ਜਵਚੋਲਗੀ। ਇਹ ਜਤੂੰਨੋਂ  ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਟਰਾਇਲ 

ਦੇ ਤਣਾਅ, ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਅਜਨਸਜਚਤਤਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਸਜਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੂੰਦ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਮਝੌਤੇ ਕੀ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮੂੰਗ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਜਹਮਤੀ ਹਾਜਸਲ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕ ਝ 

ਸੂੰਭਾਜਵਤ ਰ ਪਾਂ, ਅਤੇ ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਜਵਕਲਪਕ ਹਿੱ ਲ ਅਤੇ ਜਵਚੋਲਗੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਖ਼ਤਮ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮੂੰਗ ਜਕਵੇਂ ਕਰਾਂ? 

ਸਮਝੌਤਾ ਸਜਹਮਤੀ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈਜਿਸ ਦ ਆਰਾ ਪਿੱ ਖ – ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ 

ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਜਵਿੱਚ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ – ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਿੱਕ ਿਿੱਿ ਿਾਂ 
ਜਿਊਰੀ ਦ ਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ ਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕ ਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ “ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨਫਰੂੰਸ” ਜਵਿੱਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਿੋ 

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸਾਂ ਬਹ ਤ ਗੈਰ-

ਰਸਮੀ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਰਟਰ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲਵੇਅ ਜਵਿੱਚ ਪਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ 

ਪੂੰ ਿ-ਜਮੂੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਾਂ, ਉਹ ਜਜ਼ਆਦਾ ਰਸਮੀ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਿੱਿ ਦ ਆਰਾ 
ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਕਉਂਜਕ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜਵਿੱਚ 

ਰਕਮ ਜਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰ ਕ ੇ– ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 
ਹਾਲਾਂਜਕ, ਟਰਾਇਲ ’ਤੇ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ 

ਫ਼ਾਇਦੇਮੂੰਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੋਂ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 
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ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਕ ੇਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਿੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਿੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ 

ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ, ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਅਟਾਰਨੀ ਹਾਂ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਵਾਬੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਿਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਿਵਾਬੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਜਕਉਂਜਕ ਿੇਕਰ ਇਹ ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਜਕ 

ਹਰ ਪਿੱ ਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੇਕਰ 

ਪਿੱ ਖ ਉਹ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿੋ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦ ਿਾ ਪਿੱ ਖ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ।) 

ਿੇਕਰ ਇਹ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹ ੈਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਦ ਆਰਾ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਨੋਟ – ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਬ ਤ ਕੋਡ §1152 ਕਰਕ,ੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਖਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ।  

ਸਮਝੌਤਾ ਸਜਹਮਤੀ ਦੇ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ: 

1. ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡ ਕ ੇਿਾਣ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ: ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡ ਕ ੇ

ਿਾਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਜਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇ 

ਕ ਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 

• ਸਮ੍ਾਂ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡ ਕ ੇਿਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੂੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਾਣਦੇ 

ਹੋਏ ਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਥੋੜਹੀ ਜਮਆਦ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 
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ਉਦਾਹਰਨ – ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 30 ਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡ ਕੇ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕਰਾਏਦਾਰ 60 ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਿਾਂ 
ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਾਣਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਸਨ ੂੰ  60 ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਉਹ 

90 ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇ।  
• ਡਪੱ੍ਛਿਾ ਿਕਾਇਆ ਡਕਰਾਇਆ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਏ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਅਤੇ 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਜਚਆਂ ਜਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਿਾਂ ਮ ਆਫੀ, ਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-

ਕਦਾਈ ਂਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਸਰਫ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਹਾਜਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਲ 

ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਇਆ ਮ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਵੀ 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਇਆ ਮ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਜਹਮਤ ਹੋਣ 

ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੇਕਰ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ 

ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
• ਡਸਕਯੁਰਟੀ ਡਿਪ੍ਾਡ਼ਿਟ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਏ ਨ ੂੰ  ਮ ਆਫ ਕਰਨ ਿਾਂ 

ਉਸਦੀ ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਜਸਕਯ ਰਟੀ ਜਡਪਾਜਜ਼ਟ ਛਿੱਡਣ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
• ਡਰਕਾਰਿ 'ਤ ੇਕੋਈ ਿੇਦਖਿੀ ਨਹੀਂ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜਰਕਾਰਡ ਬੂੰਦ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਬੇਦਖਲੀ ਨ ੂੰ  
ਿਨਤਿੱਕ ਜਰਕਾਰਡਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਵਖਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੈਜਡਟ ਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੂੰ ਚਾਉਣ ਿਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਭਜਵਿੱਖ ਜਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਕਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।  

 

2. ਭ ਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਹ,ੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ: 

ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਹਾ ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਇਆ ਿਾਂ 
ਹੋਰ ਫੀਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਯ ਜਨਟ ਜਵਿੱਚ ਰਜਹਣ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਏ ਿਾਂ 
ਹੋਰ ਫੀਸ ਲਈ ਪ ਰਾ ਿਾਂ ਅੂੰਸ਼ਕ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  
 



ਇਹ ਪਰਕਾਸਨ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।  18 

 

ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਏ, 

ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਜਚਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਾਂ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਖਰਜਚਆਂ ਜਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਿਾਂ ਮ ਆਫੀ, ਘਿੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਜਵਿੱਚ ਜਵਚਾਰ 

ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕ ਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 

 

• ਪੂ੍ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ 
ਭ ਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ: ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਇਿੱਕ ਭ ਗਤਾਨ ਯੋਿਨਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨ, ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਭ ਗਤਾਨ ਯੋਿਨਾ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੋਜਟਸ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
• ਛੋਟ/ਮੁ੍ਆਫੀ: ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਪਿੱ ਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਏ, 
ਫੀਸ, ਅਤੇ ਖਰਜਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਮ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੇਰੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ, ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਮ ਰੂੰ ਮਤ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਘਿੱਟ 

ਜਕਰਾਇਆ ਦੇਣ, ਜਫਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਵਿੱਚ ਮ ਰੂੰ ਮਤ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਕਰਾਏ ਦੀ ਜਨਯਜਮਤ 

ਰਕਮ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਡਰਕਾਰਿ 'ਤ ੇਕੋਈ ਿੇਦਖਿੀ ਨਹੀਂ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਬੇਦਖਲੀ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 

ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 
 
ਸਾਵਧਾਨ: ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਜਹਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 
ਉਸਨ ੂੰ  ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਿੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦਾ - ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ 
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ਿੇਕਰ, ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਅਿੇ ਵੀ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯ ਜਨਟ ਜਵਿੱਚ ਰਜਹ ਸਕੇ। ਿੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ਸਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹ,ੈ ਪਰ 

ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ “ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ” (ਜਸਜਵਲ 

ਪਰਜਕਜਰਆ ਸੂੰ ਜਹਤਾ §1179) ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ:ੈ 

 
1. ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਿੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਕਰਾਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ;ੈ 

2. ਉਹ ਭਜਵਿੱਖ ਜਵਿੱਚ ਜਕਰਾਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱ ਥ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ 

3. ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਜਚਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਜਚਆਂ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ 

ਜਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 
ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਉਸਨ ੂੰ  ਬੇਦਖਲ 

ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨ ੂੰ  40 ਜਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਬੇਦਖਲੀ ’ਤੇ 

“ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ” (ਿਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਨਹ ਾਂ 40 ਜਦਨਾਂ 
ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ (CCP §1176.) ਜਿਆਨ ਰਿੱ ਖੋ ਜਕ, ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਸਰਫ਼ 

ਓਦੋਂ “ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ” ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿੇਕਰ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਾਜਜ਼ਰ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਉਸਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਖੀ ਨੋਜਟਸ (ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ 

ਪੇਸਗੀ ਨੋਜਟਸ) ਜਦਿੱਤਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ “ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ” ਦਾ ਨੋਜਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ 

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਿਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਬਹ ਤ ਮ ਸਕਲ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ “ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ” ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 

ਜਵਿੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਨ ੂੰ  ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬ ਤ 

ਜਲਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਰਕਾਰਡ ਜਲਆ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿੋ ਇਹ 

ਜਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। 
 

ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਜਵਕਲਪਕ ਹਿੱ ਲ ਅਤੇ ਜਵਚੋਲਗੀ ਕੀ ਹਨ? 
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ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਜਵਕਲਪਕ ਹਿੱ ਲ (ADR) ਸ਼ਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਮ ਕਿੱਦਜਮਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹ ੈਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਟਰਾਇਲ ਿਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਕ ਝ ADR ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ 
ਜਵਕਲਜਪਕ ਿਾਂ ਬਹ ਤ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ, ਿਦਜਕ ਦ ਿੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਜਵਚੋਲਗੀ ਇਿੱਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਜਵਕਲਪਕ ਹਿੱ ਲ ਹ।ੈ ਜਵਚੋਲਗੀ ਜਕਸੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦਾ ਸੂੰਪ ਰਨ ਿਾਂ 
ਅੂੰਸ਼ਕ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਜਵਿੱਚ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਲਾਗਤ 

ਿੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਜਵਚੋਲਗੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਚੋਲਗੀ ਜਵਿੱਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ 
ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਜਕ, ਿੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਵਚੋਲਗੀ ਜਵਿੱਚ ਜਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕ ੇਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨ ੂੰ  ਵਿਾਏਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇਗਾ ਜਕ ਉਸਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਜਵਚੋਲਗੀ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਵਾਦ 

ਜਨਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਿਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹ?ੈ 

ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱ ਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਚੋਲਗੀ ਿਾਂ ਹੋਰ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਜਵਕਲਪਕ ਹਿੱ ਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਿੂੰਸੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

ਜਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਇਿੱਕ ਦ ਿੇ ਦੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਜਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਵਚੋਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 

ਗਿੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਂ ਜਵਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖ ਇਕਿੱ ਠੇ ਮੌਿ ਦ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-

ਕਦਾਈ ਂਜਵਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਜਵਿੱਚ ਜਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਖ ਮੌਿ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਗ ਪਤਤਾ 

ਜਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗ ਪਤ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ 

ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਇਿੱਕੋ ਅਪਵਾਦ 

ਜਕਸੇ ਅਪਰਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀ. ਸਬ ਤ ਕੋਡ 1119. 

 

ਜਵਚੋਲਾ ਕੌਣ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ 
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ਇਿੱਕ ਖ਼ਾਸ ਜਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਤੀਿੀ-ਜਿਰ ਜਵਚੋਲਾ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਜਵਚੋਲਾ ਿਿੱਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ

ਇਿੱਕ ਵਕੀਲ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਖ 100% ਗਲਤ ਹ ੈਅਤੇ ਦ ਿਾ ਪਿੱ ਖ 100% ਸਹੀ ਹੈ, ਜਵਚੋਲਾ 
ਜਕਸੇ ਵੀ ਪਿੱ ਖ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਵਚੋਲਾ ਜਨਰਪਿੱ ਖ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਜਵਚੋਲਾ ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਿਾਂ 
ਜਨਰਪਿੱ ਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਸਜਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜਵਚੋਲਾ ਹਰ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛੇਗਾ। 

ਜਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕ ੇਕੀਤੇ ਸਮਝੌਜਤਆਂ ਵਾਂਗ, ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਕਸੇ ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਸੂੰਪ ਰਨ ਿਾਂ 
ਅੂੰਸ਼ਕ ਹਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ ਉਹ ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜਹਮਤੀ 
ਜਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਜਹਮਤੀ ਜਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਕ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਜਕਵੇਂ 
ਸ ਲਝਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਨਯਮ 2.551 ਦੇ 

ਮ ਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਜਵਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ)। ਸਾਵਧਾਨ – ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 

ਉਨਹ ਾਂ ਸਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ 
ਿਾਂ ਜਵਚੋਲਾ ਜਿਸਦਾ ਸ ਝਾਅ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਕਸੇ ਸਜਹਮਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹ ੂੰ ਚਦਾ, ਤਾਂ 
ਉਸਦਾ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਮ ੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਵਚੋਲਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।  
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ਜਵਚੋਲਗੀ ਜਵਿੱਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਜਕਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਜਵਚੋਲਾ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਕਸੇ ਸਜਹਮਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹ ੂੰ ਚਦਾ, ਉਹ ਜਫਰ ਵੀ 
ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਵੇਂ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਕਸੇ ਸਜਹਮਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹ ੂੰ ਚਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ – ਜਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ – ਇਹ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਮ ਿੱਕਦਮਾ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਲਈ ਕੀ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਣ ਹ,ੈ ਿੋ ਆਜਖ਼ਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਵਚੋਲਗੀ ਜਵਿੱਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਕੀ 
ਹੋਵੇਗਾ? 

ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਚੋਲਗੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂੰ ਨਾ 37 ’ਤੇ “ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ 

ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼” ਜਸਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
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4. ਖੁਿਾਸਾ 
ਖ ਲਾਸਾ ਜਕਸੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਜਵਿੱਚ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹ,ੈ ਜਿਿੱ ਥੇ ਪਿੱ ਖ – ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱਚ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ – ਇਿੱਕ ਦ ਿੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਿਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਛਦੇ ਹਨ। ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖ ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ 

ਉਹ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕ ੇਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾਉਣ, 

ਿਾਂ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾਉਣ।  

ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖ ਲਾਸੇ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ– ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ 

ਖ ਲਾਸੇ ਲਈ ਚਰਣ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨਾਂ, ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱਖ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖ ਲਾਜਸਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਬਓਰੇ 
ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿੋ ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 

ਸਾਵਿਾਨ - ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹ ੈਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ , ਝ ਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਜਹਤ, ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 
ਜਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਰ ਸਤ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਉਸਦੇ ਿਵਾਬ ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ 
ਹਨ।  

 ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖ ਲਾਸੇ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 

ਖ ਲਾਸੇ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ:  

• ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਮਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਸਪ ਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ 5 

ਜਦਨਾਂਬਾਅਦ ਿਾਂ  
• ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 5 ਜਦਨਾਂ 
ਬਾਅਦ, ਿੋ ਵੀ ਪਜਹਲਾਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

ਖ ਲਾਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: 

• ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪੂੰ ਿ ਜਦਨ ਪਜਹਲਾਂ।  
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ਸਾਵਧਾਨ – ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਉਸ ਖ ਲਾਸੇ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈਿੋ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਪ ਰਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੂੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਖ ਲਾਸੇ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਿੱਕ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਜਤਆਰ ਕਰ ਕ ੇਸਪ ਰਦ 

ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿੱਖਰੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜਹਮਤ ਹ ੋਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਿੇਕਰ ਉਹ ਖ ਲਾਸੇ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵਿੱਖਰੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ, ਿਾਂ ਪਿੱ ਤਰ ਦ ਆਰਾ ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਸਜਹਮਤੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਖ ਲਾਸ ੇਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਬ ਜਕਵੇਂ ਜਦੂੰਦਾ ਹ?ੈ 

ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿਵਾਬ ਜਭਿਵਾਉਣੇ (“ਸਪ ਰਦ 

ਕਰਵਾਉਣੇ”) ਅਤੇ ਸਪ ਰਦਗੀ ਦੇ ਸਬ ਤ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ 
ਸਬ ਤ ਇਿੱਕ ਜਲਖਤੀ ਘੋਸਣਾ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹ ੈਜਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਪ ਰਦ ਕੀਤੇ ਿਾਂ 
ਪਹ ੂੰ ਿਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪ ਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪ ਰਦਗੀ ਦੇ ਸਬ ਤ ’ਤੇ 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਉਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਿਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਜਿਿੱ ਥੇ ਡਾਕ ਭੇਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਿਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵਿੱਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ(ਪੂੰ ਨਾ 7 ’ਤੇ 

“ਸਪ ਰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤ” ਵੇਖੋ)।  
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ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੱ ਖ ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਦੂੰਦਾ ਿਾਂ ਿਵਾਬਾਂ ਜਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਬਆਨ 

ਜਦੂੰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਿਿੱਿ ਉਸ ਪਿੱ ਖ ਦੇ ਜਖਲਾਫ਼ ਿ ਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ੀ ਮੂੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ ਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਕੂੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਜਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱਖ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਹ ੋ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਸਪ ਰਦ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਸਪ ਰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਦਨਾਂ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

• ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਡਜਲਵਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ 

ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਿਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਿਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ 7 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

• ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਜਨਯਜਮਤ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਭੇਿਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

10 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

ਨੋਟ – ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 5, 

7, ਿਾਂ 10 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਪ ਰਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ (ਜਵਅਕਤੀਗਤ, 

ਓਵਰਨਾਈਟ, ਿਾਂ ਜਨਯਜਮਤ ਡਾਕ) ’ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਹ।ੈ 

ਖ ਲਾਜਸਆਂ ਦੇ ਿਵਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ?ੈ 

ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਖ ਦੀ ਸਿੱਚਾਈ ਿਾਂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚ ਿੱਕਣ, ਿਾਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼, ਿਾਂ 
ਸੀਜਮਤ ਕਰਨ, ਲਈ ਿਵਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜਕ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਕਹੜੇ ਮ ਿੱ ਦੇ ਿਿੱਿ 

ਦੇ ਜਿਆਨ ਜਵਿੱਚ ਜਲਆਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖ ਲਾਸੇ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਿੇਕਰ ਮ ਮਜਕਨ ਹੋਵੇ 
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ਤਾਂ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਤਿੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਹਾਜਸਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਣ ਹ ੈਜਕ 

ਦ ਿਾ ਪਿੱ ਖ ਆਪਣੀ ਖ ਲਾਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਵਿੱਚ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।  

ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱਖ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖ ਲਾਸੇ ਕੀ ਹਨ? 

ਪੂੰ ਿ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖ ਲਾਸੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ: 

1. ਪ ਿੱ ਛ-ਜਗਿੱਛ – ਜਲਖਤੀ ਸਵਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
2. ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ – ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਾਂ ਭੌਜਤਕ ਸਬ ਤ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ। 
3. ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ – ਜਕਸੇ ਤਿੱਥ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਪਰਵਾਜਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।  
4. ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ – ਜਕਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਇੂੰਟਰਜਵਊ। 
5. ਹ ਕਮ ਹਾਜ਼ਰੀ – ਅਜਿਹੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ, ਿਾਂ ਉਸਤੋਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿਾਂ ਇੂੰਟਰਜਵਊ 

ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।  

5 ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖ ਲਾਜਸਆਂ ਜਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜਕਸਮ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਵਸਤਾਰ 

ਨਾਲ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਹ।ੈ 

1. ਪੱੁ੍ਛ-ਡਗੱਛ – ਜਲਖਤੀ ਸਵਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱ ਖ ਜਸਰਫ਼ 35 ਪ ਿੱ ਛ-ਜਗਿੱਛਾਂ ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਸਪ ਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਜਸਜਵਲ ਪਰਜਕਜਰਆ ਸੂੰ ਜਹਤਾ 2030.30. ਹਾਲਾਂਜਕ, ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵਿੱਚ 

ਪ ਿੱ ਛ-ਜਗਿੱਛ ਦੇ “ਫ਼ਾਰਮ” ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 35 ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਹੋਣ।  
 
ਨੋਟ – ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਜਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ “ਦਾਅਵੇਦਾਰ,” ਿਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱ ਖ, ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ “ਬਚਾਅ ਪਿੱ ਖ,” ਉਹ ਪਿੱ ਖ ਜਿਸਦੇ ਜਖਲਾਫ਼ 

ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਿੱਥੇ ਆਮ ਪ ਿੱ ਛ-ਜਗਿੱਛ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

a. “ਬਚਾਅ ਪਿੱ ਖ ਨੇ ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਯ ਜਨਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਜਲਆ ਸੀ?” 
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b. “ਕੀ ਬਚਾਅ ਪਿੱ ਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਜਰਹਾ 
ਸੀ?” 

c. “ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਯ ਜਨਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ ਚੀਬਿੱਿ ਕਰੋ 
ਿੋ ਸਥਾਨਕ, ਸ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਸੂੰਘੀ ਕਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”  

ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਵਿੱਲ ਜਬਲਕ ਲ ਜਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਿੋ ਪ ਿੱ ਛ-ਜਗਿੱਛ ਜਵਿੱਚ ਪ ਿੱ ਜਛਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨ ੂੰ  ਉਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਪ ਿੱ ਛੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਪ ਿੱ ਛ-ਜਗਿੱਛ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

(ਹੇਠਾਂ ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ)। ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਪ ਿੱ ਛ-ਜਗਿੱਛ ਦਾ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹ ੈ“ਬਚਾਅ ਪਿੱ ਖ ਕੋਲ ਪ ਰੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੂੰ ਜਖਆ [ਸੂੰ ਜਖਆ] ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।”  

2. ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਿਈ ਿੇਨਤੀ – ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰਨਾ ਜਕ ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  
ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੌਜਤਕ ਸਬ ਤ ਮੌਿ ਦ ਹ।ੈ ਜਸਜਵਲ 

ਪਰਜਕਜਰਆ ਸੂੰ ਜਹਤਾ 2031.010 ਤੋਂ 2031.510. ਪੂੰ ਿ ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਂ CCP 

2031.260 ਜਵਿੱਚ ਹੈ।  

ਇਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕ ਝ ਉਦਾਹਰਨ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

a. “ਯ ਜਨਟ ਜਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨ ਨਾਲ ਿ ੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਿੋ 

ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਿ ਦ ਹਨ।” 
b. “ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਿ ਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਜਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਿੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ ਭੇਿੇ ਗਏ 

ਸਨ।” 
 

3. ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਿਈ ਿੇਨਤੀ – ਜਕਸੇ ਤਿੱਥ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਪਰਵਾਜਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਕੋਜਸਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਿੋ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਉਸਨ ੂੰ  ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 

’ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱ ਖ ਜਸਰਫ਼ 35 ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਸਪ ਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਪਰਵਾਜਨਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਜਵਲ ਪਰਜਕਜਰਆ ਸੂੰ ਜਹਤਾ 2033.030(ਬੀ).  



ਇਹ ਪਰਕਾਸਨ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।  28 

 

ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਹ:ੈ 

a. “ਇਹ ਪਰਵਾਜਨਤ ਕਰੋ ਜਕ ਬਚਾਅ ਪਿੱ ਖ 123 Main Street, Salinas, California 

93905 ਜਵਿੱਚ ਰਜਹੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ” 
i. ਿੇਕਰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਿਵਾਬ ਜਵਿੱਚ ਜਕਰਾਏਦਾਰ “ਪਰਵਾਜਨਤ” 

ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਕ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਇਸਨ ੂੰ  ਚ ਣੌਤੀ ਨਹੀਂ 
ਦੇ ਸਕਦਾ, ਿਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਕ ਇਹ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

1. ਇਹ ਕਹੋ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ 123 ½ Main Street (ਮ ਿੱਖ 

ਘਰ ਦੇ ਜਪਿੱ ਛੇ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਘਰ) ਜਵਿੱਚ ਰਜਹੂੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-

ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਯ ਜਨਟ ਹ।ੈ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਇਸ ’ਤੇ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ 123 

½ Main Street ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਯ ਜਨਟ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਦੀ ਪਜਹਲਾਂ ਿਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

123 Main Street ਜਵਿੱਚ ਰਜਹੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ 123 ½ Main Street ਜਵਿੱਚ 

ਨਹੀਂ।  

ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਿਵਾਬ ਜਵਿੱਚ, ਉਸਨ ੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਇਹ 100% ਸਿੱਚੇ 
ਜਬਆਨਾਂ ਨ ੂੰ  “ਪਰਵਾਜਨਤ” ਕਰਨ, ਅਤੇ ਝ ਠੇ ਜਬਆਨਾਂ ਤੋਂ “ਇਨਕਾਰ” ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। 
ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਕਉਂਜਕ ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਦੂੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਭ ਕ ਝ ਪਰਵਾਜਨਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ(ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  “ਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਜਨਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਮੂੰਨਣ” ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਜਫਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਜਖਲਾਫ਼ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

4. ਹਿਫ਼ੀਆ ਡਿਆਨ – ਜਕਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਇੂੰਟਰਜਵਊ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱ ਖ ਦ ਿੇ 

ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ (ਗਵਾਹ) ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਚ ਜਬਆਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ।ੈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ 

ਦੇਣ ਲਈ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ  
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ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਪ ਿੱ ਛੇ ਿਾ ਰਹ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ 

ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤੇ ਹੋਰ ਕ ਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ, ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂੰਨਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਵਾਲ ਨ ੂੰ  ਦ ਹਰਾਉਣ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਿੱਚ 

ਪ ਿੱ ਛਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹ ੈਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਅਟਾਰਨੀ ਕੀ ਪ ਿੱ ਛ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਅਤੇ ਬਾਥਰ ਮ ਿਾਣ ਿਾਂ 
ਪਾਣੀ/ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ 

ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਦ ਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ 

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ 

ਦਾ ਇਿੱਕ ਜਰਪੋਰਟਰ ਮੌਿ ਦ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਇੂੰਟਰਜਵਊ ਨ ੂੰ  ਜਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੂੰਟਰਜਵਊ ਦੀ 
ਟਰਾਂਸਜਕਰਪਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਰਪੋਰਟਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਪ ਿੱ ਛੇਗਾ ਜਕ ਕੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜਕਰਪਟ ਜਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਜਕਰਪਟ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹ ੈਜਕ ਜਲਖਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ 

ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, 

ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਨ, ਉਸਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ, ਿੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਿੱਚ ਸ ਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਜਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਿੋ ਇਹ 

ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਜਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। 
 
ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਲਈ ਨੋਜਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਪੂੰ ਿ ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਜਨਰਿਾਜਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪੂੰ ਿ ਜਦਨ 

ਪਜਹਲਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਲਏ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸਜਵਲ ਪਰਜਕਜਰਆ ਸੂੰ ਜਹਤਾ 
2025.270. 
 

5. ਹੁਕਮ੍ ਹਾ਼ਿਰੀ – ਹ ਕਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਕਸੇ ਪਿੱ ਖ ਦ ਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ, ਿਾਂ ਉਸਤੋਂ, 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿਾਂ ਇੂੰਟਰਜਵਊ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈਿੋ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਜਵਿੱਚ ਪਿੱ ਖ 

ਨਹੀਂ ਹ।ੈ  



ਇਹ ਪਰਕਾਸਨ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।  30 

 

ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼:  

ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਲਈ ਜਲਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਕੋਲ ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਿਮਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਿਾਂ 
ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ, ਅਮਸਰਿੱ ਥ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਲਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ(ਆਂ) 

ਤਸ਼ਖੀਸ(ਤਸ਼ਖੀਸਾਂ) ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਅਿਾਰ ਹ ੈਤਾਂ ਉਹ ਖ ਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱਖ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇਸ ’ਤੇ 

ਜਿਆਨ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਿੇ ਵੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਸਜਥਤੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਇਹ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪ ਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ  
 

ਖ ਲਾਜਸਆਂ ਦੇ ਛੇ ਆਮ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ: 

• ਅਨ ਕ ਲਤਾ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਜਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹ ੈਿੋ 

ਮਕਿੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 
• ਅਨ ਕ ਲਤਾ/ਜਨੈੱਿਤਾ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਜਿਹ ੇਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈਿੋ ਜਨੈੱਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿਾਂ ਗ ਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਜਿਤ 

ਹਨ। 
• ਜਵਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਸਬ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਔਖਾ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ 
ਬਹ ਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੂੰਗ ਜਰਹਾ ਹ ੈਜਿਸਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹ ਤ ਮ ਸਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਜਕਆਸ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਜਿਹਾ ਕ ਝ ਕਜਹਣ 

ਲਈ ਮਿਬ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਿਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਅਨ ਭਵ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 
• ਜਮਸ਼ਜਰਤ ਸਵਾਲ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਅਜਿਹਾ 
ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਹ ੈਜਿਸਦੇ ਕਈ ਜਹਿੱ ਸੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਖਰੇ ਿਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ।ੈ 
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• ਪ ਿੱ ਜਛਆ ਅਤੇ ਿਵਾਬ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਨ ੂੰ  ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਹ ੈਜਿਸਦਾ ਉਹ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਿਵਾਬ ਦੇ ਚ ਿੱਕਾ ਹ।ੈ 

 
ਉੱਪਰ ਸ ਚੀਬਿੱਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਹ ਾਂ 6 ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖ ਲਾਜਸਆਂ ਨਾਲ ਿ ੜੇ ਆਮ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ ਹਰ 

ਜਕਸਮ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ।  

 

• ਅਨ ਕ ਲਤਾ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਜਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹ ੈਿੋ 

ਮਕਿੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਸੇ ਪ ਿੱ ਛ-ਜਗਿੱਛ ਜਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸਦੇ ਬੌਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੌਸ ਦਾ ਉਸਦੀ 
ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂੰਬੂੰਿ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਿਵਾਬ ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

“ਬਚਾਅ ਪਿੱ ਖ ਪ ਿੱ ਛ-ਜਗਿੱਛ ਸੂੰ ਜਖਆ 9 ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਜਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਿੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਨ ਕ ਲ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਕਜਥਤ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਤਜਹਤ, ਮੇਰੀ ਬੌਸ ਜਕਰਸਟਲ ਗਾਰਸੀਆ ਹ।ੈ” 
 

• ਅਨ ਕ ਲਤਾ / ਜਨੈੱਿਤਾ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਹ ੈ

ਿੋ ਜਨੈੱਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਜਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ 
ਸਮਾਿਕ ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ ਨੂੰ ਬਰ, ਿਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਡਰਾਈਵਰ ਲਸੂੰਸ ਨੂੰ ਬਰ, ਿਾਂ ਜਨੈੱਿੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਿਾਂ ਖ਼ਾਸ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ (1) ਅਨ ਕ ਲਤਾ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਢ ਿੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਤੇ (2) ਜਨੈੱਿਤਾ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜਨੈੱਿੀ ਸ ਰਿੱ ਜਖਅਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਸੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ 

ਜਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਿਕ ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ ਨੂੰ ਬਰ ਪ ਿੱ ਛਦਾ 
ਹ।ੈ ਉਸਦਾ ਨਮ ਨਾ ਿਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ “ਅਨ ਕ ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨੈੱਿਤਾ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  
ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹ।ੈ” ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਨੈੱਿੀ ਗ ਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ 

ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ  
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• ਜਵਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਸਬ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਔਖਾ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ 
ਬਹ ਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੂੰਗ ਜਰਹਾ ਹ ੈਜਿਸਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹ ਤ ਮ ਸਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ ਕਰਕੇ 
ਉਸਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਿਵਾਬ ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

“ਪਰਜਤਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 9 ਦੇ ਜਵਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਸਬ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਔਖੀ ਅਤੇ 

ਅਸੂੰਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਜਵਿੱਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੀਜ਼ ਜਸਰਫ਼ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਜਹਲਾਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 
ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਹਤ, ਪਰਜਤਵਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਪਿੱ ਛਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿੋ 

ਉਸਨ ੂੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਜਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਦੂੰਦੀ 
ਹ।ੈ” 
 

• ਜਕਆਸ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਜਿਹਾ ਕ ਝ ਕਜਹਣ 

ਲਈ ਮਿਬ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਿਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਅਨ ਭਵ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਸੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਜਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਹੈ ਜਕ, ਿੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਜਦਿੱਤਾ ਹ ੂੰ ਦਾ 
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਹਾਲਾਂਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਿਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ “ਓਬਿੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਜਵਿੱਚ ਜਕਆਸ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹ।ੈ ਅਜਿਹ ੇਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਤਜਹਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਨਲਕਾ ਵਗਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸ ਕੇ 
ਉਸਨ ੂੰ  ਉਸਦੀ ਮ ਰੂੰ ਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਹ ੂੰ ਦਾ। ਨੋਟ: ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹ ੇਜਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਜਕਆਸ ਲਗਾਇਆ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਜਵਿੱਚ, ਿਿੱਿ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜਕਆਸ ਬਾਰੇ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਿਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕ ਝ ਕਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈਿੋ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹ ੂੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 
 

• ਜਮਸ਼ਜਰਤ ਸਵਾਲ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਅਜਿਹਾ 
ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਹ ੈਜਿਸਦੇ ਕਈ ਜਹਿੱ ਸੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਖਰੇ ਿਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ।ੈ 
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ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਸੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਇਹ 

ਕਜਹੂੰ ਦਾ ਹ:ੈ “ਪਰਜਤਵਾਦੀ ਇਹ ਪਰਵਾਜਨਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਉਸਨੇ 9 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 3 ਅਪਰੈਲ, 

2020 ਨ ੂੰ  ਅਿੱਿੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵਿੱਚ ਸੂੰਗੀਤ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਪਜਰਸਰ ਜਵਿੱਚ 

ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।” ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਿਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

“ਓਬਿੈਕਸ਼ਨ, ਬੇਨਤੀ ਸੂੰ ਜਖਆ 9 ਇਿੱਕ ਜਮਸ਼ਜਰਤ ਸਵਾਲ ਹ।ੈ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਤਜਹਤ, 

ਇਸਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ” 
 

• ਪ ਿੱ ਜਛਆ ਅਤੇ ਿਵਾਬ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਨ ੂੰ  ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਹ ੈਜਿਸਦਾ ਉਹ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਿਵਾਬ ਦੇ ਚ ਿੱਕਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਜਕਸੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਜਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਹ ੈ“ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਨਵੂੰਬਰ ਦਾ 
ਜਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱਤਾ ਸੀ?” ਅਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਉਸਦਾ ਿਵਾਬ ਜਦੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜਫਰ ਬਾਅਦ 

ਜਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਹ ੈ“ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਨਵੂੰਬਰ ਦਾ ਜਕਰਾਇਆ ਜਦਿੱਤਾ ਸੀ?” ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

“ਓਬਿੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਪ ਿੱ ਜਛਆ ਜਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਵਾਬ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾ ਚ ਿੱਕਾ ਹ”ੈ ਕਜਹ ਕ ੇਦ ਿੇ 

ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਦ ਿੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦ ਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 
 

ਨੋਟ: ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜਬਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣ 

ਜਵਿੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਿੇ ਵੀ “ਮੈਨ ੂੰ  ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ” ਬੋਲ ਕ ੇਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਿੱਚ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਵਿਹਾ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਿੱਿ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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6. ਏ. ਟਰਾਇਿ - ਭੂਡਮ੍ਕਾ 
ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਜਕ ਖ ਲਾਸੇ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ – ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ 

ਜਵਿੱਚ – ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮ ਿੱਢਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ 

ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਕਵੇਂ ਜਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਜਕ ਟਰਾਇਲ 

ਜਵਿੱਚ ਕੀ ਜਲਆਉਣਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਜਕਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।  

ਬੈਂਚ ਟਰਾਇਲ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ? 

ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਜਹਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਜਿਊਰੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ ਿੋ ਮ ਿੱਕਦਮੇ ਜਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਿਾਂ ਿਿੱਿ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮ ਿੱਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਹ।ੈ ਇਿੱਕ ਜਿਊਰੀ ਦ ਆਰਾ 
ਪਰਖ ਨ ੂੰ  ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿੋ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਉਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ (“ਸੈਕਸ਼ਨ 2. ਸੂੰਮਨ ਅਤੇ ਜਸਕਾਇਤ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ–ਉੱਤਰ ਅਤੇ 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਰਮ,” “ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨੀ” ਵੇਖੋ)। ਇਿੱਕ ਪਰਖ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿਿੱਿ 

ਦ ਆਰਾ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਜਿਊਰੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਨ ੂੰ  ਬੈਂਚ ਟਰਾਇਲ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਟਰਾਇਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨ ਕਸਾਨ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ ਜਕਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਕਸੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਸਾਵਧਾਨ: COVID-19 ਮ੍ਹਾਮ੍ਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਅਦਾਿਤਾਂ ਡਸਰਫ਼ ਡਰਮੋ੍ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਟਰਾਇਿ 

ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਿਤ ਡਵੱਚ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਡਕਸੇ ਕੰਡਪ੍ਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ੍ ’ਤੇ, 
ਜਾਂ “Zoom” ਪ੍ਿੇਟਫ਼ਾਰਮ੍ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਇਿ ਚੱਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਡਜਸਨੰੂ ਕੰਡਪ੍ਊਟਰ, ਫ਼ੋਨ, ਜਾਂ 
ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਐਕਸੈਸ ਵਾਿੇ ਡਕਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਸਰਡਵਸ ਐਕਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਅਦਾਿਤ ਦੀਆਂ ਡਰਮੋ੍ਟ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਿੰਧੀ ਪ੍ਰਡਕਡਰਆਵਾਂ ਿਾਰੇ 

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਿਤ ਦ ੇਕਿਰਕ ਨੰੂ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ 

ਅਦਾਿਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਿੈਸਕ ’ਤ ੇਕਾਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੂੰਮ 

ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ: 
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1. ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮ੍ਕਾਨ ਮ੍ਾਿਕ ਨੰੂ ਸਪੁ੍ਰਦ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਅਦਾਿਤ ਡਵੱਚ ਉਸਦੀ 
ਕਾਪ੍ੀ ਮੁ੍ਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਮੌਿ ਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਉਣ, ਿਾਂ, ਸ਼ਪਥ ਦੇ 

ਅਿੀਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਲੋਂ , ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਕ ਝ ਕਜਹਲਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ 

ਜਕਸੇ ਦਲੀਲ ਨ ੂੰ  ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੈਤਾਂ ਇਸ ਸ ਚੀ ਜਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਵਿੱਚ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
 

2. ਆਪ੍ਣੇ ਮ੍ਕਾਨ ਮ੍ਾਿਕ/ਮ੍ਕਾਨ ਮ੍ਾਿਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰੂ ਡਜਊਰੀ ਦੀਆਂ ਡਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤ ੇਫੈਸਿੇ 

ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ੍ ਸਪੁ੍ਰਦ ਕਰੋ ਅਤ ੇਅਦਾਿਤ ਡਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਿੂੰਸੀ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਕ ੇਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ 

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਿੱਿ ਦੀਆਂ ਜਹਦਾਇਤਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ “ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼” ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ – ਆਨਲਾਈਨ ਜਰਮੋਟ 

ਟਰਾਇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕ ਝ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈਜਕ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਜਵਿੱਚ ਰਿੱ ਖੀਆਂ ਿਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ 

ਿਾਂ ਸਪ ਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
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ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਣ: 

1. ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੀਿਾਂ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਡਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਾਡਿਤ 

ਕਰਨ ਿਈ ਉਨਹ ਾਂਨੰੂ ਡਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿਾਂ, ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਿਵਾਬ ਫ਼ਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਜਕਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ ਝ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਮ ਿੱਢਲੀ ਰ ਪ-ਰੇਖਾ ਜਲਿੱ ਖਣੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਜਿਸਨ ੂੰ  ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਮ ਿੱਖ ਜਬੂੰਦ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਭ ਿੱਲ ਿਾਣ 

ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਰ ਪ-ਰੇਖਾ ਜਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਅਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹਰ ਜਬੂੰਦ  ਲਈ - ਸਬ ਤ ਦੇ ਜਕਹੜੇ ਜਹਿੱ ਸੇ ਿਾਂ ਆਪ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  
ਜਕਹੜੇ ਜਬਆਨ ਿਾਂ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਉਸਨ ੂੰ  ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। 
ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੂੰ ਨਾ 23 ’ਤੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ “ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਕੀ ਜਲਆਉਣਾ ਹੈ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 

ਤਜਹਤ “ਸਬ ਤ” ਅਤੇ “ਗਵਾਹ” ਵੇਖੋ।  
 

2. ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੀਿਾਂ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ ੋਮ੍ਕਾਨ ਮ੍ਾਿਕ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਾਡਿਤ 

ਕਰਨ ਿਈ ਉਸਨੰੂ ਡਕਹੜ ੇਦਸਤਾਵੇ਼ਿਾਂ, ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਕ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਕਉਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ ੈਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਹਾ ਹੋਰ ਜਜ਼ਆਦਾ 
ਸਜਹਿ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 

ਜਤਆਰ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸਦਾ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ 
ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਹ ੈਿੋ ਸਾਜਬਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਹ ਝ ਠ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਤਆਰ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
 

3. ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕਰਨਾ ਡਕ ਅਦਾਿਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵੱਚ ਡਹੱਸਾ ਿੈਣ ਿਈ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਵਾਜਿ ਡਿਹਾ਼ਿ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ “ਅਦਾਲਤ 

ਦੀਆਂ ਮ ਿੱਢਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ।  
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4. ਇਹ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕਰਨਾ ਡਕ ਅਦਾਿਤ ਡਵੱਚ ਹਾਡ਼ਿਰ ਹੋਣ ਡਵੱਚ ਸਮ੍ਰੱਥ ਹੋਣ ਿਈ ਉਸਨੰੂ 

ਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਿ ਤਾਿਮੇ੍ਿ ਕਰਨ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕੰਮ੍ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਿੈਣ ਦੀ 
ਿੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ “ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮ ਿੱਢਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ” ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਵੇਖੋ।  

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮ ਿੱਢਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ 

ਸਮ੍ਾਂ: ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਹ ੂੰ ਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ 

ਪਹ ੂੰ ਚਣ, ਮੈਟਲ ਜਡਟੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗ ਜ਼ਰਨ, ਆਪਣਾ ਕੋਰਟਰ ਮ ਲਿੱ ਭਣ, “ਕਾਲ ਸ਼ੀਟਾਂ” ’ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਲਿੱ ਭਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਲਈ ਸ ਚੀਬਿੱਿ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਿਿੱਿ ਿਾਂ 
ਕਲਰਕ ਦ ਆਰਾ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦੇ ਪਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਪਰਯਾਪਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਲ ਸੀਟ ਕੋਰਟਰ ਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਚਪਕਾਇਆ ਜਗਆ ਿਾਂ 
ਕੋਰਟਰ ਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ’ਤੇ ਜਪੂੰ ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਇਿੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਜਿਸ ’ਤੇ 

ਉਸ ਜਦਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮ ਕਿੱਦਜਮਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਸੂੰ ਜਖਆਵਾਂ ਜਲਿੱ ਖੀਆਂ 

ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਡਰਮੋ੍ਟ ਟਰਾਇਿ: ਿੇਕਰ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਬਿਾਏ ਜਰਮੋਟ ਟਰਾਇਲ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਿੇ ਵੀ ਇਹ 

ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ ਅਦਾਲਤ ਸ ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਜਤਆਰ ਹੋਣ 

ਲਈ ਪਰਯਾਪਤ ਸਮਾਂ ਜਦਿੱਤਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਥਾਂ ਜਨਰਿਾਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪ ੈ

ਸਕਦੀ ਹ ੈਜਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਸ ਣਵਾਈ ਤਿੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਕੂੰ ਜਪਊਟਰ 

ਤੋਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਨ ੂੰ  ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਉਹ ਜਿਸਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ, ਿੇਕਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੂੰਟਰਨੈੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 
ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

ਜਕ ਉਹ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਂਤ ਅਤੇ ਜਨੈੱਿੀ ਹੈ।  
ਕੱਪ੍ੜੇ: ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਥਰ ੇਕਿੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 
ਿਾਿ ਦੇਖਭਾਿ: ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਜਰਸਰ ਜਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਦੋਂ 
ਿਿੱਿ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਮੌਿ ਦ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖ ਰਹ ੇਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਜਹਣਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈਿਾਂ ਬੇਇਜਲਫ਼ (ਕਜਰੂੰ ਦਾ), ਿੋ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰਟਰ ਮ ਜਵਿੱਚ ਮੌਿ ਦ ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ ਗਾਰਡ ਹ ੂੰ ਦਾ 
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ਹ,ੈ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਕੋਰਟਰ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਜਰਮੋਟ ਸ ਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ੋਸਿੱਚ ਹ ੈ– ਿਿੱਿ 

ਕਾਲ ਜਵਿੱਚ ਜਪਛੋਕੜ ਜਵਿੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਵਾਜ਼, ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਸਮੇਤ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹ ੂੰ ਣਗੇ।  
 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸ ਣਵਾਈ ਦੇ ਜਦਨ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਿੂੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕੇ, ਿਾਂ ਕੋਰਟਰ ਮ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋਣ ’ਤੇ, ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਿਿੱਿ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦੇ ਪਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਤਿੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਅਦਾਿਤ ਡਵੱਚ ਵਾਜਿ ਡਿਹਾ਼ਿ: ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ “ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼” ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਵੇਖੋ।  
 

ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਕੀ ਜਲਆਉਣਾ ਹ ੈ

ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬ ਤ ਮੌਿ ਦ ਅਤੇ ਜਵਵਸਜਥਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ 

ਆਪਣੀ ਸ ਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
 
ਸਿੂਤ – ਸਬ ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਿੱ ਜਸਆਂ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 1 ਅਸਲ ਅਤੇ 2 ਕਾਪੀਆਂ 

ਜਲਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ ੈਜਕਉਂਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਜਿਕਾਰ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਜਮਲੇਗੀ। ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਜਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਟਰਾਇਲ ਜਰਮੋਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹ ੋਜਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ 

ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਪ ਿੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਜਕ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।  
 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਿੋ ਸਬ ਤ ਜਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕ ਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ:  

 

• ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਿਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ; 
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• ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਰਪੋਰਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਰਕਾਰਡਾਂ, ਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪਰਮਾਜਣਤ ਕਾਪੀਆਂ; 

• ਜਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਿਾਂ ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬ ਤ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੈਸ਼ 

ਹੋਏ ਚੈੈੱਕ ਜਵਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਸਟਿੱਬਸ, ਿਾਂ ਰਸੀਦਾਂ; ਅਤੇ 

• ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱ ਤਰ, ਨੋਜਟਸ, ਟੈਕਸਟ ਸ ਨੇਹਾ, ਿਾਂ ਵੌਇਸਮੇਲ ਸੂੰਚਾਰ, ਿੋ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ 

ਵੀ ਪਿੱ ਤਰ ਜਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਮ ਰੂੰ ਮਤ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਿਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਵਿੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਬਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਜਲਿੱ ਜਖਆ ਹੋਵੇ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਡਾਕ ਜਟਕਟਾਂ ਡਾਕ 

ਭੇਿਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਵਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਇਹ ਜਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਪਿੱ ਤਰ ਜਕਸ ਨ ੂੰ  
ਅਤੇ ਜਕਸ ਵਿੱਲੋਂ  ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ ਸੀ। 
 
ਸਾਵਧਾਨ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਕਰਕ ੇਟਰਾਇਲ ਨ ੂੰ  ਸਥਜਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ 

ਸਾਰੇ ਸਬ ਤ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਿਾਂ ਇੂੰਟਰਨੈੈੱਟ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਹਨ)। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਤਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
 

ਗਵਾਹ – ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਜਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹਾਜਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ 
ਦੇ ਿਵਾਬ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਆਪਣੇ ਗ ਆਂਢੀ ਨ ੂੰ  ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਆਪਣੇ ਗ ਆਂਢੀ ਤੋਂ ਇਿੱਕ 

ਪਿੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਲਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ ੈਜਕਉਂਜਕ ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਦ ਆਰਾ ਪਿੱ ਤਰ ਨਾਲ ਜਿਰਹ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਜਫ਼ਕਰ ਹ ੈਜਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ 

ਨਾ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਹ ਕਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 

ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹ ਕਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਫਰ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਸੇ 
ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹ ਕਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਪ ਰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿੇਕਰ ਗਵਾਹ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਫੀਸ 

ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ ($35/ਜਦਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦ ਰੀ। ਗਵ. ਕੋਡ 

68093.) ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  
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ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ 

ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ – ਕੋਰਟਰ ਮ ਜਵਿੱਚ ਆਚਰਨ 

1. ਕੋਰਟਰ ਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਿਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ’ਤੇ ਇਿੱਕ ਕਾਲ ਸੀਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਸੂੰ ਜਖਆ ਿਾਂ ਨਾਂ ਲਿੱ ਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕਾਲ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸ ਚੀ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਕਹੜਾ ਨੂੰ ਬਰ ਹ।ੈ  
 

2. ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੂੰਦਰ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨ ੂੰ  ਇਹ 

ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਜਵਿੱਚ ਖੜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ ਉਹ ਹਾਜਜ਼ਰ ਹ,ੈ ਉਸਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਰ 

ਕੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਉਹ ਪਰਜਤਵਾਦੀ (ਬਚਾਅ ਪਿੱ ਖ) ਹ।ੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕਲਰਕ ਨਾਲ 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ ਸਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ, ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਉਪਲਬਿ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ ਸਟੀ ਵੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਿਬ 

ਜਲਹਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 
 

3. ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੈਠ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਫ਼ੋਨਸ ਬੂੰਦ ਹਨ ਿਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਬਹ ਤ 

ਛੇਤੀ ਪਹ ੂੰ ਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਕੋਰਟਰ ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਹਾਲਵੇਅ ਜਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਪੂੰ ਨਾ 9 ’ਤੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਝੌਤਾ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ।) ਹਾਲਾਂਜਕ, ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਕ ਿਦੋਂ ਿਿੱਿ 

“ਬੈਂਚ ’ਤੇ” ਹੋਣ ਓਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟਰ ਮ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿ ਦ ਹੋਣ। (“ਬੈਂਚ” ਕੋਰਟਰ ਮ ਦੇ ਮੋਹਰਲੇ 

ਜਹਿੱ ਸੇ ਜਵਿੱਚ ਡੈਸਕ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਜਿਿੱ ਥੇ ਿਿੱਿ ਬੈਠਦੇ ਹਨ; “ਬੈਂਚ ’ਤੇ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿਦੋਂ ਿਿੱਿ ਡੈਸਕ 

’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ)।  
 

4. ਿਦੋਂ ਿਿੱਿ ਕੋਰਟਰ ਮ ਜਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਿੋ ਖੜਹਾ ਹੋਣ ਜਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੈ, ਉਹ 

ਖੜਹਾ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਿਦੋਂ ਿਿੱਿ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੈਠ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਿਦੋਂ ਿਿੱਿ ਬੈਂਚ ’ਤੇ 
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ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਜਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ , ਜਿਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਜਵਿੱਚ ਪਿੱ ਖ ਹੋਣ ਵਿੋਂ ਿਿੱਿ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ 

ਸਿੱ ਜਦਆ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਿ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
 

5. ਿਦੋਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬ ਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਖੜਹਾ ਹੋਣ ਜਵਿੱਚ 

ਸਮਰਿੱ ਥ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਹਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਿਾਂ “ਪਰਜਤਵਾਦੀ” 
ਬੋਲਦਾ ਹ।ੈ ਜਫਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਬੈਂਚ ਤਿੱਕ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿੇਕਰ ਉਹ ਖੜਹਾ ਹੋਣ ਜਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹ,ੈ 

ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਖੜਹਾ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ ੈਜਿਿੱ ਥੇ ਪਰਜਤਵਾਦੀ ਜਲਿੱ ਜਖਆ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ  
a. ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

b. ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਿੇ ਤਿੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਇਹ 

ਮੌਕਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਉਸਨ ੂੰ , ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਜਵਿੱਚ, ਕ ਝ ਜਮੂੰਟਾਂ 
ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ 

ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜਫਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਹਾਲਵੇਅ ਿਾਂ ਵਿੱਖਰੇ ਕਮਰੇ, ਿੇਕਰ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇ, ਜਵਿੱਚ ਿਾਣਗੇ 
ਅਤੇ ਇਕ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਗਿੱਲਬਾਤ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖ ਵਾਪਸ 

ਅੂੰਦਰ ਆਉਣਗ ੇਅਤੇ ਿਿੱਿ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਦ ਬਾਰਾ ਸਿੱ ਦੇ ਿਾਣ ਲਈ 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਮ ੜ ਚੈੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਨੋਟ: ਿਿੱਿ ਨਾਲ ਮ ਖਾਜਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਉਜਚਤ ਨਾਂ “ਿਿੱਿ ਸਾਜਹਬ” ਅਤੇ “ਯੋਰ ਆਨਰ” ਹਨ। ਿਦੋਂ ਦੋਵੇਂ 
ਪਿੱ ਖ ਿਿੱਿ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਜਕ ਿਿੱਿ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਿਿੱਿ ਵਿੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 

ਿਿੱਿ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤ ਸੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਹ ੋਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ 
ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਜਕ ਤ ਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹ।ੋ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  “ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ, ਤ ਸੀਂ ਜਕਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹ”ੋ ਕਜਹਣ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਤ ਸੀਂ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਅਜਿਹਾ ਕ ਝ 

ਕਹੋਗੇ: “ਿਿੱਿ ਸਾਜਹਬ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕ ਝ ਕਜਹ ਰਹ ੇਹਨ ਿੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਸੀ। 
ਮੈਂ ਇਹ ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਕ ਿੇਕਰ ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵਕਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਲਈ ਜਤਆਰ 
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ਹ ੋਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਿੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਹ।ੈ ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਹਾਲਵੇਅ ਜਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹ?ੈ” 
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6. ਿੀ. ਟਰਾਇਿ – ਚਰਣ-ਦਰ-ਚਰਣ 

ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਚਰਣ-ਦਰ-ਚਰਣ ਪਰਵਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱ ਖ ਜਕਵੇਂ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਬ ਤ ਜਕਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਕੌਣ ਜਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹ ੈਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?  

ਬੇਦਖਲੀ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਟਰਾਇਲ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਜਹਲਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ (ਦਾਅਵੇਦਾਰ) ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ 
ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ (ਪਰਜਤਵਾਦੀ) ਆਪਣਾ ਪ ਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਦੋਵੇਂ 
ਪਿੱ ਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕ ੇਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਚਰਣਾਂ ਤੋਂ ਗ ਜ਼ਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਚਰਣ ਹਨ: 

1. ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਕਥਨ – ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪਿੱ ਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸੂੰ ਜਪਖਤ ਸਾਰ ਜਕ ਉਸਨ ੂੰ  (ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਿਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ) ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਜਕਉਂ ਜਿਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 

ਿਾਂ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹ।ੈ 
2. ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ – ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਖ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਗਵਾਹ 

ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਨ ੂੰ  ਜਲਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਉਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਿੋ ਉਹ 

ਿਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ।  
3. ਜਿਰਹ – ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਅਜਿਹੇ 

ਜਕਸੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣਾ ਜਿਸਨ ੂੰ  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਆਇਆ ਸੀ)।  
4. ਮ ੜ ਜਸਿੱਿੇ ਸਵਾਲ-ਿਵਾਬ – ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਜਿਰਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਜਕਸੇ ਪਿੱ ਖ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।  
5. ਸਬ ਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ – ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬ ਤ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ।  
6. ਸਮਾਪਤੀ ਕਥਨ – ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਕ 

ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਕਹੜਾ ਸਬ ਤ ਸਾਜਬਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ 

ਜਕਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਚਰਣ ਬਾਰੇ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਜਸਆ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸ ਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟ: ਕ ਝ ਿਿੱਿ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ 
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ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਕਥਨਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਿੇਕਰ 

ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਕਥਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਵੀ 
ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਕਥਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ– ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਖ ਅਿੇ ਵੀ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਕਥਨ ਨ ੂੰ  
“ਛਿੱਡਣ” ਿਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸਨ ੂੰ  ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਭਾਗ 1 - ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਜਹਲਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ – ਿਾਂ ਇਹ 

ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਜਮਲੇਗਾ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਕਉਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 

ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ ਲਾ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ/ਿਾਂ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਸ ਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਅਟਾਰਨੀ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਅਜਿਹੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ ਜਲਿੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ੈਿਾਂ ਉਸ ਜਵਿੱਚ ਪ ਰੀ ਸਿੱਚਾਈ 

ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਿਰਹ ਲਈ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ 
ਨੂੰ ਬਰ ਚਾਰ ’ਤੇ ਜਿਰਹ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ  
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1. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਥਨ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸਦਾ ਮ ਿੱਢਲਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 
ਸ਼ ਰ ਆਤ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਕਉਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

2. ਗਵਾਹ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਗਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛੇਗਾ ਿੋ ਉਸਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਇਹ 

ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਕਉਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਅਟਾਰਨੀ ਅਜਿਹੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਅਿਾਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਿਿੱਿ “ਓਵਰਰ ਲਡ” (ਨਾਮਨਜ਼ ਰ) ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਿਿੱਿ “ਸਸਟੇਨਡ” (ਬਰਕਰਾਰ) ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ 

ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। (ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ 
ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਿ  ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈ ਪੂੰ ਨਾ 18 ਵੇਖੋ)।  
 

3. ਇਤਰਾ਼ਿ: ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ਿੇ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਦ ਿੇ 

ਪਿੱ ਖ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਿੱਿ ਇਹ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਜਝੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਇਤਰਾਜ਼ 

“ਅਨ ਕ ਲਤਾ” (ਪ ਿੱ ਛੇ ਿਾ ਰਹ ੇਸਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ), ਿਾਂ “ਅਫ਼ਵਾਹ” (ਗਵਾਹ 

ਉਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਦ ਹਰਾ ਜਰਹਾ ਹ ੈਿੋ ਇਹ ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜਕ ਿੋ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਅਸਲ ਜਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਹਨ। ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ ਅਫ਼ਵਾਹ (ਸ ਣੀ-ਸ ਣਾਈ ਗਿੱਲ) ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

“ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਗ ਆਂਢੀ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਈ ਮੌਜਕਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਸੀ ਜਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  
ਬਹ ਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ”, ਿਦੋਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ ਆਂਢੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਮੌਿ ਦ ਨਾ 
ਹੋਵੇ।  
 

ਇਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਜਕਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪ ਿੱ ਛਦਾ 
ਹ ੈਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕ ਝ ਜਕਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ ਸਵਾਲ-ਿਵਾਬ ਪ ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ 
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ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹ ੈ“ਓਬਿੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਜਵਿੱਚ ਜਕਆਸ 

ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹ,ੈ” ਅਤੇ ਿਿੱਿ ਦ ਆਰਾ “ਜਨਰਣਾ” ਕਰਨ (ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਕ ਉਹ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਹਨ ਿਾਂ ਅਸਜਹਮਤ) ਤਿੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱਚ, ਿਿੱਿ 

“ਸਸਟੇਨਡ” (ਬਰਕਰਾਰ) ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗਵਾਹ 

ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਿਾਇਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
 

4. ਡਜਰਹ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦ ਆਰਾ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣ ਦੇ ਠੀਕ 

ਬਾਅਦ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ੇਗਵਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸਨ ੂੰ  ਜਿਰਹ 

ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜਿਰਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਵਾਹ ਦ ਆਰਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਜਕਸੇ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਉਿਾਗਰ 

ਕਰਨਾ ਹ ੈਿੋ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਗਵਾਹ ਦ ਆਰਾ ਬੋਲੀ ਗਈ 

ਅਜਿਹੀ ਜਕਸੇ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਨੀ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਹ ੈਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  
ਨ ਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।  
 
ਿਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ ਓਦੋਂ ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਗਵਾਹ ਦ ਆਰਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ ਜਲਿੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜਬੂੰਦ  ਵੀ 
ਜਲਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਿੋ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਚਾਹ ੂੰਦਾ ਹ ੈਜਕ ਗਵਾਹ ਸਪਸਟ ਕਰੇ ਿਾਂ ਿਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਦੋਂ ਜਿਰਹ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣ ਦੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ 
ਵਾਰੀ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਤਆਰ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

 

ਨੋਟ: ਜਿਰਹ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਵਸ਼ੇਆਂ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਦੀ 
ਬਿਾਏ, ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਜਵਸ਼ੇਆਂ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਿਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਿੱਿੇ 
ਸਵਾਲ-ਿਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਜਕ ਿੇਕਰ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਅਜਿਹ ੇਜਕਸੇ ਜਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ ਿੱ ਜਛਆ ਜਗਆ 

ਸੀ ਿੋ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤਿੱਕ ਉਸ ਜਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਛਣ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ। ਜਫਰ, ਉਹ ਇਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਨ ੂੰ  
ਉਸ ਜਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
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ਉਦਾਹਰਨ: ਜਸਿੱਿੇ ਸਵਾਲ-ਿਵਾਬ ਜਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ 

ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਜਛਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ ਿੱ ਜਛਆ ਸੀ। 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜਿਰਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਭ ਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਿ ੜੇ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ 

ਜਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ, ਇਸ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਛਣ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

5. ਮੁ੍ੜ ਡਸੱਧੇ ਸਵਾਿ-ਜਵਾਿ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਿਰਹ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ “ਮ ੜ ਜਸਿੱਿੇ ਸਵਾਲ-ਿਵਾਬ” ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, 
ਜਿਰਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹ ਦੇ ਿਵਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ੇਗਵਾਹ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣਾ)। ਜਫਰ, 

ਿਿੱਿ ਗਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ ਲਈ ਕਜਹਣਗੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਰ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ 

ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ ਲਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
 

6. ਸਿੂਤ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼: ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬ ਤ ਵੀ ਪੇਸ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿੋ ਉਸਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹ ੈਇਹ ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਜਕਉਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਿਾਂ ਬਾਉਂਸ ਹੋਏ ਚੈੈੱਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 

ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ ਝ ਕੂੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਸਬ ਤ “ਜਰਕਾਰਡ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ” ਕੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਸਬ ਤ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ “ਦਾਖਲ” ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੂੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 

ਵੇਲੇ ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਉਸ ’ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  
 
ਪਜਹਲਾਂ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦਿੱਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬ ਤ 

ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਵੀ ਦਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਕ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 
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ਇਹ ਜਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਿੱਪੀ ਹ।ੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ “ਬ ਜਨਆਦ” ’ਤੇ ਸਬ ਤ ’ਤੇ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਜਕ ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਅਟਾਰਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਵਖਾ ਸਕਦਾ ਜਕ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਿਾਂ ਇਹ ਜਕ ਉਹ 

ਸਿੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਿੱਪੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਸਬ ਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ “ਭਾਗ 2 - ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਦਾ ਮਾਮਲਾ” ਵੇਖੋ।  
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ਭਾਗ 2 - ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਨਾ ਹਾਰਨ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਜਵਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੈਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ:  

 
(1) ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਜਰਹਾ ਿਾਂ  
(2) ਇਹ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਿੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਜਿਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ 

ਹਨ।  
 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱਚ ਚਰਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱਚ ਚਰਣਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ 

ਮ ਤਾਬਕ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਨੋਟ: ਮੁ੍ਕੱਦਮ੍ਾ ਵਾਪ੍ਸ ਿੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਮਾਮਲਾ “ਖ਼ਤਮ” ਿਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ 

ਪੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕ ੇਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਾਮਹਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਕਉਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ 
ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਖਾਜਰਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕੈਲੀ. ਜਸਜਵਲ ਪਰਜਕਜਰਆ ਸੂੰ ਜਹਤਾ §581ਸੀ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹ ੈ“ਯੋਰ ਆਨਰ, ਮੈਂ ਬਾਅਦਬ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਿੇਕਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹ ੈਜਕ ਹ ਣ ਤਿੱਕ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਬ ਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਜਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਿਿੱਿ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵ ਨ ੂੰ  “ਮਨਜ਼ ਰੀ” 
ਦੇਣਗੇ ਿਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਿੇਕਰ ਪਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ ਰ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜਕਉਂਜਕ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਚ ਿੱਕਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਿਿੱਿ 

ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵ ਨ ੂੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਅਿੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 
ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਹ,ੈ ਜਿਸਨ ੂੰ  ਬਚਾਅ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ  
 
1. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਥਨ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਿੱ ਖ ਦਿੱਸੇਗਾ। ਿਿੱਿ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ 

ਸਮੇਤ, ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਓਦੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹ ੈਿੇਕਰ ਉਹ 

ਕਰਮਬਿੱਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਸੀ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਉਹ 

ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਜਬਓਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਣਗੇ ਿੋ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਢ ਿੱਕਵਾਂ 
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਜਕ ਉਹ ਜਬਓਰਾ ਜਕਉਂ ਮਹਿੱ ਤਵ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹ।ੈ ਿਿੱਿ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛ ਕ ੇ
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ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਿ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਫਰ 

ਆਪਣਾ ਪਿੱ ਖ ਦਿੱਸਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।  
 
ਨੋਟ: ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਭ ਿੱਲਣ ਿਾਂ ਰੋਕੇ ਿਾਣ ’ਤੇ ਭਟਕਣ ਬਾਰੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ 

ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਨੋਟਸ ਿਾਂ ਰ ਪ-ਰੇਖਾ ਜਲਆਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਹ ਕਜਹਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿੇਕਰ ਿਿੱਿ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛ ਕ ੇਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮ ੜ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਰ ਿੱ ਕ ਗਈ ਸੀ। 
 

2. ਗਵਾਹ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਜਬੂੰਦ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਲਿੱ ਖਣਾ ਅਕਸਰ ਮਦਦਗਾਰ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹ ੈਜਿਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਿੋ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿੱ ਖਣੀ ਪਵੇ।  
 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਕਰ ਕ ੇਹਰ ਗਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਬ ਲਾਏਗਾ। ਗਵਾਹ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਸ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਜਿਤ ਹਨ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਕਉਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਗਵਾਹ ਵੀ ਜਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਨੈੱਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ, 

ਸ ਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਿ ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਜਕ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਿਿੱਿ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਉਸਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪ ਿੱ ਛਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਪ ਿੱ ਛ-ਜਗਿੱਛ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ-ਿਵਾਬ ਪ ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ 

ਿਿੱਿ ਦੇ ਕ ਝ ਸਵਾਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਦ ਆਰਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਸਬ ਤ ਦਾਖਲ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ।) 
 

ਅਕਸਰ ਿਿੱਿ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਜਕ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹ,ੈ ਉਸਨ ੂੰ  
ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਦਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸੂੰਬੂੰਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਿੋ ਪਤਾ ਹੈ 
ਉਸਨ ੂੰ  ਉਹ ਜਕਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਬ ਜਨਆਦ ਰਿੱ ਖਣੀ” ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਿੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਮ ਨਾ 
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ਸੈੈੱਟ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਹ ੈਿੋ ਉਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬ ਜਨਆਦ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਿਸਨ ੂੰ  ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ: 
 

• ਤ ਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ?  

• 123 Street ’ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 9 ਨਾਲ ਤ ਹਾਡਾ ਕੀ ਸੂੰਬੂੰਿ ਹ?ੈ 

• ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਪਜਹਲਾਂ ਉਸ ਯ ਜਨਟ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗਏ ਹ?ੋ 

• ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰ ਮ ਹ?ੈ  

• ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਬਾਥਰ ਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ?  

• ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਥਰ ਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਹੋਈ ਸੀ?  

• ਜਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 
 

ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਜਵਿੱਚ ਜਵਖਾਇਆ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਬਾਥਰ ਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਕਸੇ ਗ ਆਂਢੀ ਤੋਂ 
ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ, ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਪਜਹਲਾਂ ਇਹ ਸ ਣਨਾ ਚਾਹ ਣਗੇ ਜਕ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ 

ਬਾਥਰ ਮ ਬਾਰੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਿੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਨ ੂੰ  ਉਹ ਜਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ। ਇਹ ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਕ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਜਕੂੰਨੀ ਜਵਸਵਾਸਯੋਗ ਹ।ੈ  
 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਅਟਾਰਨੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਦੋਂ ਇਹ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਓਦੋਂ ਆਪਣੀ 
ਗਿੱਲ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਨਰਣਾ ਕਰਨ ਤਿੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ 

ਿਿੱਿ “ਓਵਰਰ ਲਡ” (ਨਾਮਨਜ਼ ਰ) ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ 

ਿਿੱਿ “ਸਸਟੇਨਡ” (ਬਰਕਰਾਰ) ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਿਿੱਿ 

ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣ (“ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਿੱਚ” ਸਵਾਲ 

ਕਰਨਾ) ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।  
 
ਇਿੱਕ ਆਮ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਫ਼ਵਾਹ (ਸ ਣੀ-ਸ ਣਾਈ ਗਿੱਲ) ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਸ ਣੀ-ਸ ਣਾਈ ਗਿੱਲ ਦਾ 
ਉਦਾਹਰਨ ਹ:ੈ “ਪਲੂੰ ਬਰ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਜਸਆ ਸੀ ਜਕ ਮੇਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਜਹਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ” 
ਸ ਣੀ-ਸ ਣਾਈ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਪਲੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਦ 
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ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਪਲੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਪਲੂੰ ਜਬੂੰਗ ਨਾਲ ਿ ੜੀ ਸਜਥਤੀ 
ਕਰਕੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਕਉਂ ਰਜਹਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਫਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਪਲੂੰ ਬਰ ਨਾਲ ਜਿਰਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲੇਗਾ। 
 

3. ਡਜਰਹ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਹਰ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ-ਿਵਾਬ ਪ ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਕੋਲ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰਹ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮਕੌਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਜਵਸ਼ੇਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 

ਪ ਿੱ ਛਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹ ੈਜਿਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛੇ ਸਨ। ਿੇਕਰ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

“ਗ ੂੰਿਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਹੋਣ ਵਿੋਂ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
 

4. ਮੁ੍ੜ ਡਸੱਧੇ ਸਵਾਿ-ਜਵਾਿ: ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦ ਆਰਾ ਜਿਰਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਫ਼ਾਲੋ-ਅਪ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਨ ੂੰ  “ਮ ੜ ਜਸਿੱਿੇ” ਸਵਾਲ-

ਿਵਾਬ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਜਵਸ਼ੇ ਤਿੱਕ ਸੀਜਮਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ 

ਬਾਰੇ ਜਿਰਹ ਜਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੇਕਰ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਕਿੱਟਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹ ੈਜਕ ਉਸਦਾ ਗਵਾਹ ਉਸ ਜਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਮਦਦਗਾਰ ਗਿੱਲ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 

ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਮ ੜ ਜਸਿੱਿੇ ਸਵਾਲ-ਿਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 

5. ਡਰਕਾਰਿ ਡਵੱਚ ਸਿੂਤ ਦਾਖਿ ਕਰਨਾ: ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ ਜਲਆਏ ਗਏ ਸਬ ਤ ’ਤੇ ਿਿੱਿ ਿਾਂ 
ਜਿਊਰੀ ਦ ਆਰਾ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਉਦਾਹਰਨ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਬ ਤ ਜਕਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਨ 1 

ਜਕਸੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ 

ਉਸਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ: 
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A. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਹਰ ਉਸ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਤੂੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈਿੋ ਉਹ 

ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਹਰ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਜਪਿੱ ਛਲੇ ਪਾਸੇ ਿਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਪੂੰ ਨੇ ’ਤੇ, 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਪਰਜਤਵਾਦੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਜਬਟ ਏ. ਜਲਿੱ ਖਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੀਆਂ 3 ਕਾਪੀਆਂ ’ਤੇ 

ਐਗਜ਼ੀਜਬਟ ਏ. ਜਲਿੱ ਜਖਆ ਹੋਵੇਗਾ)। ਅਗਲੀ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ, ਪਰਜਤਵਾਦੀ ਦਾ 
ਐਗਜ਼ੀਜਬਟ ਬੀ. ਜਲਿੱ ਖਦਾ ਹ ੈ(ਸਾਰੀਆਂ 3 ਕਾਪੀਆਂ ’ਤੇ)। ਅਗਲੀ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ, 

ਪਰਜਤਵਾਦੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਜਬਟ ਸੀ. ਜਲਿੱ ਖਦਾ ਹ ੈ(ਸਾਰੀਆਂ 3 ਕਾਪੀਆਂ ’ਤੇ), ਵਗੈਰਾ। 
B. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮ ਰੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।” 
C. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਿਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕਾਪੀਆਂ ਜਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਫਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਿਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹ।ੈ  

D. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  
ਹਰ ਫ਼ੋਟੋ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੂੰਦਾ ਹ:ੈ 

1. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਟੋ ਜਖਿੱ ਚੀ ਗਈ ਸੀ ਓਦੋਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹ ਣ 

ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਇਹ ਫ਼ੋਟੋ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਚਿੱਤਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ 

ਫ਼ੋਟੋ ਜਵਿੱਚ ਿੋ ਜਵਖਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਦਾ ਹ।ੈ (ਹਾਲਾਂਜਕ 

ਫੋਟੋ ਨ ੂੰ  ਸਬ ਤ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸਦਾ 
ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹ ੈਜਕ ਫ਼ੋਟੋ ਜਕਸਨੇ ਜਖਿੱ ਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਖਿੱ ਚੀ ਗਈ 

ਸੀ।)  
2. ਫ਼ੋਟੋ ਜਵਿੱਚ ਿੋ ਜਵਖਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਬਲਕ ਲ ਉਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹ।ੈ 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕਜਹੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ “ਪਾਣੀ ਚਾਲ  ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਸੂੰਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਜਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਿੋ 

ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਫੈਲ ਿਾਵੇ। ਤ ਸੀਂ ਜਸੂੰਕ ਦੇ ਥਿੱ ਲੇ ਮੇਰੀ ਪੀਲੀ ਬਾਲਟੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 

ਹ।ੋ” 
3. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਜਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹ।ੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਬਲਕ ਲ 

ਸਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਿ ਦ ਕੋਈ ਵੀ 
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ਸਬ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਹਤ ਇੂੰਸਪੈਕਟਰ 

ਦੀਆਂ ਜਰਪੋਰਟਾਂ। 
4. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸਨੇ ਮੈਨੇਿਰ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ 

ਦਿੱ ਜਸਆ ਸੀ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਜਿਤ ਤਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਜਕੂੰਨੀ 
ਵਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱਚ ਵੀ, 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਬਲਕ ਲ ਸਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹ ੈ– ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਵਾਬ 

ਜਵਿੱਚ “ਹਰ ਵੇਲੇ” ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕਜਹੂੰ ਦਾ ਹ ੈ“ਪ ਰੇ ਮਹੀਨੇ ਜਵਿੱਚ 

ਹਰ ਦ ਿੇ ਜਦਨ” ਿਾਂ “9 ਨਵੂੰਬਰ, 2020 ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਜਮ. ਨਾਟਅਗ ਿੱਡ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨ ੂੰ  
ਕਾਲ ਕਰ ਕ ੇਵੌਇਸਮੇਲ ਛਿੱ ਜਡਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੌਇਸਮੇਲ ਜਵਿੱਚ ਉਸਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਲੀਕ 

ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਸੀ। 10 ਨਵੂੰਬਰ, 2020 ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਜਮ. ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਟੈਕਸਟ 

ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਸੀ। 11 

ਨਵੂੰਬਰ, 2020 ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਜਮ. ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ 

ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ 12 ਨਵੂੰਬਰ, 2020 ਨ ੂੰ , ਮੈਂ 
ਜਮ. ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਪਰਜਤਵਾਦੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਜਬਟ 4 ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 

ਇਹ ਪਿੱ ਤਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤ ਸੀਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਵਿੱਚ ਮੇਰੀ, ਤਾਰੀਖ਼ 12 

ਨਵੂੰਬਰ, 2020 ਦੀ, ਰਸੀਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਿੋ ਮੇਰੇ ਦ ਆਰਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱ ਤਰ 

ਭੇਿਣ ਦਾ ਵਾਿ  ਸਬ ਤ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਸੀਦ ਪਰਜਤਵਾਦੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਜਬਟ 5 ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
5. ਡਕਰਾਏਦਾਰ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਨੰੂ “ਸਿੂਤ ਡਵੱਚ ਦਾਖਿ ਕਰਨ” ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਣ ਿਈ 

ਜੱਜ ਨੰੂ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
6. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਲਈ ਮ ਰੂੰ ਮਤ ਕਰਾਈ ਸੀ 

ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ 

ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਫਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ 

ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
7. ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪਜਰਵਾਰ ਿਾਂ ਦੋਸਤ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਜਿਤ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਾਕਰੋਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 
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ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜਕ, “ਮੇਰਾ ਪਜਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦੇ। ਿਦੋਂ ਸਾਡਾ 
ਕ ੜੇਦਾਨ ਭਰ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਾ ਕੇ ਇਿੱਕ ਕੈਬਜਨਟ ਜਵਿੱਚ ਰਿੱਖ 

ਜਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਖ ਿੱ ਲਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਨਾ ਜਪਆ ਰਹ।ੇ ਹਰ ਬਾਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਿੋਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਸੂੰਕ ਜਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 
ਛਿੱਡਦੇ।” 

8. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 

ਪਜਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ 
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜਕ, “ਜਕਉਂਜਕ ਜਸੂੰਕ ਜਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ 

ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਤਰਨ ਿੋਣ ਜਵਿੱਚ ਬਹ ਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਯਾਰਡ 

ਜਵਿੱਚ ਿਾ ਕ ੇਬਾਲਟੀ ਰਿੱ ਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਿੋਣ ਲਈ ਬਾਥਟਬ ਤਿੱਕ ਲੈ ਿਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਫਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਾਥਟਬ 

ਨ ੂੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਿਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਜਵਿੱਚ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜਕ: “ਮੈਨ ੂੰ  ਜਫ਼ਕਰ ਹ ੈਜਕ ਕਾਕਰੋਚ ਜਬਮਾਰੀ 
ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟੀ ਬਿੱਚੀ ਹ ੈਿੋ ਫਰਸ ’ਤੇ ਜਰੜਹਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਖਡੌਣੇ 

ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਜਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛ ਹੇ ਜਿਿੱ ਥੇ 

ਕਾਕਰੋਚ ਮੌਿ ਦ ਰਹ ੇਹਨ।” 
E. ਜਸਹਤ-ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਜਰਪੋਰਟਾਂ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਭੇਿੇ ਗਏ ਪਿੱ ਤਰ, ਆਜਦ 

ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਤਾਂ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਪਜਹਲਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਫਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱਸੇਗਾ ਜਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ 
ਸਾਜਬਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਪਛੋਕੜ ਦਾ ਇਹ ਜਬਓਰਾ ਦੇਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸਬ ਤ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ” ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰੇਗਾ। 

ਉਦਾਹਰਨ 2 

ਿੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਕ ਉਸਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੂੰ  
ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਤੂੰਨ-ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਜਟਸ ਜਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੂੰ  
ਜਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਦੋਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਕਰਾਇਆ ਜਦੂੰਦਾ ਹ:ੈ  
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A. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਜਕ “ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੂੰ  ਜਕਰਾਇਆ 

ਜਦੂੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਸਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 
B. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਪਜਹਲਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜਫਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਵਖਾਉਂਦਾ ਹ ੈਿੋ ਇਹ ਸਾਜਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜਕ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਕਆਇਆ ਜਦਿੱਤਾ 
ਹ,ੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ।  

C. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਚਾਰਟ ਜਤਆਰ ਹ ੈਿੋ ਇਹ ਜਵਖਾਉਂਦਾ ਹ ੈਜਕ ਜਪਿੱ ਛਲੇ ਸਾਲ ਿਾਂ 
ਉਸਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਕਹੜੇ ਜਦਨਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਕਰਾਇਆ ਜਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  
ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਜਕ ਚਾਰਟ ਜਵਿੱਚ ਜਲਿੱ ਜਖਆ ਹਰ ਇਿੱਕ ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 

ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਕਰਾਇਆ ਜਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
D. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਨ ੂੰ  ਸਬ ਤ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

 
ਨੋਟ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਰਹ ਜਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਿਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਜਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

ਭਾਗ 3 - ਸਮਾਪਤੀ ਕਥਨ  

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ ਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਿਿੱਿ ਦੋਵਾਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ “ਸਮਾਪਤੀ ਕਥਨ” ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਅੂੰ ਜਤਮ ਕਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਨ ਜਵਿੱਚ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਜਕ ਿਿੱਿ ਿਾਂ 
ਜਿਊਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨਾਲ ਜਕਉਂ ਸਜਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਕਰਾਏਦਾਰ 

ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਜਿਹੜੇ 

ਸਬ ਤਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਜਕਉਂ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਣ 

ਹ।ੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਦਿੱਸਦਾ ਹ,ੈ (1) ਉਹ ਤਿੱਥ ਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਸਦੇ ਜਖਲਾਫ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਜਕਉਂ ਸਾਜਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ (2) ਉਹ ਤਿੱਥ ਿੋ ਉਸਦੀਆਂ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਫਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਨ ੂੰ  ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਖਾਜਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।  
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7. ਅੰਡਤਮ੍ ਫੈਸਿਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਸੇਗਾ ਜਕ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱ ਖ ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਜਕਸ ਨੇ 

ਜਿਿੱ ਜਤਆ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਜਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਥਨ 

ਸਮਾਪਤੀ ਕਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ  “ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਥਨ” ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਥਨ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਿੱਸੇਗਾ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਕਉਂ ਜਿਿੱ ਜਤਆ ਿਾਂ ਹਾਜਰਆ ਹ।ੈ ਆਮ ਤੌਰ 

’ਤੇ ਿਿੱਿਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਦਨ ਿਾਂ 8 ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ 

ਜਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਿੱਿ ਦ ਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, 
ਿਿੱਿ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸ ਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ) ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਿ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਥਨ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
 

“ਫੈਸਲਾ” ਿਾਂ “ਆਰਡਰ” 

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਿੱਿ ਿਾਂ ਜਿਊਰੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਮੌਿ ਦ ਰਜਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਿੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ ਝ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਲਖਤੀ ਫੈਸਲੇ, ਿਾਂ “ਆਰਡਰ” 

ਜਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

 
1. ਇਿੱਕ ਕਥਨ ਿੋ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਯ ਜਨਟ ਜਵਿੱਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹ ੈ

(ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਿਿੱਤ ਜਗਆ) ਿਾਂ ਇਹ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਯ ਜਨਟ ਛਿੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ 
(ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਹਾਰ ਜਗਆ); 

2. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਪਿੱ ਛਲਾ ਜਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਾਂ ਨਹੀਂ; 
3. ਜਿਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਰਜਚਆਂ ਲਈ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਰਕਮ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਿਾਂ ਨਹੀਂ। (ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਿਿੱ ਜਤਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਜਕ ਦ ਿਾ ਪਿੱ ਖ ਉਸਦੇ 

ਖਰਜਚਆਂ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਇਿੱਕ ਫ਼ਾਰਮ 

ਭਰ ਕ ੇਲਾਗਤ ਮ ੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮ ਇਿੱਥੇ ਉਪਲਬਿ ਹ:ੈ 

https://www.courts.ca.gov/documents/mc010.pdf); ਅਤੇ 

https://www.courts.ca.gov/documents/mc010.pdf
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4. ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਜਿਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਖ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 
ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਓਦੋਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ 

ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਜਲਖਤੀ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਿ ਦ ਹ ੈਅਤੇ ਜਿਿੱਤਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਖ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੀ। 
 
ਸਾਵਧਾਨ: ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਰਡਰ ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ 

ਜਦਨ ਉਹ ਜਿਿੱਤ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਜਫਰ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚ ਿੱਕਣ ਦਾ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਰਡਰ ਕਰਕ ੇਜਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਨਸਜਚਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਤਿੱਕ ਜਪਿੱ ਛਲਾ ਜਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿੇਕਰ ਉਹ ਮ ੜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਿੇ 

ਵੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਜਿਿੱਤ ਜਗਆ ਹੋਵੇ। 
ਿੇਕਰ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ 
ਕਜਹੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ DRC ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਜਿਿੱਤ ਿਾਂ ਹਾਰ ਅੂੰ ਜਤਮ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ “ਜਿਿੱਤਣ” ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ: 

• ਿਿੱਿ ਇਹ ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਯ ਜਨਟ ਜਵਿੱਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹ ੈ

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨੇ ਵਿੱਸਣਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਾਰੂੰ ਟੀ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਸਾਜਬਤ ਕੀਤੀ 
ਹ,ੈ ਪਰ ਿਿੱਿ ਨੇ ਉਸਨ ੂੰ  5 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਪਿੱ ਛਲੇ ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਇਿੱਕ ਜਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ 

ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਦਿੱਤਾ ਹ।ੈ  
o ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਜਪਿੱ ਛਲੇ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ(ਅਤੇ ਇਿੱਕ 

ਰਸੀਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ)ੈ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਜਿਿੱਤ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛਿੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

o ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਜਪਿੱ ਛਲੇ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ 

ਮਾਲਕ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਜਿਿੱਤ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
(ਹੇਠਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਜਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ।) 

 
ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ “ਹਾਰਨ” ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ: 
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ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਟਰਾਇਲ ਜਵਿੱਚ “ਹਾਰ” ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  “ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ” ਪਰਾਪਤ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਿੋ ਯ ਜਨਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਪ ਰਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱਚ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ 
ਕੋਲ ਕ ਝ ਜਵਕਲਪ ਹਨ: 

1. ਉਹ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੂੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
o ਿੇਕਰ ਿਿੱਿ ਕੋਰਟਰ ਮ ਜਵਿੱਚ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਸਨ ੂੰ  “ਬੇਦਖਲ ਕਰ 

ਜਦਿੱਤਾ” ਿਾਵੇਗਾ ਿਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 
ਿਿੱਿ ਨ ੂੰ , ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

“ਯੋਰ ਆਨਰ, ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣ ਲਈ 30 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣ ਲਈ ਜਮਆਦ ਜਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 

’ਤੇ “ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ” ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ (ਪੂੰ ਨਾ 11 ਵੇਖੋ)।  
o ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣ ਲਈ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਕਉਂ ਹ।ੈ ਨੋਟ: ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਯ ਜਨਟ ਜਵਿੱਚ ਵਾਿ  ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਰਜਹਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

o ਭਾਵੇਂ ਿਿੱਿ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੂੰ ਦੇ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਲ 

ਦੇ ਜਦਨ ਹੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ (ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਜਟਸ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ 

ਜਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ।) 
2. ਿੇਕਰ ਉਜਚਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ “ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ” ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਪੂੰ ਨਾ 

11 ਵੇਖੋ)। 
3. ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੂੰਦ ਕੀਤੇ ਜਰਕਾਰਡ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਕਰੈਜਡਟ ਜਵਿੱਚ ਜਰਕਾਰਡ ਬੇਦਖਲੀ ਜਵਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ।  
 

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਜਟਸ 

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਜਟਸ ਲਾਲ ਅਿੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ ੈਿੋ ਇਹ ਕਜਹੂੰ ਦਾ ਹ ੈਜਕ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣ ਲਈ ਪੂੰ ਿ ਜਦਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਿੱਕ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ 
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ਿਾਂਦੇ ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਜਟਸ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਜਰਫ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਯ ਜਨਟ 

ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਟੇਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੋਜਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਚਪਕਾਏਗਾ।  
 
ਸੈਜਰਫ ਦ ਆਰਾ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨੋਜਟਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਨੋਜਟਸ 

ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ ਸੈਜਰਫ ਦ ਆਰਾ ਉਸ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣ ਲਈ ਕਜਹਣ ’ਤੇ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
 

ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਯ ਜਨਟ ਜਵਿੱਚ ਰਜਹਣ ਲਈ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹ ੈਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੂੰਨ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵਿੱਚ ਇਹ ਇਿਾਜ਼ਤ 

ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੈਜਰਫ ਨ ੂੰ  ਜਵਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਤਆਰ ਰਿੱ ਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੈਜਰਫ ਨ ੂੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਸੈਜਰਫ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੈਜਰਫ ਨ ੂੰ  ਸ ਜਚਤ 

ਕੀਤਾ ਸੀ।  
 
ਿਦੋਂ ਸੈਜਰਫ ਆਏਗਾ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣ ਲਈ ਜਸਰਫ਼ ਕ ਝ ਜਮੂੰਟ ਦੇਵੇਗਾ, 
ਇਸ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਰਨੀਚਰ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਜਲਿਾਉਣ ਲਈ ਪਰਯਾਪਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਕ ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹਨ, 

ਿਾਂ ਜਬਮਾਰ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਤ ਰੂੰ ਤ ਯ ਜਨਟ ਛਿੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।  
 
ਿੇਕਰ ਸ਼ੈਜਰਫ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਸਦੇ ਯ ਜਨਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਜਢਆ 

ਿਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਮਾਨ ਰਿੱ ਖ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਮ ੜ ਹਾਜਸਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਰਕਮ ਚ ਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਸ਼ੈਜਰਫ ਦ ਆਰਾ ਲਾਕ ਆਉਟ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਜਢਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ ਿੱ ਟੇ 

ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਕ ਆਉਟ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਪਿੱ ਤਰ ਜਲਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਿੱ ਤਰ ’ਤੇ ਪਿੱ ਤਰ ਜਲਿੱ ਖਣ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ਼ ਹੀ ਜਲਿੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱ ਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਿੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਪਰਮਾਜਣਤ ਡਾਕ 

ਦ ਆਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਪਿੱ ਤਰ ਭੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਂ ਪਿੱ ਤਰ ਹਿੱ ਥੀਂ ਸਪ ਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
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ਅਤੇ ਪਿੱ ਤਰ ਜਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਜਦਆਂ 

ਹੋਇਆਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਸਦੀ ਕਾਿੱਪੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇ। 
 

ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਨਮ ਨਾ ਪਿੱ ਤਰ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਹ:ੈ 

 
(ਤਾਰੀਖ਼) 

 

ਜਪਆਰੇ (ਮੈਨੇਿਰ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ): 
 
ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ 

ਸੀ। [ਜਪਿੱ ਛੇ ਛਿੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਿਾਂ ਵੇਰਵਾ।] ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ 
ਸ ਿੱਟਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਨਰਿਾਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਲਦੀ 
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗਾ। 
 
ਿੂੰ ਨਵਾਦ, 

 
(ਤ ਹਾਡਾ ਨਾਂ) 
(ਪਤਾ) 

 
ਹਾਲਾਂਜਕ, ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਭ ਗਤਾਨ 

ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਿੱਕ “ਵਾਿਬ ਮ ਜਵੂੰਗ ਫੀਸ,” ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਹਰ ਜਦਨ ਲਈ ਯ ਜਨਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਕਰਾਏ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈ 

ਸਕਦਾ। ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਪਤਾ ਦਿੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਦ ਆਰਾ ਫੀਸ ਦੀ ਮੂੰਗ ਭੇਿਣ ਲਈ ਡਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਸਾਵਧਾਨ: ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਮੈਨੇਿਰ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਦੂੰਦਾ, ਤਾਂ 
ਮੈਨੇਿਰ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਜਰਸਰ ਛਿੱਡ ਜਦਿੱਤਾ 
ਸੀ। 
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8. ਅਦਾਿਤ ਡਵੱਚ ਵਾਜਿ ਡਿਹਾ਼ਿ 

ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼ ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼ ਪਿੱ ਿਤੀ, ਨੀਤੀ, ਿਾਂ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹ ੈਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 
ਕੋਈ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਜਵਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹ ੂੰ ਚ ਹਾਜਸਲ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਕਉਂ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹ ੈਜਕਉਂਜਕ ਉਸਦੀ ਇਿੱਕ 

ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ ਉਸਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ, ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮ ਕਿੱਦਮੇ ਜਵਿੱਚ ਹਾਜਜ਼ਰ ਹੋਣ, 

ਿਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਜਕਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਵਿੱਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹ।ੈ  

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਕਸੇ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਰੋਟਰ ਮ ਜਵਿੱਚ ਕ ਝ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹ,ੈ 

ਿਾਂ, ਬੋਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਿੋ 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਜਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਮਰਿੱ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਸ ਣਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਿਾਂ ਰੀਡਰਸ ਮ ਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਸ ਣਵਾਈ ਨ ੂੰ  ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਟਰ ਮ ਜਵਿੱਚ ਮ ੜ 

ਜਨਰਿਾਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਜਿਿੱ ਥੇ ਪਹ ੂੰ ਚਣਾ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ।  

ਅਸਮਰਿੱ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕ ਝ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਜਲਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ ਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੇਕਰ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤ 

ਜਵਿੱਚ ਪੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇਸਦੀ ਗਰੂੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜਕ 

ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਜਲਹਾਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਹ ਕਜਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਲਖਤੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਕ ਜਨਰੂੰ ਤਰਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਿੇ ਵੀ 
ਆਪਣੀ ਪਜਹਲਾਂ ਜਨਰਿਾਜਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਣਵਾਈ ਜਵਿੱਚ ਿਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਜਕਰਾਏਦਾਰ “MC-410” ਫ਼ਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰ ਕ ੇਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟਰ ਮ ਦੇ ADA ਸੂੰਚਾਲਕ 

ਕੋਲ ਉਸਨ ੂੰ  ਿਮਹਾਂ ਕਰ ਕ ੇਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਫ਼ਾਰਮ ਇਸ 



ਇਹ ਪਰਕਾਸਨ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।  63 

 

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹ:ੈ https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-410। ਉਸਨ ੂੰ  
ਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਇਿੱਥੇ ਜਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-410-INFO। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਗ ਪਤ ਮੂੰ ਜਨਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ। ਿੇਕਰ ਅਦਾਲਤ 

ਵਾਿ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਜਨੈੱਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟਰ ਮ ਜਵਿੱਚ ਮੌਿ ਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ ਣਾਏ ਜਬਨਾਂ, ਿਿੱਿ ਨਾਲ ਉਹ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਹ?ੈ 

ਹਾਂ, ਿੇਕਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਇਕਾਈ ਤੋਂ 
ਵਾਿਬ ਜਲਹਾਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਨ 

ਜਲਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਜਲੂੰ ਕਸ ’ਤੇ 

ਵੀ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: https://www.courts.ca.gov/14362.htm ਅਤੇ 

https://www.courts.ca.gov/documents/Disability-Accommodations-in-

California-Courts.pdf। 
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