
 

 

OFFICIAL 

ਕਿਰਾਇਆ: ਇਿ ਜਰੂਰੀ ਗਾਈਡ  
ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਾਏ ਤੇ ਿੋਈ ਜਗ੍ਾਾਂ ਲੈਂਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਥੇ 
ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਪੈਸੇ ਹਦੂੰਦੇ ਿੋ। ਤੁਸੀ ਿਮਰੇ, ਮਿਾਨ, ਛੋਟੀਆਾਂ ਜਗ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇੂੰਟਰਨੈਟ, 
ਅਖਬਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਿੋਲੋ ਪਤਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿੋ। 
 

ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ  
ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਿ ਇਿ ਹਿਰਾਏਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਿਰਦੇ ਿੋ (ਉਸਨ ੂੰ  ਲੀਜ਼ ਵੀ ਹਿਿਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ) ਹਜਸ ਹਵਚ ਇਿ ਦੱਹਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਹਿ ਤੁਸੀ ਹਿੂੰਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਉਥੇ ਰਿੋਗੇ, ਹਿਨ੍ਾਾਂ 
ਹਿਰਾਇਆ ਤੁਸੀ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਿਦੋ ਤੁਸੀ ਇਸਨ ੂੰ  ਦੇਵੋਗੇ। 
 

ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਹਲਖਤ ਇਿਰਾਰ ਿਰਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਮਾਲਿ ਜਰ ਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੀ ਿਾਪੀ 
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਹਲਖਤ ਗਾਈਡ ਦੇਵੇਗਾ ਹਜਸ ਹਵਚ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਿ ਅਤੇ ਹਜੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਹਲਖੀਆ 
ਿੋਣਗੀਆ। 
 

ਹਿਰਾਏਨਾਮਾ ਇਿ ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜa ਿੈ। ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਦੋ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿੁੂੰਦੇ ਿਨ। 
 

ਇਿ ਪੱਿਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਇਿ ਨੀਅਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇ ਵਾਸਤੇ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ (ਹਜਵੇ 6 ਜਾਾਂ 12 ਮਿੀਨੇ) ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਸਮੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਜਗ੍ਾਾਂ ਖਾਲੀ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ 
ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਏ ਉਪਰ ਫੀਸ ਦੇਣਾ, ਇਥੋ ਤੱਿ ਜਦੋ ਤੱਿ ਨਵਾਾਂ ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਨਿੀ ਹਮਲ ਜਾਾਂਦਾ ਉਦੋ ਤੱਿ ਹਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਿੈ। 
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਜਾਾਂ ਮਾਲਿ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਅਖੀਰ ਹਵਚ ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਿੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 28 ਹਦਨ ਦਾ ਅਡਵਾਾਂਸ ਨੋਹਟਸ ਇਿ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਿੇ ਅਹਜਿਾ ਿਰ 
ਸਿਦੀ ਿੈ। ਜੇਿਰ ਨੋਹਟਸ ਨਿੀ ਹਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਤਾਾਂ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਅਣਹਮੱਥੇ ਸਮੇ ਤੱਿ ਚਲਦਾ ਰਿੇਗਾ। 
 

ਇਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਿਨਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਿੋਈ ਪੱਿੀ ਖਤਮ ਿੋਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਨਿੀ ਿੁੂੰਦੀ। ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਲਖਤੀ ਨੋਹਟਸ ਦੇਣਾ 
ਪਵੇਗਾ (21 ਹਦਨ ਜਾਾਂ ਸਮ੍ਾਾਂ ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ)। ਜੇਿਰ ਮਾਲਿ ਜਗ੍ਾਾਂ ਖਾਲੀ ਿਰਵਾਉਣੀ ਚਾਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਉਿ ਵੀ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਨੋਹਟਸ ਦੇਵੇਗਾ (60 ਹਦਨ ਹਿਸੇ 
ਪੱਿੇ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ, 90 ਹਦਨਾ ਹਬਨ੍ਾਾਂ ਹਿਸੇ ਿਾਰਨ) 

 

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ  
ਹਜਸ ਹਦਨ ਤੁਸੀ ਜਗ੍ਾ ਹਵਚ ਦਾਖਲ ਿੁੂੰਦੇ ਿੋ ਤਾ ਮਾਲਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਇੂੰਸਪੈਿਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਦੀਆਾਂ 2 ਿਾਪੀਆਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਿੋਈ ਜਾਾਂ ਗੂੰਦੀ ਿ ੈਤਾਾਂ 
ਇਸਨ ੂੰ  ਇੂੰਸਪੈਿਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਉਪਰ ਨੋਟ ਿਰੋ। ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਾਲਤ ਇੂੰਸਪੈਿਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਉਪਰ ਹਲਖ ਹਦੂੰਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਦੋਵੇ ਇੂੰਸਪੈਿਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਉਪਰ ਜਰ ਰ 
ਦਸਤਖਤ ਿਰੋ। ਇਿ ਿਾਪੀ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਹਦਉ ਤੇ ਇਿ ਿਾਪੀ ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਰੱਖੋ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਪਰਾਪਟੀ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਬ ਤ ਵਜੋ ਹਖਚ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। 
 

ਮਾਲਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਜਰ ਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਹਜਵੇ ਹਲਖਤੀ) ਹਿ ਹਿਵੇ ਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨੀਆਾਂ ਿਨ (ਹਜਵੇ ਏ.ਸੀ ਹਿਵੇ ਚਲਾਉਣਾ ਿੈ)। ਚੀਜ਼ਾ ਹਿਰਾਏਨਾਮੇ 
ਹਵਚ ਜਰ ਰੀ ਹਲਖੀਆਾਂ ਿੋਣੀਆਾਂ ਚਾਿੀਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਿ ਮਾਲਿ ਦੀ ਹਜੂੰਮੇਵਾਰ ਿੋਵੇਗੀ ਹਿ ਉਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਮਆਦ ਮੁਤਾਹਬਿ ਉਸਦੀ ਹਰਪੇਅਰ ਿਰਾਵੇ। ਜਾਇਦਾਦ 
ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਤੁਿਾਡੀ ਹਜੂੰਮੇਵਾਰੀ ਿੋਵੇਗੀ। 
 

ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਾਂਡ 
ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਬਾਾਂਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਿਰ ਹਿਰਾਇਆ: 
• 800 ਡਾਲਰ ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਜਾਾਂ ਘੱਟ, ਬਾਾਂਡ 4 ਿਫਤੇ ਦੇ ਹਿਰਾਇਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਿ ੋਸਿਦਾ ਿੈ 
• 800 ਡਾਲਰ ਪਰਤੀ ਹਫਤੇ ਤ ੋਕਜਆਦਾ, ਬਾਾਂਡ 6 ਿਫਤੇ ਦੇ ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ 

 

ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਬਾਾਂਡ ਗਰਾਿਿ ਅਤੇ ਹਬਜਨੈਸ ਸਰਹਵਸ ਹਵਖੇ 2 ਿਫਤੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਰਵਾਉਣਾ ਜਰ ਰੀ ਿੋਵੇਗਾ (ਜਾਾਂ 4 ਿਫਤੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜੇਿਰ ਮਾਲਿ ਨੇ ਏਜੂੰਟ 
ਰੱਹਖਆ ਿੈ)। ਮਾਲਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  48 ਘੂੰਟ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਸੀਦ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅੂੰਤ ਹਵਚ ਤੁਸੀ ਬਾਾਂਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਿਰੋਗੇ। ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਨੁਿਸਾਨ, ਬਿਾਇਆ ਹਿਰਾਇਆ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਿੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿੀ 
ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਬਾਾਂਡ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
(ਨੋਟ ਹਾਉਕ ਿੰਗ ਐ .ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ  ਿੰਪਰਿ ਿਰੇਗਾ। ਫੋਨ 131 299) 

ਮਾਲਿ ਦੀਆਾਂ ਕਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ  
ਮਾਲਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਜਰ ਰ ਦੇਵੇਗਾ:  
• ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਿਾਪੀ (ਜੇਿਰ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਹਲਖਤੀ ਿੈ); 
• ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਿੱਿ ਅਤੇ ਹਜੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ; 
• ਇੂੰਸਪੈਿਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਾਲਤ ਹਰਿਾਰਡ ਿਰਨੀ; 

ਗਰਾਿਿ ਅਤੇ ਹਬਜਨੈਸ ਸਰਹਵਸ 
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ਇਸ  ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਮੁਿੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੇਵਲ ਇੱਿ ਆਮ ਪਰਿਾਰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਹਚਤ ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਿਵਾਲੇ ਦੇ ਰ ਪ ਜਾ ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਵੱਚ ਸਮਹਝਆ ਨਿੀ ਜਾਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ।  

• ਿਰੇਿ ਲਏ ਗਏ ਹਿਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ, ਜਦੋ ਤੱਿ ਤੁਸੀ ਮਾਲਿ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਵਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਾ ਨਿੀ ਿਰਵਾ ਹਦੂੰਦੇ 
 

ਮਾਲਿ 

• ਇਿ ਵੀ ਯਿੀਨ ਹਦਵਾਏਗਾ ਹਿ ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਜਗ੍ਾਾਂ ਅੂੰਦਰ ਦਾਖਲ ਿੋਵੋ ਤਾ ਉਿ ਸਾਫ ਅਤੇ ਠੀਿ ਿਾਲਤ ਹਵਚ ਿੋਵੇ 
• ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਜਗ੍ਾਾਂ ਅੂੰਦਰ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਨੋਹਟਸ ਦੇਵੇ (ਜਦੋ ਤੱਿ ਆਪਤਾ ਸਹਥਤੀ ਨਾ ਿੋਵੇ) 

• ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਹਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੂੰ  ਲੋਿ ਲੱਗਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸੁਰਹਖਅਤ ਿੈ। 
• ਜਰ ਰੀ ਿੋਣ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਰਪੇਅਰ ਿਰਾਵੇ (ਪਰ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਨੁਿਸਾਨ ਪਿੁੂੰਚਾਇਆ ਿੈ ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ) 

 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ  
ਬਤੋਰ ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਤੁਸੀ 
• ਹਿਰਾਇਆ ਸਮੇ ਹਸਰ ਅਤੇ ਅਡਵਾਾਂਸ ਦੇਵੇਗਾ 
• ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਫ ਰੱਖੋਗੇ। 
• ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਿੈਸਾਂਲ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ ਤਰੀਿਾ ਅਪਨਾਓ 

• ਨੁਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪੇਅਰ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਹਦਉ 

• ਹਿਸੇ ਿੋਰ ਨ ੂੰ  ਗੈਰ ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਵਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਿੋਣ ਹਦਉ 

• ਹਜਆਦਾ ਅਵਾਜ ਨਾ ਿਰੋ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਦੇ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਹਨਜੱੀੀ ਹਜੂੰਦਗੀ ਹਵਚ ਰੁਿਾਵਟ ਨਾ ਪਾਵੋ 
• ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਪੈਟ ਰੱਖਣੇ ਿਨ ਜਾਾਂ ਹਿਸੇ ਿੋਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਇਦਾਦ ਹਵਚ ਰੱਖਣਾ ਿੈ ਜਾਾਂ ਜਗ੍ਾਾਂ ਹਵਚ ਬਦਲਾਵ ਿਰਨਾ ਿੈ ਤਾ ਮਾਲਿ ਤੋ ਇਸਦੀ ਮਜ ੂੰਰੀ ਲਵੋ 

 

ਕਿਰਾਏ ਕਵਚ ਵਾਧਾ  
ਹਿਰਾਏਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਤੋ ਜਾਾਂ ਆਖੀਰੀ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਿਰਾਏ ਤੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਿੀਹਨਆ ਤੱਿ ਹਿਰਾਇਆ ਨਿੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਿਰਾਇਆ 
ਵਧਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ 60 ਹਦਨ ਦਾ ਅਡਵਾਾਂਸ ਨੋਹਟਸ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਹਫਿਸਟ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਅੂੰਦਰ ਿੋਈ ਹਿਰਾਇਆ ਨਿੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋ ਤੱਿ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਹਬਿ ਹਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਧੇ। 
ਜੇਿਰ ਦੋਵੇ ਹਧਰਾਾਂ ਸਹਿਮਤ ਿਨ ਤਾਾਂ ਹਿਰਾਇਆ ਹਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ (ਹਜਵੇ ਜੇਿਰ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਸਮੇ ਏਅਰ ਿੂੰਡੀਸaਨਰ ਨਿੀ ਸੀ ਲੱਗਾ ਪਰ ਮਾਲਿ 
ਇਸਨ ੂੰ  ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਰਾਜ਼ੀ ਿੋ ਹਗਆ ਿੋਵੇ)। ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਹਲਖਤ ਹਵਚ ਿੋਵੇ। 
 

ਕਿਰਾਏ ਕਵਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ  
ਜੇਿਰ ਤੁਿਾਡਾ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਗਰਾਿਿ ਅਤੇ ਹਬਜਨੈਸ ਸਰਹਵਸ ਹਵਖੇ ਸੂੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਿਾਾਂ ਅਤੇ ਹਜੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਹਦਆਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਿਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਿਰਾਾਂਗੇ। ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਠੀਿ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਹਨਿਲੇ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਸਾਉਥ ਆਸਟਰੇਹਲਅਨ ਹਸਵਲ ਅਤੇ 
ਐਡਮਨੀਸਟਰੇਹਟਵ ਹਟਰਹਬਊਨਲ (ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਏ.ਟੀ) ਹਵਖੇ ਅਪਲਾਈ ਿਰੋ, ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਏ.ਟੀ ਫੈਸਲਾ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਰ ਰੀ ਿੁਿਮ ਸੁਣਾਏਗਾ। 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ  ਲਾਹ 
130 450 ਉਪਰ ਫਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੂੰਟਰਪਰੇਹਟੂੰਗ ਸਰਹਵਸ ਲਈ ਫੋਨ ਿਰੋ। ਇਿ ਆਦਮੀ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਤੂੰਨ ਤਰੀਿੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਮਝੇਗਾ। ਹਿਰਾਏ ਸਬੂੰਧੀ 
ਸਲਾਿ ਲਈ ਗਰਾਿਿ ਅਤੇ ਹਬਜਨੈਸ ਸਰਹਵਸ ਨਾਲ 131 882 ਉਪਰ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ। 
 
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ  
ਗਰਾਿਿ ਅਤੇ ਹਬਜਨੈਸ ਸਰਹਵਸ (Consumer and Business Services) 
Customer Service Centre (ਗਰਾਿਿ ਸਰਹਵਸ ਿੇਦਾਂਰ) 
91 Grenfell Street (91 ਗਰੇਨਫੇਲ ਸਟਰੀਟ) 
Adelaide SA 5000 (ਐਡੀਲੇਡ ਐਸ.ਏ 5000) 
ਟੈਲੀ: 131 882 

ਹਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਾਸਤੇ www.sa.gov.au/tenancy/renters  ਉਪਰ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

http://www.sa.gov.au/tenancy/renters

