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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਨਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ , 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਨੋਨਿਸ ਨਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਓ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਨਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਨਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ 
ਨਬਨਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ "ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ" ਲਈ ਹੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਕਤੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ 
ਨਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਨਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਨਿੱਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਨਿਹਾਨਰਕ ਜਾਬਤਾ § 1946.2.) ਉਨਚਤ ਕਾਰਨ ਨਿੱਚ 
ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੈ:

o ਨਕਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ
o ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਮਆਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ
o ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
o ਨਨਿਾਸ 'ਤੇ ਅਿਰਾਨਿਕ ਗਤੀਨਿਿੀ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ
o ਇਮਾਰਤ ਨਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਿਰਰਿੇਸ਼ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ
o ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਠੇਕਾ ਕਾਗਜ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇ ਨਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
o ਮਾਲਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਿ ਤੋਂ ਿਾਿਸ ਲੈ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਨਿੱਚ ਰਨਹਣ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ 

ਤੱਕ ਮੁੜ ਨਤਆਰ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਨਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਚਕਰਾਇਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚਵੱਿ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਜਗਹਰਾ ਅਨੁਸਾਰ,  
ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਿੀ ਘੱਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਕੁਝ ਨਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਨਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਨਿੱਚ ਬਣੇ ਘਰ।  
(ਨਿਹਾਨਰਕ ਜਾਬਤਾ § 1947.12.) ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਰਾਇਆ ਿਿਾਉਣ ਿੇਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਨਲਖਤੀ ਨੋਨਿਸ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਕਾਲ, 
ਸੁਨੇਹਾ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਚਖਆ ਮੁੱਚਦਆਂ ਚਵੱਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ 
ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੀਿਰ ਿਰਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਾਕਰੋਚ ਅਤੇ ਚੂਨਹਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਸੰਬੰਿੀ 
ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਲਖਤੀ ਰੂਿ ਨਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਅਤੇ ਆਿਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਜਮਹਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ 21 ਨਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਡਿਾਨਜ਼ਿ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਕਿੌਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੌਤੀਆਂ, ਨਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਨਾ ਹੋਣ ਤੇ , ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਿੁੱਿ ਫੁੱਿ ਤੋਂ 
ਿਰੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਿਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਚਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਰਾਏ ਦੀ 
ਇਮਾਰਤ ਨਿੱਚ ਿਾਜਬ ਭੌਨਤਕ ਸੋਿਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਸਲ, ਿਰਮ, ਨਲੰਗ, ਨਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਅਿਾਨਹਜ ਸਨਿਤੀ, ਨਿਆਹੁਤਾ ਸਨਿਤੀ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ 
ਸਰੋਤ, ਅਨੁਭਿੀ ਸਨਿਤੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਨਿਤਕਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

• ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਕਰਾਏਦਾਰ ਅਚਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਚਹਰਾ ਸਕਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਿਾਉਣ ਲਈ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ ਸਨਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੁੱਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੁਹਾਡੀ 
ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ ਸਨਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਰਤ ਸਕਦਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਚਧਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਾਨਕ ਨਕਰਾਇਆ ਨਨਯੰਤਰਣ, ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਸਨਿਰਤਾ, ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਰ 
ਅਨਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਿਣੀ ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਜੱਿੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋ ਉੱਿੇ ਨਕਹੜੇ ਨਨਯਮ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਚਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ 
ਚਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਉ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕੀਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਿ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ : ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ 
LawHelpCA.org. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੀਲ ਲੱਭਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਰਰਾਂਤ ਦੇ  
ਿਰਰਮਾਨਣਤ ਿਕੀਲ ਲਈ calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Using-a-Certified-Lawyer-Referral-Service ਤੇ ਜਾਉ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂਨੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਨਮਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ  
selfhelp.courts.ca.gov/eviction-tenant ਤੇ ਜਾਉ.

ਹੋਰ ਨਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਨਲਕ ਕਰੋ oag.ca.gov/housing.  


