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تاريخ:
کيس نمبر:
کيس کا نام:
سنٹر نمبر:

ثانوی کرايہ دار کی رہائش اور
رہائش کی الگتوں کی تصديق )(Urdu
"بنيادی کرايہ دار" وه فرد ہوتا ہے جو ليز يا کرايے کے معاہدے پر مندرج ہوتا ہے ،جو "ثانوی کرايہ دار" کے نام سے موسوم
دوسرے فرد کے ساتھ اس اپارٹمنٹ/گھر )يا کمرے( کا اشتراک کرتا ،يا اس کا کرايہ ديتا ہے۔
ثانوی کرايے دار کا نام:

بنيادی کرايے دار کا نام:

 .1ميں اوپر نامزد ثانوی کرايے دار کے ساتھ اپارٹمنٹ/گھر )يا کمرے( کا اشتراک کرتا ،يا اس کا کرايہ ديتا ہوں۔
 .2ميں اس اپارٹمنٹ/گھر کا بنيادی کرايہ دار ہوں جو ذيل کے پتہ پر واقع ہے:
)پتہ ذيل ميں جلی حروف ميں لکھيں(

اسٹريٹ

اپارٹمنٹ نمبر

زپ کوڈ

شہر/رياست

 .3ثانوی کرايہ دار اس پارٹمنٹ/گھر ميں اپنے گھرانے کے خاندان کے افراد کے ساتھ رہتا ہے) :نام ذيل ميں جلی حروف
ميں لکھيں(

 .4ثانوی کرايے دار مہينے ميں

 $ادا کرتا ہے۔

 .5ثانوی کرايے دار اسے ادا کرتا ہے) :ايک پر نشان لگائيں(

)صفحہ پلٹيں(

 مالک مکان کو
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 .6ثانوی کرايے دار کا کر ايہاس کو ادا کيا جاتا ہے )پتہ شامل کرنا الزم ہے(:

نام

اسٹريٹ

اپارٹمنٹ نمبر

زپ کوڈ

شہر/رياست

 .7کيا ثانوی کرايہ دار حرارت يا ايئر کنڈيشننگ کے لي ے ک رايے س ے ال گ ر قم ادا کر تا ہ ے؟
 نہيں
 ہاں








اگر نہيں تو کيا ثانوی کرايہ دار ديگر ايسی يوٹيليٹيز کے ليے جو حرارت يا ايئر کنڈيشننگ نہيں ہيں کرايے
 نہيں
 ہاں
سے الگ رقم ادا کرتا ہے؟








 .8ميرا ٹيليفون نمبر ہے :
 .9ميرے ليز يا ديگر دستاويزات کی نقل منسلک ہے جو ثابت کرتے ہيں کہ ميں بنيادی کرايے دار ہوں۔

ميں ہرجانہ دروغ حلفی کے تحت تصديق کرتا ہ وں ک ہ اس ف ارم پ ر م يری فراہم کرده معلوم ات م يرے بہ ترين ع لم کی ح د ت ک
درست اور مکمل ہيں۔

بنيادی کرايے دار کے دستخط

تاريخ

