
RentSafeTO: Apartment Building Standards என்பது ர�ொறன்்�ொவில் 
உள்ள அடுகக்ுமொடிக ்கட்டிடங்களின் உ�ிமமயொள�க்ள் மற்றும் 
ப�ொம�ிப்பொள�க்ள் ஆகி்யொ� ்கட்டிடப் ப�ொம�ிப்புத ்த�நிமலகமளப் 
பூ�த்த்ி ரெய்வமத உறுதி ரெய்யும் ெட்ட பூ�வ்மொன ஒரு திட்டமொகும்.

மூன்று அல்லது அதற்கு ்மற்பட்ட மொடிகள் மற்றும் 10 அல்லது அதற்கு 
்மற்பட்ட யூனிட்டுகமளக ்ரகொண்ட வொடமகெ ்ரெொத்துகளுகக்ு 
இந்தத ்திட்டம் ரபொருந்தும். தனியொருகக்ுெ ்ரெொந்தமொன 
குடியிருப்புகள் மற்றும் கூட்டு�ிமமக ்குடியிருப்புகளுகக்ு இது 
ரபொருந்தொது.

RentSafeTO இன் கீழ், கட்டிட உ�ிமமயொள�க்ள் மற்றும் ஆப்�ட்ட�க்ள் 
கண்டிப்பொக: 
•  அவ�க்ளின் கட்டிடங்கமள நக�த்துடன் பதிவுரெய்து, 

ஆண்டு்தொறும் பதிமவப் புதுப்பிகக் ்வண்டும்
• வொடமகதொ��ின் ்ெமவ குறிதத்  ்கொ�ிகம்ககமளக ்

கண்கொணிப்பதற்கும் பதிலளிப்பதற்கும் ஒரு 
ரெயன்முமறமய மவதத்ிருகக் ்வண்டும்

• ரபொதுவொன பகுதிகளில் தூய்மமகக்ொன மற்றும் 
பூெச்ிகளுகக்ொன வழகக்மொன ப�ி்ெொதமனகமள 
்மற்ரகொள்ள ்வண்டும் 

• ப�ொம�ிப்பு, கழிவுகள் சுதத்ம் ரெய்தல்,  நீ�,் ரவப்பம் மற்றும் 
மின்ெொ�ம் ்பொன்ற இன்றியமமயொத ்ெமவகளில் ஏற்படும் 
இமடயூ றுகமளக ்மகயொள்வதற்கு�ிய திட்டங்கமள 
மவதத்ிருகக் ்வண்டும்

• ்ெமவ இமடயூ றுகமளக ்குறித்து வொடமகதொ��க்ளுகக்ுத ்
ரத�ிவிகக் ்வண்டும் 

• வழகக்மொன கட்டிட மதிப்பீடுகமள ்மற்ரகொள்ள ்வண்டும் 
• ரபொருந்தகக்ூடிய அமனத்து நக� விதிகளுகக்ும் இணங்க 

்வண்டும் 

நக�தத்ின் விதிகளுகக்ு இணங்கொத கட்டிட உ�ிமமயொள�க்ள் மற்றும் 
நடத்துந�க்ள் ெட்ட நடவடிகம்ககமள எதி�ர்கொள்ள ்ந�ிடலொம்

Apartment Building Standards Program  
(அடுக்குமாடிக் கட்டிடத் தரநிலைத் திட்டம்)

இலையத்தளத்திை் கிலடக்கும் கட்டிட மதிப்பீட்டு 
முடிவுகலளப் பாரல்ையிடவும் 

RentSafeTO கட்டிடங்களில் குமறந்தது மூன்று வருடங்களுகக்ு 
ஒருமுமறயொவது நக�ம் மதிப்பீட்மட ்மற்ரகொள்கிறது. இந்த 
ரெயற்பொட்டின் ்பொது, ரபொதுவொன பகுதிகள், இயந்தி�ம் 
மற்றும் பொதுகொப்பு அமமப்புகள், வொகனத ்த�ிப்பிடங்கள் மற்றும் 
ரவளிப்புற மமதொனங்களின் நிமலமய ஊழிய�க்ள் ப�ி்ெொதித்து 
மதிப்பீடு ரெய்கிறொ�க்ள். உங்கள் அபொ�ட்்ரமண்டிற்கொன 
முடிவுகமளப் பொ�க்க் toronto.ca/RentSafeTO ஐப் பொ�ம்வயிடவும்.

toronto.ca/RentSafeTO



பிரசச்ிலைலயச ்சரிசசய்ய எை்ைளவு நநரம் ஆகும்? 

கட்டிட உ�ிமமயொள�க்ள்/ஆப்�ட்ட�க்ள் அவெ� ்கொ�ிகம்ககளுகக்ு 
24 மணி ்ந�தத்ிற்குள் பதிலளிகக் ்வண்டும். பின்வரும் முகக்ிய 
்ெமவகளின் இமடயூ றுகளுடன் ரதொட�ப்ுமடயதொக இருந்தொல், 
்கொ�ிகம்ககள் அவெ�மொனமவ: 

   
   
 

அவெ�மற்ற ்கொ�ிகம்ககளுகக்ு ஏழு நொட்களுகக்ுள் பதிலளிகக் 
்வண்டும். சிறிய நீ�ெ் ்்ெதம் அல்லது ரபட்டிகள் அல்லது ஓடுகள் 
்பொன்ற உமடந்த ரபொருட்கள் உதொ�ணங்களில் அடங்கும்.

பிரசச்ிலை இை்னும் தீரக்்கப்படைிை்லையா?

உங்கள் வீட்டு உ�ிமமயொள�ிடமிருந்து எந்த நடவடிகம்கயும் 
இல்மல என்றொல் அல்லது பி�ெச்ிமனகள் ரதொட�ந்்தொல், 311 ஐத ்
ரதொட�ப்ு ரகொள்ளவும். ்ெமவக ்்கொ�ிகம்க RentSafeTO ஊழியருகக்ு 
அனுப்பப்படும், அவ� ் விெொ�மண நடத்துவொ�.் 

உங்கள் ்கொ�ிகம்கயின் நிமலமய, 311 மூலம் உங்களுகக்ு வழங்கப்பட்ட 
குறிப்பு எண்மணப் பயன்படுதத்ி toronto.ca/311 இல் நீங்கள் ்ெொதித்துப் 
பொ�க்க்லொம்.

எைது ைாடலக யூைிட்டிை் உள்ள பிரசச்ிலைலய எை்ைாறு 
சரிசசய்ைது? 

உங்கள் யூனிட் அல்லது உங்கள் கட்டிடதத்ின் ரபொதுவொன பகுதிகளில் 
ஏதொவது பி�ெச்ிமன இருந்தொல், முதலில் உங்கள் கட்டிட உ�ிமமயொள�/்
ஆப்�ட்டம�த ்ரதொட�ப்ுரகொண்டு ்ெமவக ்்கொ�ிகம்கமயெ ்
ெம�ப்்பிகக்வும். உமடந்த ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகள், ரவப்பம் குமறந்த 
அல்லது இல்லொத நிமல மற்றும் பூெச்ிகள் ஆகியமவ பி�ெச்ிமனகளின் 
உதொ�ணங்களில் அடங்கும். 

்ெமவக ்்கொ�ிகம்கயின் பி�தி ஒன்மற  உங்கள் பதிவுகளுகர்கன 
மவதத்ிருகக்வும். கட்டிட உ�ிமமயொள�க்ளும் வொடமகதொ��ின் ்ெமவக ்
்கொ�ிகம்ககமளக ்கண்கொணிகக் ்வண்டும்.

toronto.ca/RentSafeTO

•  மின்ெொ�ம்  
•  ரவப்பம் 

•  எ�ிவொயு 
•  தண்ணீ� ்

•   கட்டிடதத்ின் பொதுகொப்மப மீறுதல் அல்லது கட்டிடதத்ின் 
ரவளிப்புறதத்ில் ஏற்படும்  பி�ெச்ிமனகள் 


