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ਰਰੀਕੋ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਓਂਟਾਰਰੀਓ ਦਾ ਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਂਟਾਰਰੀਓ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਫੈਸਜਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਜਿਤ ਕਰਨ ਜਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਮਰਜਪੱਤ ਹੈ।. 

ਤਤਕਾਲ ਸੁਝਾਅ
ਰਰੀਕੋ ਦਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਰੀ 
ਖੋਜ਼ ਸਜੁਵਧਾ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ 
ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰੀ ਪੁਸ਼ਟਰੀ ਨੰੂ ਯਕਰੀਨਰੀ 

ਬਣਾਓ। ਓਂਟਾਰਰੀਓ ਜਵੱਿ, ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਜਵੱਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਆਰਈਬਰੀਬਰੀਏ 2002 ਤਜਹਤ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ 
ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨਾਂ ਦਾ ਪੰਿਰੀਜਕ੍ਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿੇਕਰ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਨੰੂਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰਰੀ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਕ 
ਤੁਸੀਂ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪ੍ਿਜਲਤ 
ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਿਾ ਪ੍ਜਕਜਰਆ ਦੌਰਾਨ 
ਅਜਿਹੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ।

ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਿਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਰਰੀਅਲ 
ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਰੀ 

ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ ਖੋਜ਼ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ?
ਰਰੀਕੋ ਿਨਤਕ ਜਹੱਤ ਨੰੂ ਜਕਵੇਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕਰਦਰੀ ਹੈ 
ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇwww.reco.on.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 
1-800-245-6910 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।.

ਇੱਕ ਘਰ ਖਰਰੀਦਣਾ  
ਹੈ ਿਾਂ ਵੇਿਣਾ ਹੈ?
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3ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਿੂਨਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਜਹਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵ ਤੋਂ ਲਾਭ 
ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਿਰੀਜਕ੍ਤ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ 
ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਂਟਾਰਰੀਓ 
ਦਰੀ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ (RECO) ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲਰੀ ਖਪਤਕਾਰ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਖਰਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿੇਣ ਦਰੀ ਪ੍ਜਕਜਰਆ 
ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਓਂਟਾਰਰੀਓ ਜਵੱਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਰਰੀਕੋ ਨਾਲ 
ਪੰਿਰੀਜਕਤ੍ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਿਾਜਲਤ ਕਰੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਰਰੀਕੋ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਜਿੱਤ, ਸੁਰੱਜਖਅਤ 
ਅਤੇ ਸਜੂਿਤ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ 
ਮਾਰਕਰੀਟਪਲੇਸ ਦਾ ਰੱਖਰਖਾਵ  
ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ੇਸ਼ਠ ਜਹੱਤਾਂ 
ਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਵੱਿ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਓਂਟਾਰਰੀਓ  
ਜਵੱਿ ਸਾਰੇ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦਾ, ਪ੍ੋਜਵੰਸਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰ  
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ 
ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿੈਾਜਲਤ  
ਰੂਪ ਜਵੱਿ ਰਰੀਕੋ ਦੇ ਜਤੰਨ ਸੁਰੱਜਖਆ ਸਤੰਭਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਜਿਤ ਹੋ,  
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਮੇਤ: 

ਜਗਆਨਜਗਆਨ
ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੰੂ ਜਸੱਜਖਆ ਕੋਰਸਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 
ਿਾਹਰੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਜਵੱਿ 
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦੱਤਰੀ ਿਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਗਆਨ 
ਨੰੂ ਤਾਿਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੋ 
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਿੱਲ ਰਹੇ ਜਸੱਜਖਆ ਕੋਰਸਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਮਆਰਾਂਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਮਆਰਾਂ
ਓਂਟਾਰਰੀਓ ਜਵੱਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ 
ਜਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦਰੀ ਹੈ ਿੋ ਜਨਰਪੱਖਤਾ, 
ਇਮਾਨਦਾਰਰੀ ਅਤੇ ਜਨਸ਼ਠਾ ਤੇ ਿੋਰ ਜਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ  
ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਰੀ ਪੈਂਦਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ  
ਦਰੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਜਡਿਾਇਨ ਕਰੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬਰੀਮਾਬਰੀਮਾ
ਿਮ੍ਹਾਂ ਬਰੀਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨ ਦਰੀ ਸ਼ਾਂਤਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਿਾਣਦੇ 
ਹੋਏ ਜਕ ਖਰਰੀਦਦਾਰ ਦਰੀ ਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਰੀ ਨੰੂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਵੱਿ ਰੱਜਖਆ 
ਿਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲਰੀ ਦੁਆਰਾ ਘਾਟੇ, ਦਰੀਵਾਲਰੀਆਪਣ ਿਾਂ 
ਹੇਰਾਫੇਰਰੀ ਲਈ ਬਰੀਮਾ ਕਰੀਤਾ ਿਾਏਗਾ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਤਾ ਿਾਂਦਾ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਟ੍ਾਂਿੈਕਸ਼ਨ ਜਵੱਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦਰੀ ਸ਼ਮੂਲਰੀਅਤ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿੋਖਮਾਂ 
ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨਰੀ ਖਰਜਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਰੀਅਲ 
ਐਸਟੇਟ ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੰੂ ਗਲਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰੀਮਾ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਹਰੀਦਾ ਹੈ।

ਰਰੀਕੋ ਜਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੰਪੂਰਣ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੀਤਾ ਹੈ?

ਰਰੀਕੋ ਦੇ ਖੋਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ 
(www.reco.on.ca/realestate-pro-search)  
ਦਰੀ ਿਾਂਿ ਕਰੋ ਇਹ ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਕਰੀ ਉਹ ਓਂਟਾਰਰੀਓ 
ਜਵੱਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕਰੀ ਉਹ ਜਪਛਲੇ ਪੰਿ ਸਾਲਾਂ ਜਵੱਿ ਇੱਕ 
ਿਾਰਜ਼, ਸਿਾ ਿਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਾਤਜਮਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ 
ਸਰੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਰੀ ਸਿਾਨ, ਨਵਰੀਨਤਮ 
ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਜਵਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਿਰੀਕਰਣ ਇਜਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਰੀ 
ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਰੀਕੋ ਦਰੀ ਸਾਈਟ ਖਰਰੀਦਣ ਅਤੇ 
ਵੇਿਣ ਦਰੀ ਪ੍ਜਕਜਰਆ ਲੱਭਣ ਜਵੱਿ ਤੁਹਾਡਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਦਰੀ ਸੁਜਵਧਾ ਵਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਘਰ ਖਰਰੀਦਣਾ ਿਾਂ ਵੇਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਾਂਿੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰਰੀਦਣਾ ਿਾਂ ਵਿੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਾਂਿੈਕਸ਼ਨ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਵੱਿੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਜਰਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਵੱਿੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਜਰਆਂ ਨੇ ਕਦੇ 
ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।.ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।.
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