
ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਂ 
ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਕਜੱਠਦੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਸਰਫ ਅਕਧਿਾਰ-ਪ੍ਾਪਤ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿੁੱਝ ਅਕਧਿਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ Transport (Compliance and Miscellaneous) Act 1983 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਕਹਤ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ 
ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਕਿਸੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ Privacy and Data Protection Act 2014 and the Transport 
(Compliance and Miscellaneous) Act 1983 ਮੁਤਾਬਿ ਇੱਿਠਾ, ਸੰਭਾਲੇ ਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਯੋਗ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਕਲੱਿੇ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ:
- ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਿਿ ਅਤੇ ਿੰਸੇਸ਼ਨ (ਛੋਿ) ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ

- ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਿਿ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ

- ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਮਾਣ ਮੰਗਣਾ

- ਆਵਾਜਾਈ ਕਵਭਾਗ (Department of Transport) ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ 

- ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਕਲਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਹਰਾਸਤ ਕਵੱਚ ਲੈਣਾ। 

ਕਬਨਾਂ ਜਾਇਜ ਕਿਿਰ ਦੇ ਸਫਰ ਿਰਨਾ
ਕਬਨਾਂ ਜਾਇਜ ਕਿਿਰ ਦੇ ਸਫਰ ਿਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਨ:

$83
ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ

$248
ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਲਈ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ:
- ਕਿਸੇ ਅਕਧਿਾਰ-ਪ੍ਾਪਤ ਅਕਧਿਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 

ਕਿਿਿ (myki) ਅਤੇ ਿੰਸੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ, ਜੇਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਵਿਾਉਣਾ 
ਹੋਵੇਗਾ।

- ਜੇਿਰ ਇਹ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਜਸ ਅਕਧਿਾਰ-ਪ੍ਾਪਤ ਅਕਧਿਾਰੀ ਨੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ Department of Transport 
ਨੂੰ ਇੱਿ ਕਰਪੋਰਿ ਭੇਜ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

- ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਦਓ। 

- ਅਕਧਿਾਰ-ਪ੍ਾਪਤ ਅਕਧਿਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ 
ਹਨ। ਕਵਭਾਗ ਅਕਧਿਾਰ-ਪ੍ਾਪਤ ਅਕਧਿਾਰੀ ਦੀ ਕਰਪੋਰਿ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਿਰਦਾ ਹੈ: 

- ਜੁਰਮਾਨਾ

- ਚੇਤਾਵਨੀ

- ਿੋਰਿ ਦੇ ਸਮਨ (ਿੋਰਿ ਕਵੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨੋਕਿਸ)

- ਜਾਂ ਕਫਰ ਅੱਗੇ ਿੋਈ ਿਾਰਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

- ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ 
ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਫਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਅੱਗੇ 
ਮਕਜਸਿ੍ੇਿ ਿੋਰਿ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।   

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ
ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਵਰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਿ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਿੋਿਰ ਕਵੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਨੋਕਿਸ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ, ptv.vic.gov.au/languages ਵੇਿੋ ਜਾਂ 
9321 5450 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ptv.vic.gov.au ਵੇਿੋ ਜਾਂ  
1800 800 007 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਹਰੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਲੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ – ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 
relayservice.gov.au ਵੇਿੋ।

ਅਕਧਿਾਰ-ਪ੍ਾਪਤ ਅਕਧਿਾਰੀ ਿ੍ੇਨਾਂ, ਿ੍ੈਮ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਕਵੱਚ ਸਫਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਕਲਿ ਿ੍ਾਂਸਪੋਰਿ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ 
ਲਈ ਹਰ ਿੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
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