ABC

ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਂ
ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ
ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ ਰੇਨਾਂ, ਟ੍ ਰੈਮ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂ ੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਲਿੱਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਕੰਸੇਸ਼ਨ (ਛੋਟ) ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਤੁ ਹਾਡੇ
ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ

- ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:

- ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ

- ਜੁਰਮਾਨਾ

- ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਗਣਾ

- ਚੇਤਾਵਨੀ

- ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ (Department of Transport) ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ

-	ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਨ (ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨੋ ਟਿਸ)

- ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਣਾ।
ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ ਟਿਕਰ ਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ
ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ ਟਿਕਰ ਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਨ:

$248

ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਲਈ

$83

ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁ ਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ
ਟਿਕਟ (myki) ਅਤੇ ਕੰਸੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਵਿਖਾਉਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ Department of Transport
ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ।

- ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਤੁ ਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਪੀਲ
ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਅੱਗੇ
ਮਜਿਸਟ੍ ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ
ਝੂ ਠਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਵਰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਕੋਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਨੋ ਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ptv.vic.gov.au ਵੇਖੋ ਜਾਂ
1800 800 007 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਬਹਿਰੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ – ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
relayservice.gov.au ਵੇਖੋ।
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ, ptv.vic.gov.au/languages ਵੇਖੋ ਜਾਂ
9321 5450 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁ ੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ Transport (Compliance and Miscellaneous) Act 1983 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ ਹਾਂ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ Privacy and Data Protection Act 2014 and the Transport
(Compliance and Miscellaneous) Act 1983 ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕਠਾ, ਸੰਭਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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