
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਿਕਹੜੀਆ ਂਨਵੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਹਨ?
 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਿਲਸ � ਲੋਕਾ ਂ'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਨ�ਾ ਂਨੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵ� ਕਾ�ਨਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 
ਸਾਰੇ ਿਵਕਟੋਰੀਅਨਾ ਂ� ਮੁੱਖ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥ ੇਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। 
 
ਇਹ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਪੁਿਲਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਨ�ਾ ਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾ� $1,652 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਤੁਹਾ� ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਇਸਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ (ਹੇਠਾ ਂਦੇਖੋ) ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
 
 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ,ੋ ਜਾ ਂਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ;
ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਤੁਹਾ� ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਜਾ ਂਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ �ਿਚਤ ਬਹਾਨਾ ਹੈ; ਜਾਂ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਭੇਜੋ (ਤੁਹਾ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)।

ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਿਨੱਜਢਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ?
 
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ।
 
ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਨਾ ਂਦੇ �ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਪੁਿਲਸ � ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ�
ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾ�ਨੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਨਹ� ਬੋਲਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਪੁਿਲਸ � ਤੁਹਾ� ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ
ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਪਆ,ਂ ਸਰਪ�ਸਤ ਜਾ ਂਸੁਤੰਤਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਂਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
Covidpolicing.org.au ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪੁਿਲਸ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸ� ਇੱਥ ੇਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
 
ਜੇ ਮੈ� ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਮੈ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
 
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸ� finefixer.org.au ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੁਿਲਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19
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https://www.dhhs.vic.gov.au/state-emergency
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-stay-home-directions-frequently-asked-questions
http://covidpolicing.org.au/
https://covidpolicing.org.au/report/
http://finefixer.org.au/


ਇਹ  ਦਸਤਾ ਵੇਜ਼  ਕਾ�ਨੀ  ਸਲਾਹ  ਨਹ�  ਹੈ ।  ਇਹ  ਜਾਣਕਾਰੀ  1  ਮਈ  2 0 2 0  ਤੱਕ  ਸਹੀ  ਹੈ ,  ਹਾਲਾਂ ਿਕ  ਇਸ
ਿਮਆਦ  ਦੇ  ਦੌਰਾਨ  ਚੀਜ਼ਾਂ  ਬਹੁਤ  ਤੇਜ਼ੀ  ਨਾਲ  ਬਦਲ  ਰਹੀਆਂ  ਹਨ ,  ਇਸ  ਲਈ  ਤੁ ਹਾ�  ਇਸ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ
ਅਧਾਰ  ਤੇ  ਕੋਈ  ਕਾਰਵਾਈ   ਕਰਨ  ਤ�  ਪਿਹਲਾਂ  ਕਾ�ਨੀ  ਸਲਾਹ  ਲੈਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ ।

ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,
ਨਹ� ਤਾ ਂਇਹ ਹੋਰ ਮਿਹੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਜੁਰਮਾਨੇ � ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤਾਂ
ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ � ਚੱਕਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾ ਂਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣਾ।
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਸਿਲਆ,ਂ ਬੇਘਰਾ,ਂ ਜਾਂ
ਨਿਸ਼ਆ ਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ
ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾ� ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ:

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ:

ਪੁਿਲਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ�ੋਜੈਕਟ:

ਮੈ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 

     northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info

     legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus/fines

     policeaccountability.org.au/police-complaints/police-complaints-resources/
 
 
 
 

ਲੈਲਾ � ਪੁਿਲਸ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਿਵੱਚ ਰੋਕ
ਿਲਆ। ਉਹ ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਪੁਿਲਸ ਉਸ � ਘਰ ਠਿਹਰਨ ਦੇ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਲੈਲਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ � ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਲੈਲਾ � ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ।

 
ਮੁਫਤ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ!

ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ
03 9310 4376

admin@northernclc.org.au
                                                            ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ:

 1 3 0 0  7 9 2  3 8 7

http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus/fines
http://legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus/fines
http://policeaccountability.org.au/police-complaints/police-complaints-resources/

