Punjabi

ਕ੍ਰਿ ਕ੍ਰਿ ਨਲ ਕੋ ਡ ਇਨਫਕ੍ਰਿੰ ਜ ਿਂ ਟ ਨੋ ਕ੍ਰਟ ਸਾਂ (CCIN) ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤ ਆਿ ਸਵਾਲ

CCIN ਕੀ ਹੈ?
CCIN Criminal Code Infringement Notice (ਕ੍ਰਿਕ੍ਰਿਨਲ ਕੋਡ ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ ਨੋ ਕ੍ਰਟਸ) ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਕ ਅਪਿਾਕ੍ਰਧਆਂ ਨੂ ੰ
ਨਾਿਜ਼ਦ ਛੋਟੇ ਅਪਿਾਧਕ ਜੁਿਿਾਂ ਲਈ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੁਿਿ ਕੀ ਹਨ?
ਕ੍ਰਿਕ੍ਰਿਨਲ ਕੋਡ ਧਾਿਾ378

ਚੌਿੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਿਦਾਤਾਂ ਕ੍ਰਜੱਥੇ ਚੌਿੀ ਕੀਤੇ ਸਿਾਨ ਦੀ ਕੀਿਤ $500.00 ਤਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ

ਕ੍ਰਿਕ੍ਰਿਨਲ ਕੋਡ ਧਾਿਾ74A (2)

ਬੇਨੇਿਾ ਿਵੱਈਆ

ਿੰਨੂ ਕ੍ਰਕਨ
ੰ ਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
CCIN ਜੁਿਿ ਲਈ ਿੋਡੀਫਾਇਡ ਪਨੇ ਲਟੀ (ਸੋਕ੍ਰਧਆ ਹਿਜਾਨਾ) $500.00 ਹੈ।
ਿੋਡੀਫਾਇਡ ਪਨੇ ਲਟੀ (ਸੋਕ੍ਰਧਆ ਹਿਜਾਨਾ) ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ?
ਿੋਡੀਫਾਇਡ ਪਨੇ ਲਟੀ ਉਹ ਕ੍ਰਨਯਤ ਿਕਿ ਹੈ ਕ੍ਰਜਹੜੀ ਕਕ੍ਰਥਤ ਅਪਿਾਧੀ ਲਈ ਦੇਣੀ ਤਦਂ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਬਨਾ
ਅਦਾਲਈ ਕਾਿਵਾਈ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰਨਪਟਾਿਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੋਡੀਫਾਇਡ ਪਨੇ ਲਟੀ ਜੁਿਿ ਲਈ ਕ੍ਰਨਯਤ ਿਕਿ ਤਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ।
CCIN ਜਾਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿੇਿੀ ਉਿਿ ਘਟੋ ਘੱਟ ਕ੍ਰਕਨ
ੰ ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
CCIN 17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤਂ ਵੱਧ ਉਿਿ ਦੇ ਕਕ੍ਰਥਤ ਅਪਿਾਧੀਆਂ ਨੂ ੰ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸਟਿਨ ਔਸਟਰ ਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਪੁਕ੍ਰਲਸ ਹੁਣ CCIN ਕ੍ਰਕਉਂ ਜਾਿੀ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ??
Criminal Code Amendment (Infringement Notices) Act 2011 ਅਧੀਨ ਕਨੂ ੰਨ ਹੁਣ ਵੈਸਟਿਨ
ਔਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੀ ਪੁਕ੍ਰਲਸ (WA ਪੁਕ੍ਰਲਸ) ਨੂ ੰ ਅਪਿਾਧਕ ਆਚਿਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਦੂ ਜੇ ਕ੍ਰਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ
ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ WA ਪੁਕ੍ਰਲਸ ਨੂ ੰ ਕਨੂ ੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਤ ਸਿਂ ਕ੍ਰਵੱਚ ਪੁਕ੍ਰਲਸ ਅਪਿਾਕ੍ਰਧਆਂ ਨੂ ੰ
ਚਾਿਜ ਕਿਨ ਲਈ (ਆਿੌਪ ਲਾਉਣ ਲਈ) ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਪੁਕ੍ਰਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਕਿਕੇ ਗਲੀਆਂ/ਸੜਕਾਂ ਕ੍ਰਵੱਚ
ਪੁਕ੍ਰਲਸ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਨਹਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ ਸੀ। CCIN ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਨਾਲ ਪੁਕ੍ਰਲਸ ਅਕ੍ਰਧਕਾਿੀ ਗਲੀਆਂ/ਸੜਕਾਂ ਕ੍ਰਵੱਚ ਬਣੇ ਿਕ੍ਰਹਣਗੇ ਅਤੇ
ਸਿੁਦਾਏ ਦੀ ਸੁਿੱਕ੍ਰਿਆ ਕਿਦੇ ਿਕ੍ਰਹਣਗੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਜਸ ਕਾਿਨ ਛੋਟੇ ਅਪਿਾਧਕ ਿਾਿਕ੍ਰਲਆਂ ਕਿਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ
ਕ੍ਰਗਣਤੀ ਕ੍ਰਵੱਚ ਵੀ ਕਿੀ ਆਵੇਗੀ।
ਜੇਕਿ ਿੰਨੂ CCIN ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਛਾਣਬੀਣ ਅਕ੍ਰਧਕਾਿੀ ਵਾਿਦਾਤਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੇਿਵੇ ਲਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਿਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕ੍ਰਫੰਗਿਪਕ੍ਰਿੰਟ
ਅਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁ ਹਾਡਾ DNA) ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕ੍ਰਥਤੀ ਕ੍ਰਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ
ਦੱਕ੍ਰਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕ੍ਰਕ CCIN ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਿੇਿਾ ਪਕ੍ਰਹਲਾ ਜੁਿਿ ਹੈ – ਕੀ CCIN ਕਿਕੇ ਿੇਿਾ ਕ੍ਰਿਕ੍ਰਿਨਲ (ਅਪਿਾਧਕ) ਕ੍ਰਿਕਾਿਡ ਬਣੇ ਗਾ?

ਜੇਕਿ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਕ੍ਰਹਲਾ ਜੁਿਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਿੀ-ਪੂਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਿਾਧਕ ਦੋਸ਼
ਕ੍ਰਿਕਾਿਡ ਨਹਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਿ ਸਿਾਨ ਜੁਿਿ ਲਈ ਿੇਿਾ ਕੋਈ ਪੁਿਾਣਾ ਕ੍ਰਿਕਾਿਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਇਹ ਲਾਜ਼ਿੀ ਨਹਂ ਹੈ ਕ੍ਰਕ CCIN ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਅਕ੍ਰਧਕਾਿੀ ਆਪਣੀ ਿਿਜੀ ਿੁਤਾਬਕ ਵਾਿਦਾਤ ਲਈ ਉਕ੍ਰਚਤ
ਕਦਿ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਕ੍ਰਜਸ ਕ੍ਰਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕ੍ਰਵੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਅਕ੍ਰਧਕਾਿੀ ਇਹ ਕ੍ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਕ CCIN
ਦਾ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਕ੍ਰਚਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਿ ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਿੀ-ਪੂਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਸੇ ਜੁਿਿ
ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਿਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਿ ਿੈਨੂੰ CCIN ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕ੍ਰਕਵਂ ਕਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਕ੍ਰਵਕਲਪ ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ ਨੋ ਕ੍ਰਟਸ (ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਨ ਦੇ ਨੋ ਕ੍ਰਟਸ) ਤੇ ਕ੍ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ
ਹਨ;


Australia Post (ਔਸਟਰ ੇਲੀਆ ਪੋਸਟ) ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ



ਆਨਲਾਇਨ



ਡਾਕ ਦੁ ਆਿਾ



ਟੇਲੀਫੋਨ ਦੁ ਆਿਾ

ਜੇਕਿ ਿਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫਕ੍ਰਿਜ
ੰ ਿਂਟ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਸਿਂ ਤੇ ਨਹਂ ਕਿਦਾ/ਕਿਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਜੇਕਿ 28 ਕ੍ਰਦਨਾਂ ਅੰਦਿ ਪੂਿਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕ੍ਰਤਕ੍ਰਿਕਤ ਲਾਗਤ ਸਿੇਤ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਫਾਇਨਲ (ਅੰਕ੍ਰਤਿ) ਕ੍ਰਡਿਾਂਡ
ਨੋ ਕ੍ਰਟਸ ਭੇਕ੍ਰਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਇਨਲ ਕ੍ਰਡਿਾਂਡ ਨੋ ਕ੍ਰਟਸ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨੋ ਕ੍ਰਟਸ ਕ੍ਰਵੱਚ ਕ੍ਰਦੱਤੀ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਦੇ 28 ਕ੍ਰਦਨਾਂ ਕ੍ਰਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਿ ਫਾਇਨਲ ਕ੍ਰਡਿਾਂਡ ਨੋ ਕ੍ਰਟਸ ਕ੍ਰਵੱਚ ਕ੍ਰਦੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਤਕ ਭੁ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ Fines Enforcement Registry (ਫਾਇਨਜ਼ ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ ਿਕ੍ਰਜਸਟਿੀ) ਨਾਲ ਿਕ੍ਰਜਸਟਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਕ੍ਰਜਸ ਕਿਕੇ ਹੋਿ ਲਾਗਤ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਿਾਇਵਿ ਲਾਇਸਂਸ ਨੂ ੰ ਿੁਅੱਤਲ
ਕਿ ਕ੍ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਵੇਿਵੇ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਤੁ ਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਕੇ ਇਸਨੂ ੰ ਗਕ੍ਰਤਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਨੰਬਿ ਪਲੇ ਟਾਂ ਹਟਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਰਾਪਿਟੀ ਨੁ ੰ ਜਪਤ ਕਿਕੇ ਬੇਕ੍ਰਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰਕਨ
ੰ ੀ ਹੈ?
ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅੰਕ੍ਰਤਿ ਕ੍ਰਡਿਾਂਡ ਨੋ ਕ੍ਰਟਸ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਿਿਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਿਾਨ ਕ੍ਰਵੱਚ ਇਹ $14.65 ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੋਿ ਲਾਗਤ Fines Enforcement Registry ਦੁ ਆਿਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਿਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰਵਚ
ੱ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਨਹਂ, ਕਨੂ ੰਨ ਇਹ ਕਕ੍ਰਹੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਕ ਭੁ ਗਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਿੀ ਕ੍ਰਵੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਿੀਿ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਿਂ CCIN ਦੀ ਸਿੀਕ੍ਰਿਆ ਕਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, Infringement Management & Operations, ਨੂ ੰ ਕ੍ਰਲਕ੍ਰਿਤ ਿੂਪ ਕ੍ਰਵੱਚ ਕ੍ਰਬਨਤੀ ਕਿਕੇ ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ ਦੇ
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਕ੍ਰਬਨੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ ਨੋ ਕ੍ਰਟਸ ਦੇ ਕ੍ਰਪੱਛਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਵੇਿੋ।
ਕੀ ਿਂ ਅਦਾਲਤ ਕ੍ਰਵਚ
ੱ ਜਾਣ ਦੀ ਚੌਣ ਕਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿੇਿੇ ਅਕ੍ਰਜਹਾ ਕਿਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਤੁ ਸਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚੌਣ ਕਿ ਸਕਦੇ/ਸਕਦੀ ਹੇ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ ਨੋ ਕ੍ਰਟਸ ਦੇ Elect to Court (ਇਲੇ ਕਟ ਟੂ
ਕੋਿਟ) ਭਾਗ ਨੂ ੰ ਪੂਿਾ ਕਿਕੇ ਇਸਨੂ ੰ ਫਾਿਿ ਤੇ ਕ੍ਰਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ Infringement Management & Operations Unit ਨੂ ੰ
ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜੁਿਿ ਦਾ ਅਪਿਾਧੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਿਾਸੇ ਜੁਿਿ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕ੍ਰਿਨਲ
(ਅਪਿਾਧਕ) ਕ੍ਰਿਕਾਿਡ ਕ੍ਰਿਲੇ ਗਾ।
ਿੇਿੇ ਕ੍ਰਫਗ
ੰ ਿਪਕ੍ਰਿਟ
ੰ ਅਤੇ/ਜਾਂ DNA ਲਏ ਗਏ ਸਨ – ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਨਫਕ੍ਰਿੰਜਿਂਟ ਦੀ ਪੂਿੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤੁ ਸਂ ਕਿੀਸ਼ਨਿ ਆਫ ਪੁਕ੍ਰਲਸ ਨੂ ੰ ਕ੍ਰਲੱਿਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰਬਨਤੀ ਕਿ ਸਕਦੇ/ਸਕਦੀ
ਹੋ ਕ੍ਰਕ CCIN ਵਾਿਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕ੍ਰਫੰਗਿਪਕ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ DNA ਨੂ ੰ ਪੁਕ੍ਰਲਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਂ ਹਟਾ ਕ੍ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਿਂ ਕਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ।

