
ਆਵਾਜਾਹੀ ਅਤ ੇਮੁਖੱ ਸੜਕ ਵਵਭਾਗ

ਉਚੱ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਵੰਗ ਅਪਰਾਧਾ ਂਲਈ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ
ਆਵਾਜਾਹੀ ਅਤ ੇਮੁਖੱ ਸੜਕ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਤਥੱ ਸ਼ੀਟ ਵਿਖੀ ਹ।ੈ ‘ਅਸੀ’ਂ ਜਾਂ ‘ਸਾਨੰੂ’ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਆਵਾਜਾਹੀ ਵਵਭਾਗ ਅਤ ੇਮੁਖੱ ਸੜਕਾਂ।

ਇਹ ਤਥੱ ਸੀ਼ਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਾਧ ੇਬਾਰ ੇਹ ੈਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ: 

• ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋ ਂਵਧੱ ਗੱਡੀ ਚਿਾਉਂਦ ੇਹੋ
• ਿਾਿ ਬਤੱੀ ‘ਤ ੇਨਹੀਂ ਰਕੁਦ ੇਹੋ
• ਜਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਯਾਤਰੀ ਸੀਟ ਬਿੈਟ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨਦ ੇਹਨ।

ਜੁਰਮਾਨੇ
ਜੁਰਮਾਨਾ, ਹਰਜਾਨਾ ਜਾਂ ਡੀਮਵੈਰਟ ਪਆੁਇਟੰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਸੜਕ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਡਰਰਾਈਵਰ ਿਾਇਸੈਸਂ ‘ਤ ੇਡੀਮੈਵਰਟ 
ਪੁਆਇੰਟ ਵਮਿਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਿ L ਜਾਂ P ਡਰਰਾਈਵਰ ਿਾਇਸਸੰ ਹ ੈਅਤ ੇਤਸੁੀਂ 4 ਜਾਂ ਵਧੱ ਡੀਮਵੈਰਟ 
ਪਆੁਇਟੰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ ੰਕੁਝ ਸਮੇ ਂਿਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਚਿਾਉਣ 
ਿਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵਗੇੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, 3 ਮਹੀਨੇ।

ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਿ ਓਪਨ ਡਰਰਾਈਵਰ ਿਾਇਸਸੰ ਹ ੈਅਤ ੇ12 ਜਾਂ ਵਧੱ ਡੀਮਵੈਰਟ 
ਪਆੁਇਟੰਸ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ ੰਕੁਝ ਸਮੇ ਂਿਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਚਿਾਉਣ 
ਿਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵਗੇੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, 3 ਮਹੀਨੇ।

ਜੁਰਮਾਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੰੂ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਾਂ ਵਕ ਤਸੁੀਂ ਸਰੁਵੱਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਿ ਗੱਡੀ ਚਿਾਓ। ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਿੋਕ 
ਸੜਕਾਂ ‘ਤ ੇਮਰ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਜਦੋ ਂਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਗੱਡੀ ਚਿਾਉਂਦ ੇਹਨ।

ਗਤੀ ਦੇ ਨਵਂੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋ ਂਵਧੱ ਗੱਡੀ ਚਿਾਉਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਜਰੁਮਾਨਾ ਿੱਗ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਵਜੰਨੀ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਿ ਤਸੁੀਂ ਜਾਂਦ ੇਹ,ੋ ਓਨਾ ਹੀ ਵਡੱਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

ਗਤੀ ਜਰੁਮਾਨਾ
1 ਤੋ ਂ10 ਵਕ.ਮੀ. ਪਰਰਤੀ ਘਟੰਾ $287 ਅਤ ੇ1 ਡੀਮੈਵਰਟ ਪਆੁਇਟੰ
11 ਤੋ ਂ20 ਵਕ.ਮੀ. ਪਰਰਤੀ ਘਟੰਾ $431 ਅਤ ੇ3 ਡੀਮੈਵਰਟ ਪਆੁਇਟੰ
21 ਤੋ ਂ30 ਵਕ.ਮੀ. ਪਰਰਤੀ ਘਟੰਾ $646 ਅਤ ੇ4 ਡੀਮੈਵਰਟ ਪਆੁਇਟੰ
31 ਤੋ ਂ40 ਵਕ.ਮੀ. ਪਰਰਤੀ ਘਟੰਾ $1078 ਅਤ ੇ6 ਡੀਮਵੈਰਟ ਪਆੁਇਟੰ

40 ਵਕ.ਮੀ. ਪਰਰਤੀ ਘਟੰਾ ਤੋਂ 
ਵਿਆਦਾ

$1653 ਅਤ ੇ8 ਡੀਮਵੈਰਟ ਪਆੁਇਟੰ ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ 6 
ਮਹੀਵਨਆ ਂਿਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ 21 ਵਕਮੀ. ਪਰਰਤੀ ਘਟੰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂਵਧੱ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਜੇਕਰ 
ਤਸੁੀਂ 12 ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਵੱਚ 2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂਵਧੱ ਵਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ 
ਤਹੁਾਡ ੇਿਾਇਸੈਸਂ ਵਵੱਚ ਡਬਿ ਡੀਮਵੈਰਟ ਪਆੁਇਟੰ ਜੜੋ ਵਦਤੱ ੇਜਾਣਗੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਜੇਕਰ ਤਸੁੀ ਂਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਤੋ ਂਵਧੱ 21 ਵਕਮੀ. ਤੋ ਂ30 ਵਕਮੀ. ਪਰਰਤੀ 
ਘਟੰਾ ਗੱਡੀ ਚਿਾਉਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸਦੀ:

• ਕੀਮਤ $646 ਹਵੋਗੇੀ
• ਤਹੁਾਡ ੇਿਾਇਸੈਸਂ ਵਵੱਚ 12 ਡੀਮੈਵਰਟ ਪਆੁਇਟੰ ਸ਼ਾਮਿ ਹ ੋਜਾਣਗੇ।

12 ਡੀਮਵੈਰਟ ਪਆੁਇਟੰਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਵਚੱ ਵਵੰਡਆ ਵਗਆ ਹ:ੈ

• ਪਵਹਿੀ ਵਾਰ 4 ਡੀਮਵੈਰਟ ਪਆੁਇਟੰ, ਨਾਿ ਹੀ
• ਦਜੂੀ ਵਾਰ 4 ਡੀਮਵੈਰਟ ਪਆੁਇਟੰ, ਨਾਿ ਹੀ
• ਜਦਂੋ ਤਸੁੀ ਂ12 ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਵੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਤੜੋਦ ੇਹ ੋਤਾਂ 4 ਡੀਮੈਵਰਟ 

ਪਆੁਇਟੰ ਹੁਦੇੰ ਹਨ।

ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਨਵਾ ਂਜੁਰਮਾਨਾ।
ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਿਾਿ ਬਤੱੀ ‘ਤ ੇਨਹੀਂ ਰਕੁਦ,ੇ ਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ $575 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤ ੇ3 
ਡੀਮਵੈਰਟ ਪਆੁਇਟੰ ਵਮਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਟ ਬਲੈਟ ਦਾ ਨਵਾ ਂਜੁਰਮਾਨਾ।
ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਸੀਟ ਬਿੈਟ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨਦ ੇਜਾਂ ਸਹੀ ਢਗੰ ਨਾਿ ਸੀਟ ਬਿੈਟ ਨਹੀਂ 
ਬਨੰਹਰਦ ੇਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ $1078 ਦਾ ਜਰੁਮਾਨਾ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਿਾਇਸਂੈਸ ‘ਤ ੇ4 
ਡੀਮਵੈਰਟ ਪਆੁਇਟੰ ਵਮਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਉਹੀ ਜਰੁਮਾਨਾ ਵਮਿ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕੇਰ ਦਜੇੂ ਿੋਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਵਫੱਟ 
ਕੀਤੀ ਸੀਟ ਬਿੈਟ ਜਾਂ ਚਾਈਿਡ ਵਰਸਟਰਰੇਟਂ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨਦ ੇਹਨ। ਵਰਸਟਰਰੇਟਂ, ਸੀਟਾਂ 
ਅਤ ੇਪਟੱੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਛੋਟ ੇਬਵੱਚਆ ਂਅਤ ੇਬਵੱਚਆ ਂਨੰੂ ਕਾਰਾਂ ਵਵੱਚ ਸੁਰਵੱਖਅਤ ਰਖੱਦੀਆਂ 
ਹਨ।

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ 12 ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਵੱਚ 2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂਵਧੱ ਵਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਦੇ 
ਹ ੋਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਦੁਗਣ ੇਡੀਮੈਵਰਟ ਵਮਿਣਗੇ।
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ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਵਂੇ 
ਪਹਵਨਣਾ ਹੈ

• ਕਮਰ ‘ਤ ੇਹਠੇਾਂ
• ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ
• ਛਾਤੀ ਅਤ ੇਪਟੇ ਦ ੇਉੱਪਰ 

ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਸੀਟ ਬਿੈਟ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਸਾਡ ੇਨਾਿ 13 23 80 ‘ਤ ੇਛਟੋ ਬਾਰ ੇਗੱਿ 
ਕਰ।ੋ ਛੋਟ ਉਦੋ ਂਹੁਦੰੀ ਹ ੈਜਦਂੋ ਤਹੁਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 
ਕਵਹਦੰਾ ਹ ੈਵਕ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸੀਟ ਬਿੈਟ ਪਵਹਨਣ ਦੀ 
ਿੜੋ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਸਾਨੰੂ ਸਵਹਮਤ ਹਣੋ ਦੀ ਿੜੋ ਹ।ੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਪਵੁਿਸ ਜਾਂ ਕੈਮਰ ੇਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ‘ਤ ੇਗਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ 
ਫਵੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਕੱ ਉਲੰਘਣਾ ਨਵੋਟਸ ਭਵੇਜਆ ਜਾਵਗੇਾ। 
ਉਲੰਘਣਾ ਨਵੋਟਸ ਇਕੱ ਵਬੱਿ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਵਵਚੱ ਜਰੁਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਡੀਮਵੈਰਟ 
ਪਆੁਇਟੰ ਅਤ ੇਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਹਣੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡੇ ਿਈ ਜਰੁਮਾਨੇ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਦਾ 
ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਤਕੱ ਕੁਝ ਵਹੱਸਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਹਰੋ ਵਵਕਿਪਾਂ ਬਾਰੇ 
SPER ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ SPER ਸਟੇਟ ਪਨੈਲਟੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮਂੈਟ 
ਰਵਜਸਟਰ ਹ।ੈ ਇਹ ਕੁਈਨਜਿਂੈ਼ਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਫਤ਼ਰ ਹ।ੈ ਤਸੁੀ ਂSPER ਨੰੂ 1300 
365 635 ‘ਤ ੇਕਾਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਜ਼ਵਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਨੰੂ 13 23 80 ‘ਤ ੇਕਾਿ ਕਰੋ

ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤਰੌ ‘ਤ ੇqld.gov.au/transport/contacts/centres

ਸਾਡੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ streetsmarts.qld.gov.au

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਵਕਸ ੇਦੁਭਾਸੀ਼ਏ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਿੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ 
ਦਭੁਾਸੀ਼ਆ ਸੇਵਾ ਨੰੂ 13 14 50 ‘ਤ ੇਕਾਿ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਨਹਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ 13 23 80 ‘ਤੇ 
ਕਾਿ ਕਰਨ ਿਈ ਕਹ।ੋ

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਬਿੋ਼ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਰਸਾਰਣ ਸਵੇਾ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ:ੋ

• ਵਇੌਸ ਪਰਰਸਾਰਣ ਨੰਬਰ 1300 555 727
• TTY (ਟੀਟੀਵਾਈ) ਨੰਬਰ 133 677 
• SMS (ਐਸਐਮਐਸ) ਪਰਰਸਾਰਣ ਨੰਬਰ 0423 677 767

ਵਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ 13 23 80 ‘ਤ ੇਕਾਿ ਕਰਨ ਿਈ ਕਹ।ੋ


