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ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤ�ੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਕਵਕਟੋਰੀਆ) ABN 56 749 449 191 | ACN 131 965 761

RSPCA ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ

 ਜੇ �ੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ �ੁਰੰ� ਖ�ਰੇ ਕਵੱਚ ਹੈ, �ਾਂ 
ਕਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 03 9224 2222 ਉੱਤ�ੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

   �ੁਸੀਂ rspcavic.org/report ਉੱਤ�ੇ ਕਦਨ ਕਵੱਚ 24 ਘੰਟਟੇ ਔਨਲਾਇਨ 
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਜਾਨਿਰਾਂ ਉੱਤਤੇ  ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕ�ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ 
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ �ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਵੱ�ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (250 ਪੇਨਲਟੀ ਯੁਕਨਟਸ ਜਾਂ ਕਰੀਬ 
$41,000) ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ�ੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵਅਕ�ੀ ਕਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤ�ੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਬੇਰਕਹਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਕਜਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌ� ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ �ੌਰ ‘�ੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, �ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਵੱ�ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (500 ਪੇਨਲਟੀ ਯੁਕਨਟਸ ਜਾਂ ਕਰੀਬ $82,000) 
ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਕਵੱਚ, 1200 ਪੇਨਲਟੀ ਯੁਕਨਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 
ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਨਯੰ�ਰਨ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀ�ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਕਸ 
ਕਕਸਮ ਦੇ ਅ�ੇ/ਜਾਂ ਕਕੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਅ�ੇ/ਜਾਂ ਆਪ ਅਪਰਾਧਕ 
ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ �ੁਸੀਂ ਇਨਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਕਚ� ਕਰਦੇ
ਹੋ �ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
•  ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ�ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਬਹੁ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ

�ਰਜੀਹ ਕਦੱ�ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•  ਗੋਪਨੀਯ�ਾ ਅਕਧਕਨਯਮ �ਕਹ� �ੁਸੀਂ ਸੁਰੱਕਖਅ� ਹੋ ਅ�ੇ �ੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਗੇ
ਨਹੀਂ ਕਦੱਟ�ੇ ਜਾਣਗੇ ਅ�ੇ ਗੁਪ� ਬਣੇ ਰਕਹਣਗੇ।

•  ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਕਜਸਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀ�ਾ ਜਾ ਸਕੇ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਥਾਂ ਦਾ
ਪ�ਾ/ਜਾਨਵਰ ਆਦੀ।

•  ਗੋਪਨੀਯ�ਾ ਦੋਵੇਂ �ਰਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅ�ੇ ਨ�ੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ
�ੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਨ�ੀਜੇ ਕਮਲਣ।



ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਿਰਾਂ ਉੱਤਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਹੈ (ਜਾਨਿਰਾਂ ਉੱਤਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ 
ਅਵਿਵਨਯਮ 1986)। ਪਰ, ਜਾਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਵਕਿੇਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਿਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ 
ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਿੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਕਸਮ ਕਕਸਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀ�ਾ ਜਾਵੇ

ਭੌਕਂਣ ਿਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਸਂਲ

ਅਿਾਰਾ ਜਾਨਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਸਂਲ

ਅਨਾਥ ਜਾਨਿਰ ਵਜਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਡੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ RSPCA ਕਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਾਥ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜ�ਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ

 03 9224 2222  rspcavic.org/report

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ
(ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਗਾਵਾਂ, ਸੂਰ, ਭੇਡਾਂ)

Department of Jobs, Precincts and Regions (DJPR) 
 136 186  aw.complaint@agriculture.vic.gov.au  

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵਗਣਤੀ 
(ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਗਾਵਾਂ, ਸੂਰ, ਭੇਡਾਂ – ਪਰਿ �ੀ ਜਾ�ੀ 10 �ੋਂ ਘੱਟ)

RSPCA ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
 03 9224 2222  rspcavic.org/report

50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਰਗੇ RSPCA ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
 03 9224 2222  rspcavic.org/report

50 ਤੋਂ ਿੱਿ ਮੁਰਗੇ Department of Jobs, Precincts and Regions (DJPR)
 136 186  aw.complaint@agriculture.vic.gov.au  

ਗਰਮ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਡਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਵਲਸ
 000 – ਜੇ �ੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਗੱਡੀ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਲ�ੂ ਪਸ਼ੂ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, �ਾਂ ਕਕਰਿ ਪਾ 

ਕਰਕੇ �ੁਰੰ� ਕਵਕਟੋਰੀਆ ਪੁਕਲਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਿ Department of Environment, Land, Water and Planning 
(DELWP)

 136 186 
 wildlife.vic.gov.au/sick-injured-or-orphaned-wildlife

ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਗੇ ਜਾਨਿਰ RSPCA ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
 03 9224 2222   rspcavic.org/report

ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਿਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਦਂਾ ਭੋਜਨ,  
ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਟਕਾਣਾ ਨਹੀ ਂਹੈ

RSPCA ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
 03 9224 2222   rspcavic.org/report

ਜਾਨਿਰਾਂ ਉੱਤਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅ�ੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉੱਤ�ੇ ਕਧਆਨ ਕਦੰਦੇ ਹਨ।

ਵਕਰਿ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨ ਦਿੋ ਵਕ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤਕ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਿੀਨ ਹਨ।

ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮਾਰਨਾ, ਲੋੜ �ੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੀਆਂ, 
ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹਾਂ ਪੂਛ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਟਨ ਵਰਗੀਆਂ 
ਕਾਰਜਕਵਧੀਆਂ ਕਰਨਾ।  

ਲਾਪਰਿਾਹੀ (ਜਾਂ ਲੋੜੀਦਂੀ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ) ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਕਟਕਾਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਕਨਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਿਦਾਨ ਨਾ 
ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ �ਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


