
 

 
 

 

ਜੂਆਖਾਨਾ (ਕਸੀਨੋ) ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਲਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤ ੇਰਾਇਲ 
ਕਲਿਸ਼ਨ 

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਮਲੈਬੌਰਨ ਵਲਮਵਟਡ ਦੀ ਕਸੀਨੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂਪੁਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਸੀਨੋ ਚਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਿਾਸਤ ੇਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਤਕਾਰਯੋਗ ਰੇ ਵਿਨਕਲੇਸਟੀਨ AO 
QC ਨ ੂੰ  ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮਨੈ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਗਿਰਨਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆ ਂਲੱਭਤਾਂ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਵਸਿਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਲਲਖਤੀ ਸੁਝਾਅ 

ਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੂੰ  ਹਿਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਮਾਮਵਲਆ ਂਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਵਲਖਤੀ ਸੁਝਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਖੋਲਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 26 ਅਪਰੈਲ 2021 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਨਤਕ ਵਲਖਤੀ ਸੁਝਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜੂੰ ਨਾਂ ਨੇ ਿਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਿਾਸਤੇ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਵਲਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਵਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। 

ਲਲਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਕਵੇਂ ਦੇਣੇ ਹਨ: 
 ਿਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਿਾਸਤ ੇਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਲਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵਲਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਧ  ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਨੁਿਾਦ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ contact@rccol.vic.gov.au ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 
 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਾ ਫਨੋ 

ਨੂੰ ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 
 ਆਪਣ ੇਵਲਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵਸਖਰ ਤੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ:ੋ 

o ਨਾਮ 
o ਤਰਜੀਹੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿੇਰਿ ੇ
o ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਵਕ ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਡੇ ਵਲਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਨ ੂੰ  ਵਕਸ ਸ਼ਰਣੇੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਚਣੁੋ: 

 ਜਨਤਕ 
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ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਹੁਾਡੇ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੂੰ ਵਤਮ ਵਰਪੋਰਟ 
ਵਿੱਚ ਹਿਾਲਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 ਗੁੁੰ ਿਨਾਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿੇਰਵਿਆ ਂਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਲਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਨ ੂੰ  
ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਹਿਾਲਾ ਦਣੇਾ ਠੀਕ ਹੈ। 

 ਗੁਪਤ  
ਕੇਿਲ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਵਮਸ਼ਨ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਿਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
 ਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਰ ਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲਖਤੀ ਸੁਝਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ: .PDF, .docx, .doc, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਲਖਤੀ 

ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ। 

 
ਸੁੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵ ੇ
ਜਨਤਕ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛਾਂ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  contact@rccol.vic.gov.au ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ 
Royal Commission into the Casino Operator and Licence 
PO Box 24290 
MELBOURNE VIC 3001 

 
ਿੀਡੀਆ ਪੁੁੱ ਛਲਗੁੱ ਛਾਂ 
ਮੀਡੀਆ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛਾਂ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  media@rccol.vic.gov.au ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
 
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਕਸੀਨੋ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਿਾਸਤ ੇਰਾਇਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, 
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈੋ ਵਸਿਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜੂੰ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

ੳ) ਕੀ ਕਰਾਊਨ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਕਸੀਨੋ ਕੂੰ ਟਰਲੋ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 1991 ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਸੀਨੋ ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਿਾਂ 
ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। 
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ਅ) ਕੀ ਕਰਾਊਨ ਮਲੈਬੌਰਨ, ਕਸੀਨੋ ਕੂੰ ਟਰਲੋ ਕਾਨ ੂੰ ਨ, ਕਸੀਨੋ (ਪਰਬੂੰ ਧ ਸਮਝੌਤਾ) ਕਾਨ ੂੰ ਨ 1993, ਜ ਆ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 2003 
(ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਤਵਹਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ), ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ  ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ੲ) ਕੀ ਕਰਾਊਨ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਕਰਾਊਨ ਮਲੈਬੌਰਨ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਸ) ਕੀ ਕਰਾਊਨ ਮਲੈਬੌਰਨ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸੀਨੋ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਨਤਕ ਵਹੱਤ ਵਿੱਚ ਹ।ੈ 

ਹ) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਵਕ ਕਰਾਊਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕੋਈ ਢੁਕਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਕਰਾਊਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਲਈ 
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸੀਨੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਜਨਤਕ ਵਹੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਮਲੈਬੌਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀ 
ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਿਾਈ (ਜੇ ਕਈੋ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ ਮਲੈਬੌਰਨ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸੀਨੋ ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣਾ ਜਨਤਕ ਵਹੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਿਗੇਾ। 

ਕ) ਕੀ ਕਰਾਊਨ ਵਰਜੌ਼ਰਟਸ, ਕਰਾਊਨ ਮਲੈਬੌਰਨ ਦਾ ਢੁਕਿਾਂ ਸਵਹਯੋਗੀ ਹੈ। 

ਖ) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਵਕ ਕਰਾਊਨ ਵਰਜੌ਼ਰਟਸ ਕਰਾਊਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਢੁਕਿਾਂ ਸਵਹਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ 
ਵਰਜੌ਼ਰਟਸ ਲਈ ਕਰਾਊਨ ਮਲੈਬਰੌਨ ਦਾ ਢੁਕਿਾਂ ਸਵਹਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਕਾਰਿਾਈ (ਜੇ ਕਈੋ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। 

ਗ) ਕੀ ਕਰਾਊਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗੀ ਕਰਾਊਨ ਮਲੈਬੌਰਨ ਦ ੇਢੁਕਿੇਂ ਸਵਹਯਗੋੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਘ) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕਰਾਊਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਕਈੋ ਹੋਰ ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗੀ ਕਰਾਊਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਢੁਕਿੇਂ ਸਵਹਯੋਗੀ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਕਰਾਊਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਢਕੁਿੇਂ ਸਵਹਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਿਾਈ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਿੇਗੀ। 

ਙ) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਕਾਨ ੂੰ ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਸੀਨੋ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤ ੇ
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕਵਮਸ਼ਨ ਿਾਰ ਗੈਂਬਵਲੂੰ ਗ ਐਡਂ ਵਲਕਰ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 2011, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਊਨ ਮਲੈਬੌਰਨ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਸਿਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ।ੈ 

ਚ) ਕੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖ ੇ‘ੳ’ ਤੋਂ ‘ਙ’ ਤੱਕ ਪੈਵਰਹਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਨਰਧਾਰਤ ਮਾਮਵਲਆ ਂਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ 
ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। 

http://www.rrcol.vic.gov.au

