ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ
ਜੈਵਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੈਵਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਮੁੰ ਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਭੋਜਨ, ਪੌਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰ ਭੀਰ ਕੀਟਾਂ
ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੇਲੋੜੇ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜੈਵਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
•

ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਫੀ, ਰਸ ਮਲਾਈ,
ਰਸਗੁੱਲਾ ਅਤੇ ਪੇੜੇ

•

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ

•

ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ਲ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ

ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ?

•

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੈਵਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜੈਵਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ-ਕਿਰਨਾਂ,
ਖੋਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ

ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ

ਕੱਚੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੜੀਆਂਬੂਟੀਆਂ

•

ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਹ

•

ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਸਮੱਗਰੀ

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ
•

ਬਣਾਵਟੀ ਫੁੱਲ

ਇਹ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ, ਪੌਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਲੈ

•

ਕੱਪੜਾ, ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ

•

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈਆਂ ਫੋਟੋ ਵਸਤੂਆਂ।

ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਮਿੰ ਗ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰਡ (Incoming Passing Card) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕ

ਸਬੰ ਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੇ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਪਚਾਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਥੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰ ਪਰਕ

Department of Agriculture 1800 020 504
(ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ)
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