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ਦਿਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ
ਤਿਉਹਾਰ
ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Biosecurity)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਭੋਜਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ ਲ
ਰੇ ੀਆ ਵਿੱਚ ਆ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਮਲ
ੁੱ ੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਟੂ ਰਿਜ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਕਾਰਨ
ਜੈਵਿਕ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਨੂ ੰ ਜੋਖਿਮ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਫੀ,
ਰਸਮਲਾਈ, ਰਸਗੁੱਲਾ ਅਤੇ ਪੇੜੇ

ਆਸਟ੍ ਲ
ਰੇ ੀਆ ਦੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪੂਰਤੀ ਨੂ ੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਆਸਟ੍ ਲ
ਰੇ ੀਆ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਸਿਸਟਮ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁਚ
ੰ ਰਹੇ ਅਣਇੱਛਤ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾਕੇ ਸਾਡੇ
ਇਨਸਾਨਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂ ੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂ ੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਜੈਵਿਕ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂ ੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂ ੰ ਭੂ ਮਿਕਾ ਅਦਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

• ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁ ੱਧ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ

ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ ਲ
ਰੇ ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਨੂ ੰ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵ
੍ਰ ਸ਼
ੇ ਨੂ ੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ
ਆਸਟ੍ ਲ
ਰੇ ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

ਜੈਵਿਕ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਨੂ ੰ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ, ਖੋਜੀ ਕੁ ਤੱ ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ
ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕਟ ਜਾਂ ਸਫਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ
ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਨੂ ੰ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ ਖੋਲ੍ਹਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਫਲ
• ਕੱਚੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੜੀਬੂਟੀਆਂ
• ਫੁ ੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ।

• ਨਕਲੀ ਫੁ ੱਲ
• ਕਪੜੇ, ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਅਤੇ
ਸਿੱਕੇ
• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੋਟੋ ਆਈਟਮਾਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ
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ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਉਪਹਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਆਸਟ੍ ਲ
ਰੇ ੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ
ਭੇਜਣਾ

1800 900 090 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
(ਆਸਟ੍ ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)

ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
agriculture.gov.au/travelling-mailing

ਆਸਟ੍ ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ +61 3 8318 6700

agriculture.gov.au
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ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਸਟ੍ਲ
ਰੇ ੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਉਪਹਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਆਸਟ੍ਲ
ਰੇ ੀਆ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਪਸੰਜ਼ਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਲੲੲ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟਲ (ਡਾਕ) ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੇ ਬਲਾਂ
ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂ ੰ ਭਰਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਨੂ ੰ ਕਈ ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਧਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ, ਤਾਂ ਉਪਹਾਰ ਨੂ ੰ ਆਸਟ੍ਲ
ਰੇ ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

