ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਦਯੋਗ
02 ਸਤੰ ਬਰ 2021 ਨੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ ਜਹਾਜ਼਼ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ
ਬਾਇਓਸਕਕਓਕਰਟ੍ੀ ਐਕਟ੍ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਿੱ ਖੀ ਜੈਕ ਕ-ਸਰਿੱ ਕਖਆ ਸੰ ਕਟ੍ਕਾਲ ਦੀ ਕਮਆਦ ਨੰ ਕਤੰ ਨ ਮਹੀਕਨਆਂ ਲਈ
ਧਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:


17 ਦਸੁੰ ਬਰ 2021 ਤਿੱ ਕ, ਰਤਮਾਨ ਉਪਾਅ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸਮੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਾਲੇ ਜਹਾਜ਼਼ਾਂ
ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਬੰ ਦਰਗਾਹ਼ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ



100 ਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਕਲਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਾਲੇ ਸਮੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨ਼ਾਂ
ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ।

ਇਹਨ਼ਾਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਿੱ ਧੇ ਆਉਣ ਾਲੇ ਅਤੇ ਗੇੜਾ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਆਉਣ ਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ (RTC) ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਵੱ ਡੇ ਯਾਤਰੀ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼
ਿੱ ਡੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ (99 ਬਰਥ਼ਾਂ ਤਿੱ ਕ, ਕ ਿੱ ਚ ਕਮਲਾ ਕੇ) ਨੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ
ਛੋਟ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲ਼ਾਂ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮਹ਼ਾਂ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪ ੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ੍ ਪੋਰਟ੍ਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਸਰਫ਼ ਜਹਾਜ਼ ਨੰ ਸਰਿੱ ਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਲਈ ਛੋਟ਼੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ ਕਰ਼ਾਂਗ।ੇ
ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੰ ਆਰਕਥਕ ਲਾਭ ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਕਮਕਾ ਼ਾਂ, ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਸੇ ਾ ਜ਼ਾਂ
ਪਰਾਹਣਚਾਰੀ ਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹੰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਹਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ੍ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਾਲੇ ਸਬਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:


ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਸਟ੍ੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੰ ਹੋਣ ਾਲੇ ਆਰਕਥਕ ਲਾਭ ਦਾ ਪਰਦਰਸਨ



ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਤਮਾਨ ਕਟ੍ਕਾਣਾ



ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱ ਚ ਪਹੰ ਚਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਕ ਤ ਕਟ੍ਕਾਣਾ



ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰੇ ੇਰ ੇ, ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹਨ਼ਾਂ
ਦੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ
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ਇਹ ਪਸਟ੍ੀ ਕਕ ਸਬੰ ਕਧਤ ਰਾਜ ਜ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਕਦਿੱ ਤੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕਆਰੰ ਟ੍ੀਨ
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸਕਹਮਤੀ ਹੋਏ ਪਰਬੰਧ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਸਬੰ ਕਧਤ ਰਾਜ ਜ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕਹਯੋਗ।

ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਉਦਯੋਗ
ਸਮੰ ਦਰੀ ਚਾਲਕ ਦਲ (ਸਮੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਾਲੇ ਜਹਾਜ਼਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ) ਨੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ੍
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ਼ਾਂ ਨੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਕਕਮਸਨਰ ਤੋਂ ਕ ਅਕਤੀਗਤ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਛੋਟ੍ ਾਲੇ ਸਮੰ ਦਰੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ:


ਚਾਲਕ ਦਲ ਕਕਸੇ ਪਾਰਕ (ਸਮੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਾਲੇ ਅਤੇ ਸਪਰਯਾਟ੍ ਜਹਾਜ਼਼ਾਂ ਨੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ) ਜ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕ ਿੱ ਚ ਜ਼ਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇ ਾ ਼ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਕਰਹਾ
ਹੈ



ਸਮੰ ਦਰੀ ਪਾਇਲਟ੍



ਸਮੰ ਦਰੀ ਸਰ ੇਖਣਕਾਰ।

ਇਕ ਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨ਼ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ:


ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆ ਾਜਾਈ



ਬੰ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਼ਾਂ ਦੀ ਕ



ਸਰੋਤ ਉਦਯੋਗ਼ਾਂ ਰਗੇ ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਣ ਉਦਯੋਗ਼ਾਂ ਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ



ਸਮੰ ਦਰੀ ਸਰ ੇਖਣ।

ਸਥਾ

ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਇਸ ਸਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟ੍ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਤਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਕਜਿੱ ਥੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਕਚਤ ੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ



ਕਜਿੱ ਥੇ ਤਸੀਂ ਪਹੰ ਚਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਕਆਰਨਟ੍ੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਨੰ ਹਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ਼਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਪਹੰ ਚਣ ਾਲੇ
ਅੰ ਤਰਰਾਸਟ੍ਰੀ ਸਮੰ ਦਰੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੰ ਜਜਸ ਜਗਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਜਹਲਾਂ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 14 ਜਦਨਾਂ ਦੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਆਰਨਟੀਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸਮੰ ਦਰੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਾਸਤੇ COVID-19 ਲੋ ੜ਼ਾਂ ਨੰ ੇਖ।ੋ
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