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ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਪਹ ੁੰ ਚਣਾ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੁੱ ਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰੇ ਅਤ ੇਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕ ਆਰਨਟ੍ੀਨ-ਮ ਕਤ ਉਿਾਣਾਂ ਉੱਤੇ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ (ਹਰੇ ਜ਼ੋਨ) ਨ ੂੰ , ਉਹਨਾਂ ਹ਼ੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  14 ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜਮੀ ਕ ਆਰਨਟ੍ੀਨ ਡਵੁੱ ਚ 

ਦਾਖਲ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ), ਤੋਂ ਵੁੱ ਖ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਵੁੱ ਚੋਂ ਦੀ 72 ਘੂੰ ਡਟ੍ਆਂ ਜਾਂ ਘੁੱਟ੍ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੂੰ ਘ ਰਹੇ ਹ਼ੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛ਼ੋਟ੍ ਹੈ 

(ਅਤੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਛ਼ੋਟ੍ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ)। 

ਡਜਸ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਡਵੁੱ ਚ ਤ ਸੀਂ ਪਹ ੂੰ ਚੇ ਹ਼ੋ ਤ ਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਸਡਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ ਰਡਹਣ ਦੀਆਂ ਲ਼ੋੜਾਂ ਦਾ 
ਲਾਜਮੀ ਪਾਲਣ ਕਰ਼ੋ। 

ਨੋਟ੍: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਵੁੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘਣ ਦੀ ਕ਼ੋਡ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਉਿਾਣ ਡਵੁੱ ਚ ਅੁੱਗੇ 
ਦੀ ਡਟ੍ਕਟ੍ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਼ਿ ਰ ਆਤੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ 72 ਘੂੰ ਡਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ੍ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਢ ੁੱ ਕਵੀਂ ਉਿਾਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਘਾ 
ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੁੰ ਘਣ ਲਈ  ੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਵੁੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਤ ਹਾਿੇ ਕ਼ੋਲ ਲਾਜਮੀ ਵੈਧ ਵੀਜਾ ਹ਼ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤ ਸੀਂ   ਡਬਨਾਂ ਵੀਜ ੇਤੋਂ ਲੂੰ ਘਣ 

(TWOV) ਵਾਲੇ ਯ਼ੋਗ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹ਼ੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ਼ੋ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਿ ੇਕ਼ੋਲ ਵੈਧ ਵੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤ ਸੀਂ TWOV ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹ਼ੋਣ ਲਈ ਵੀਜੇ 
ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਜਰ ਰ ਡਦਓ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਵੁੱ ਚੋਂ ਦੀ 72 ਘੂੰ ਡਟ੍ਆਂ ਤੁੱਕ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਡਜੁੱ ਟ੍ ਵੀਜ ੇ(ਸਬਕਲਾਸ 771) ਲਈ ਅਰਜੀ ਡਦਓ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
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ਮੈਂ 72 ਘੁੰ ਵਟ੍ਆ ਂਤਿੱ ਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਲੁੰ ਘਣ  ਾਲਾ ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ 
 ਾਸੀ ਹਾਂ 
ਡਵ਼ੇਿ਼ਿ ਼ਿਰੇਣੀ ਵੀਜ ੇ(ਸਬਕਲਾਸ 444) ਲਈ ਯ਼ੋਗ ਡਨਊਜੀਲੈਂਿ ਦੇ ਨਾਗਡਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਵੁੱ ਚੋਂ 72 ਘੂੰ ਡਟ੍ਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਹ਼ੋਰ ਵੀਜ ੇਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਡਵ਼ੇਿ਼ਿ ਼ਿਰੇਣੀ ਵੀਜ ੇਉੱਤੇ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ, ਤ ਹਾਿੇ ਕ਼ੋਲ ਸਬ ਤ ਹ਼ੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਡਕ ਤ ਸੀਂ 72 ਘੂੰ ਡਟ੍ਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੂੰ ਘ ਰਹੇ ਹ਼ੋ 
(ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉਿਾਣ ਦੀ ਡਟ੍ਕਟ੍) ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਼ਿਡਹਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੁੱਿ ੇਉੱਤੇ ਪੇ਼ਿ ਕਰ਼ੋ ਡਜਸ 

ਡਵੁੱ ਚ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹ ੂੰ ਚਦ ੇਹ਼ੋ। 

ਨੋਟ੍: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਵੁੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘਣ ਦੀ ਕ਼ੋਡ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਉਿਾਣ (ਉਿਾਣ 

ਡਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਉੱਤੇ ਲਾਜਮੀ ਕ ਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਡਵੁੱ ਚ ਅੁੱਗੇ ਦੀ ਡਟ੍ਕਟ੍ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਜ਼ੋ ਼ਿ ਰ ਆਤੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ 72 ਘੂੰ ਡਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ੍ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਢ ੁੱ ਕਵੀਂ 
ਉਿਾਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਘਾ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਡਨਊਜੀਲੈਂਿ ਸੇਫ ਟ੍ਰੈਵਲ ਜ਼ੋਨ ਵੈੈੱਬਪੇਜ 

ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁੱ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਲੁੰ ਘਣ (ਟ੍ਰਾਂਵਜ਼ਟ੍)  ੇਲੇ ਦੂਸਵਰਆ ਂਤੋਂ ਪਰਹਾਂ ਰਵਹਣ ਦੇ ਪਰਬੁੰ ਧ 

ਡਜਸ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਡਵੁੱ ਚ ਤ ਸੀਂ ਪਹ ੂੰ ਚੇ ਹ਼ੋ ਤ ਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਸਡਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ ਰਡਹਣ ਦੀਆਂ ਲ਼ੋੜਾਂ ਦਾ 
ਲਾਜਮੀ ਪਾਲਣ ਕਰ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਡਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ੍ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਹ਼ੋਟ੍ਲ ਵਾਲੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ 

ਡਵੁੱ ਚ ਰਡਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਰਡਹਣ ਵਾਸਤ ੇਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਸਡਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ 
ਰਡਹਣ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੂੰ ਡਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ ਨਾਲ 

ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ। 

 72 ਘੁੰ ਵਟ੍ਆ ਂਤੋਂ  ਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਰ ਕਣ  ਾਸਤੇ  ੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਛੋਟ੍ 

ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ 
ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ੍ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ ੇਤ ਹਾਿੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਵੁੱ ਚ 72 ਘੂੰ ਡਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਡਜਆਦਾ ਰ ਕਣ ਦੀ ਹੈ, 

ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਵੁੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹ਼ੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਡਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਪਵੇਗੀ: 

 ਤ ਹਾਿੇ ਕ਼ੋਲ ਸਹੀ ਵੀਜਾ ਹ਼ੋਵੇ। ਵੇਖ਼ੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜਾ ਡਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚ਼ੋਲ ਕਰ਼ੋ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
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 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛ਼ੋਟ੍ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ਼ੋ। ਵੇਖ਼ੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਛ਼ੋਟ੍ਾਂ। 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

