
 ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ  
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਵਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਵੱਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆ ਂਉਪ੍ਰ 

ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਬਾਗ ਵਵੱਚ ਲੱਭਣ ਵਵੱਚ 

ਅਤੇ ਵਜਹੜ ੇਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਸੁੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇਗੀ। 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਵੇਖਣ ਨ ੂੰ  ਕਕਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਵਜੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ੜਹਾਵਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ 26 ⁰C) ਵਵੱਚ ਮੱਖੀ ਆਂਡੇ ਤੋਂ 30 ਵਦਨਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ ਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

1. ਆਂਡਾ: ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਵਚੱਟੇ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗ ੇਆਂਡੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।  
ਇਕ ਮਾਦਾ 100 ਤੱਕ ਆਂਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਦਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਂਡੇ 1 ਵਮਲੀਮੀਟਰ ਲੰਬ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ੇਔਖੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  
 

 

 

2. ਕੀੜਾ: ਇਕ ਛੋਟਾ ਦ ਧੀਆ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹਰੇਕ ਆਂਡੇ ਵਵੱਚੋਂ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਫਲ ਨ ੰ  ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨ ੰ  ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਕੀੜੇ 9 

ਵਮਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ ਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਕੀੜੇ ਫਲ ਵਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਵਵੱਚ ਖੱੁਡ ਕੱਢ ਕੇ ਲੁਕ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

 

 

3. ਕਿਊਿਾ: ਇਕ ਵਾਰ ਵਮੱਟੀ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀੜਾ ਇਕ ਲੰਬ ਤਰੇ, ਭ ਰੇ, ਸਖਤ ਵਪ੍ਊਪ੍ ੇਵਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪ੍ਊਪ੍ ੇਦੇ ਖੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ ਰੀ ਮੱਖੀ ਵਤਆਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 

 

 

4. ਿ ਰੀ ਵੱਡੀ: ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਲੱਗਭੱਗ 7 ਵਮਲੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਲਾਲ-ਭ ਰੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ ਪ੍ੀਲੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ। 

 

 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਬਾਗਾਂ ਵਵੱਚ ਬਸੰਤ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪੱ੍ਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤੇ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਵਮਲਦੀ ਹੈ।  

  



 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਿਦੈਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਰਚੱਕਲਤ ਮਜ਼ੇਬਾਨ 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਡੇ ਵਦੰਦੀ ਹੈ - ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  'ਮੇਜ਼ਬਾਨ' ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 
ਹੇਠਾਂ ਵਵਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

 

ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸ ਚੀ ਇੱਥੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ www.agriculture.vic.gov.au/qff  

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਬਾਗਾਂ ਕਵੱਚ ਿਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨਾ 

1. ਿਕਹਲਾਂ ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਓ 

ਫੂੰ ਧੇ: ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਵਾਲੇ ਫੰਧੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣ ੇਬਾਗ ਦੇ ਵਵੱਚ ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਓ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ 

ਲੱਗਦੇ ਛਾਂਅਦਾਰ ਰੱੁਖ ਵਵੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 1.5 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਫੰਧੇ ਲਮਕਾਓ। ਇਸ ਨ ੰ  ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਵਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਵੱਚ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੋ। 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨ ੰ  ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਫੜਹਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਫੰਧੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਧੇ ਦ ਸਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਲੁਭਾ ਅਤੇ ਫੜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਰੱੁਖਾਂ ਜਾਂ ਪੌ੍ਵਦਆਂ ਉਪ੍ਰ ਵਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨ ੰ  ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਓ ਵਕ ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ 
ਨ ੰ  ਫਵੜਹਆ ਹੈ। 

 

2. ਕਾਬ  ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਬਾਗ ਵਵੱਚ ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬ  ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਣ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬ  
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਬ  ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੱ੍ਕ ਕੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 6-8 ਹਫਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ੋਵਕਉਂਵਕ ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਸਖਤ, ਹਰੇ 

ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਡੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹ:ੈ ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨ ੰ  ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਲਾਂ ਉਪ੍ਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌਵੜਆਂ 

ਵਾਲੇ ਜਾਲ, ਝੋਲੇ ਜਾਂ ਕੱਪ੍ੜਾ ਵਸਉਂ ਕੇ ਪ੍ਾ ਵਦਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਗ ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜਾਲ ਨ ੰ  ਫਲਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਛ ਹਣ ਵਦਓ। 

 

ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ, ਫੂੰ ਧੇ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ: ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਵਾਲੇ ਫੰਧੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਵਵੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨ ੰ  
ਫੜਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਕ ਇਹ ਫਲਾਂ ਉਪ੍ਰ ਹਮਲਾ ਕਰ।ੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਵਧਆਂ ਨ ੰ  ਲੱਭੋ ਜੋ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਨਰ ਦੋਵਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਫੰਧੇ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨ ੰ  
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਜ ੋਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ - ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਵਲਖੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ੜਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਘਰੇਲ  ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

3. ਆਿਣੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚੋ 
ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਤਾਂ/ਵਛੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਰ ਡੰਗ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਵੜਆਂ ਲਈ ਵੇਖੋ। 

 

ਡੂੰਗ ਦੇ ਕਨਸ਼ਾਨ 

ਕੀੜੇ ਮਕੌਕੜਆਂ ਵਾਲਾ 
ਜਾਲ 

http://www.agriculture.vic.gov.au/qff


 

4. ਬਾਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂੰ ਭਾਲ (ਵਧੀਆ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ) 

ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱ੍ਕੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਰਤ ਲਵੋ। ਸਾਰ ੇਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਸੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਡੱਗ ਪ੍ਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਥੋਂ 
ਹਟਾ ਵਦਓ। ਇਹ ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਵਵੱਚ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱੁਖਾਂ ਨ ੰ  ਛਾਂਗ ਵਦਓ ਤਾਂ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਫਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕੋ, ਕੀੜੇ ਮਕੌਵੜਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਵਛੜਕਾਅ ਕਰ।ੋ 

ਫਲਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਸੁੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਜੋ ਵਕ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨ ੰ  ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ (ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ), ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਕਰਕੇ, ਉਬਾਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਧੱੁਪ੍ ਵਵੱਚ ਸਾੜ ਕੇ 
(ਫਲਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਵੱਚ ਪ੍ਾ ਕ ੇਸੀਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਧੱੁਪ੍ ਵਵੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ) ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਵਲਆ 

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝੋਲੇ ਵਵੱਚ ਪ੍ਾਏ ਫਲਾਂ ਨ ੰ  ਕ ੜੇਦਾਨ ਵਵੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤ।ੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਗੈਰ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਸੁਹਣੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੌ੍ਵਦਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵਦਓ 

(ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਦੇਸੀ ਵੈਟਲ ਜਾਂ ਗਰੀਵੀਲੀਆ)। 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਫੈਲਾਓ 

ਕੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨ ੰ  ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ 

ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਵਵੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਬਾਨ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਵਦਆਂ ਫੜਹ ੇਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ 

www.interstatequarantine.org.au  
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.agriculture.vic.gov.au/qff ਉੱਤ ੇਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰ  1300 502 656 ਉੱਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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