
CoOL Q&A content - Punjabi 
ਨੋਟ :ਸਾਰ ੇਲੇਬਲ ਅੰਗਰ੍ਜ਼ੇੀ ਿਵਚੱ ਹਣੇੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਵੇਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਗੱਰੀ ਹ ੈ– ਆਯਾਤਕਾ ਂਨੂ ੰਪਰੂ ੇਵਰੇਿਵਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਆਰ )Information 
Standard (ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇਬਿਲੰਗ 

ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 
ਨਵ� ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ? 

ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇਬਿਲੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ 2016 (ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਆਯਾਤ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਿਨਊਨਤਮ ਬਦਲਾਅ। 

ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਥਾਈਲ�ਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦ, ਕੈਨੇਡਾ 

ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ)। ਕੁਝ ਖਾਿਣਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਣੇ ਵਜ� ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਥਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ 
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸ�: 

• ਉਨਹ੍ਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਲੋੜ�ਦੇ ਲੇਬਲ ਹਨ 
• ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਪਹੰੁਚਣ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਲ ਨੂ ੰਸਪੰਾਿਦਤ ਕਰਨਾ 

ਿਕ�ਿਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ, ਉਗਾਏ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਤੇ 
ਕੰਗਾਰੂ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। 

ਿਕਹੜੇ ਖਾਣੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ? 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਿਰਟੇਲ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: 

• ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਿਰਟੇਲ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਖਾਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਮਾਰਿਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤ� ਜਨਤਾ 

ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਾਣਾ) 
• ਥੋਕ ਿਵ�ੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਚਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ 
• ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਪਕੈ ਖਾਣੇ। 

ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਿਣਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਜਦ� ਤਕ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਗੈਰ-ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਣਾ ਨਹ� ਹੈ। 

ਗੈਰ-ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਣੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਹਨ: 

• ਸੀਜ਼ਿਨੰਗ 

• ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ, ਆਈਸ�ੀਮ ਸਮੇਤ 

• ਿਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਸਕੈਨਕਸ 

• ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 

• ਸਪੋਰਟਸ ਿਡਰ੍ ੰਕਸ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਿਡਰ੍ ੰਕਸ 

• ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ 

• ਅਲਕੋਹਿਲਕ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ। 

ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੇ ਨਵ� ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ। 
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ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਦ� ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ? 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਕਾਰੋਬਾਰ: 

• ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ ਫੂਡ ਸਟ�ਡਰਡਸ ਕੋਡ (ਫੂਡ ਸਟ�ਡਰਡ ਕੋਡ) ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ 
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੇਬਿਲੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤ�, ਖਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ, 

ਸਟਾਕ ਇਨ ਟਰ੍ ੇਡ ( ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜੋ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਫੂਡ ਸਟ�ਡਰਡਸ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਕੈ ਅਤੇ 

ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਅਜੇ ਵੀ ਨਵ� ਲੇਬਲਾਂ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਿਣਆਂ ਤੇ ਲੇਬਿਲੰਗ ਨੂ ੰਇਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਪਹੰੁਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ। ਤੁਸ� ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਪਹੰੁਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂ ੰਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 

ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਿਣਆਂ ਲਈ ਲੇਬਲ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਉਹ ਖਾਣੇ ਜੋ ਆਸਟਰ੍ਲੇੀਆ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ, ਉਗਾਏ, ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਪੈਕ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਵਜ� ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਧੀਨ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਣੇ ਤੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਬਾਕਸ ਦੇ 
ਅਦੰਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਰੂ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਤਪਾਦ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਮੂਲ ਦਾ 
ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਿਣਆਂ ਲਈ ਲੇਬਿਲੰਗ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨਹ� ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਲੇਬਲ ਸਹੀ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ‘ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਣੇ’ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 

(ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ) 

 

(ਚੀਨ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ) 

ਜੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ, ਇਕੱ ਦਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਦਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਬਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ 
ਕਥਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

 

(ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤ� ਬਰ੍ਾਜ਼ੀਲ ਿਵੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ) 

 

‘ਿਵੱਚ ਪੈਕ’ ਕਥਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖਾਣਾ ਇੱਕੋ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 

ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਗਾਇਆ ਨਹ� ਿਗਆ 
ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਲੇਬਲ ਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ 
ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਮਲੂ ਦਸ਼ੇਾ ਂਤ� ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆ ਂਸਮਗੱਰੀਆ ਂਹਨ। 
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(USA, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰ੍ਾਜ਼ੀਲ ਤ� ਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰ੍ਾਜ਼ੀਲ 

ਿਵੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ) 

 

 

(USA ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ) 

ਜੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤ� 
ਿਲਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ‘ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ’ 

ਕਥਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤ� ਕੱਚੇ 
ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਕਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 
ਫੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਇਕਠੱਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਰਟੇਲ ਿਵਕਰੀ 
ਲਈ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 
ਿਵੱਚ, ਉਿਚਤ ਟੈਕਸਟ ਕਥਨ ‘USA ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ’ 

ਹੋਵੇਗਾ। 

 
 

ਮ� ਿਕਸ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਾਂ ਜੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ? 

ਜੇ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਬਾਕਸ 

ਿਵੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂ ੰਿਦਖਾ�ਦਾ ਆਵਸ਼ਕ ਕਥਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਵਜ�, ਤੁਸ� ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਉਦਾਹਰਨ: 

ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਚੈਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤ� ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੈਮ ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰੀਆਂ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 73% ਹਨ। ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਜਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਿਮਆਰਕ ਮਾਰਕ ਲੇਬਲ ਦੋਵ� ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

  
ਆਵਸ਼ਕ ਿਵਆਿਖਆਤਿਮਕ ਟੈਕਸਟ                                      ਇਖਿਤਆਰੀ ਟੈਕਸਟ 

    

(ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ) (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 73% ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤ� ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ ਿਵੱਚ 
ਬਿਣਆ) 
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CoOL Q&A content - Punjabi 
ਨੋਟ :ਸਾਰ ੇਲੇਬਲ ਅੰਗਰ੍ਜ਼ੇੀ ਿਵਚੱ ਹਣੇੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਵੇਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਗੱਰੀ ਹ ੈ– ਆਯਾਤਕਾ ਂਨੂ ੰਪਰੂ ੇਵਰੇਿਵਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਆਰ )Information 
Standard (ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਇਨਗੋਇੰਗ ਭਾਰ ਰਾਹ� 10% ਤ� ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਹਨ – ਤਾਂ ਿਵਆਿਖਆਤਿਮਕ ਟੈਕਸਟ ‘ਘੱਟ-ੋਘੱਟ’ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ 

ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਊਨਤਮ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਾਣਾ 10 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਘੱਟ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤ� 
ਬਿਣਆ ਜਾਂ ਪੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
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CoOL Q&A content - Punjabi 
ਨੋਟ :ਸਾਰ ੇਲੇਬਲ ਅੰਗਰ੍ਜ਼ੇੀ ਿਵਚੱ ਹਣੇੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਵੇਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਗੱਰੀ ਹ ੈ– ਆਯਾਤਕਾ ਂਨੂ ੰਪਰੂ ੇਵਰੇਿਵਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਆਰ )Information 
Standard (ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਉਦਾਹਰਨ: 

 

(10% ਤ� ਘੱਟ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤ� ਪੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ) 

ਤੁਸ� ਿਵਕਲਪ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਲੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਆਿਖਆਤਿਮਕ ਟੈਕਸਟ ਿਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਨਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੇਰ ੇਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁਲੱ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ (tariff heading) ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗਾ? 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ (tariff heading) ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਥ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਾਂ? 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, business.gov.au ਨੂੰ 13 28 46 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ business.gov.au/foodlabels ਤੇ ਜਾਓ 
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