New web page on business.gov.au - Punjabi
ਨੋ ਟ :ਸਾਰੇ ਲੇ ਬਲ ਅੰਗਜ਼
ਰ੍ੇ ੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ – ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰ ੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਮਆਰ )Information Standard (ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇ ਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ
ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੇ ਬਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿਕਥ� ਆ�ਦਾ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂ ੰ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ, ਉਗਾਏ, ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਵਜ� ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਿਰਟੇਲ ਦੁ ਕਾਨਾਂ ਤੇ ਿਵਕ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਿਣਆਂ ਤੇ ਨਵ� ਲੇ ਬਲ ਹੋਣੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਥ� ਖਾਣਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇ ਬਿਲੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ 2016 (ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ)
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਿਰਟੇਲ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਧੀਨ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵ� ਲੇ ਬਿਲੰਗ ਕਨੂ ੰਨ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
•

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

•

ਥੋਕ ਿਵ�ੇਤਾਵਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਵੇਿਚਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ

•

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਪੈਕ ਖਾਣੇ

ਕੀ ਬਦਿਲਆ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ, ਪੈਕ ਹੋਏ ਖਾਿਣਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਹੁਣ ਲੇ ਬਲ ਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਬਾਕਸ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

(USA ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ)
ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਵਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂ ੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ
(ਆਯਾਤਕਾਂ ਸਮੇਤ):
•

ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਨਊਜ਼ੀਲ� ਡ ਫੂ ਡ ਸਟ�ਡਰਡਸ ਕੋਡ (ਫੂ ਡ ਸਟ�ਡਰਡ ਕੋਡ) ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋ ੜਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਲੇ ਬਲ
ਲਗਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ

•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੇ ਬਿਲੰਗ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂ ੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਰ੍ੇ ੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ – ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰ ੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਮਆਰ )Information Standard (ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦ� 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਲੇ ਬਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ, ਸਟਾਕ ਇਨ ਟਰ੍ ੇਡ (ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜੋ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂ ੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤ�
ਪਿਹਲਾਂ ਫੂ ਡ ਸਟ�ਡਰਡਸ ਕੋਡ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇ ਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਅਜੇ ਵੀ ਨਵ� ਲੇ ਬਲਾਂ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੇ ਬਲਾਂ ਲਈ ਿਕਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਈਏ
ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਸ�:
•

ਉਨਹ੍ ਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂ ੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਹਨ, ਜਾਂ

•

ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇ ਬਲਾਂ ਨੂ ੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਿਣਆਂ ਤੇ ਕੰਗਾਰੂ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍ ਨੂ ੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਖਾਣੇ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ, ਉਗਾਏ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹ�
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਇਸ ਨੂ ੰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਨੂ ੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। country of origin labelling online tool (ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇ ਬਿਲੰਗ
ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂ ਲ) ਸਹੀ ਲੇ ਬਲ ਚੁਣਨ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਿਵੱਚ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕੋ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਣ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ‘ਿਵੱਚ
ਬਣਾਇਆ’ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ‘ਿਵੱਚ ਪੈਕ’ ਕਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤਕ
ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਗੈਰ-ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਣਾ ਨਹ� ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਿਕਹੜੇ ਖਾਣੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ)। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਲੇ ਬਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਕ ਖਾਣਾ ਿਵਿਭੰਨ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤ� ਹੈ, ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤ� ਹੈ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤ� ਬਰ੍ਾਜ਼ੀਲ ਿਵੱਚ ਪੈਕ ਹੋਇਆ)।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਨਵ� ਲੇ ਬਲ
ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਦਲਾਅ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ (tariff heading) ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਖਾਣੇ
ਗੈਰ-ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਿਣਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਿਣਆਂ ਤੇ ਨਵ� ਲੇ ਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਿਣਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਨ ਦੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਗੈਰ-ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਖਾਣੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਹਨ:
•

ਸੀਜ਼ਿਨੰਗ

•

ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ

•

ਿਬਸਕੁ ਟ ਅਤੇ ਸਕੈਨਕਸ
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ਰ੍ੇ ੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ – ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰ ੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ੰ ੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•

ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ

•

ਸਪੋਰਟਸ ਿਡਰ੍ ੰਕਸ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਿਡਰ੍ ੰਕਸ

•

ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ

•

ਅਲਕੋਹਿਲਕ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ।
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