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ਹਾਸ਼ਂਮੀ ਬ੍ਾਡਂ ਦੇ ਅਖਾ ਂਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ

NSW Fair Trading ਅਤੇ NSW Health ਨੂੰ  NSW ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂ
ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਲਖੇ ਗੈਰ-ਅਨਕੂਲ ਸੁਰਲਮਆ ਂਦੀ ਲਵੱਕਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਲਗਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਸੁਰਮੇ 
ਦੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂ(ਆਈਲਾਈਨਰ) ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ:

 y Hashmi Surmi Special (ਹਾਸ਼ਮੀ ਸੁਰਮੀ ਸਪੈਸ਼ਲ)

 y Hashmi Kohl Aswad (ਹਾਸ਼ਮੀ ਕੋਹਲ ਆਸਵੱਡ)

ਇਨ੍ਾ ਂਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਲਵੱਚ 84 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖਤਾਰਨਾਕ ਧਾਤ ਹੋਣੀ ਲਦਖਾਈ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਉਤਪਾਦਾ ਂਲਵੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਂ ਹੋਰ ਧਾਤਾ ਂਲਜਵੇਂ ਆਰਸੀਲਨੱਕ, 
ਕੈਡਮੀਅਮ, ਕਰੋਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

ਧਾਤ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਲਜਨ੍ਾ ਂਲਵੱਚ NSW ਲਵੱਚਲੇ 
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਬ੍ਾਡਂ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 
ਲਬਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਲਚਆ ਂਨੂੰ।

ਹਾਸ਼ਮੀ ਬ੍ਾਡਂ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਪਾਲਕਸਤਾਨ ਲਵੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ 
NSW ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲਹਲਸਆ ਂਲਵੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਰਮੇ (eyeliners) ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 
ਗੈਰ -ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦ ਵਕਉਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ?
ਇਹ ਸੁਰਮੇ (ਆਈਲਾਈਨਰ) ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਲਗਆ ਸੀ ਜੋ ਲਕ 
Australian Consumer Law (ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) (ACL) 
ਦੇ ਤਲਹਤ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਲਕ:

 y ਪੈਕੇਲਜੰਗ ਲਵੱਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਢੁਕਵੀਂ ਜਾ ਂਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ

 y ਕੁਝ ਪੈਕੇਲਜੰਗ ਲਵੱਚ ਦੱਲਸਆ ਹੈ ਲਕ ਉਤਪਾਦ ਲਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾ ਂਲਵੱਚ ਲਕਹਾ ਲਗਆ ਹੈ ਲਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਖਾਸ 
ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਨ੍ਾ ਂਲਬਆਨਾ ਂਨੂੰ ਗਲਤ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

 y ਸਟੋਰਾ ਂਲਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਹਾਸ਼ਮੀ ਬ੍ਾਡਂ ਦੇ ਸੁਰਲਮਆ ਂਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਮਆਰਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦਾ ਂਲਵਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਲਵੱਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ 
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਨ੍ਾ ਂਕਾਸਮੈਲਟਕਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 
ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਦੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕੇ।

 y ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦਾ ਮੰਤਵ ਆਸਟਰੇਲਲਆਈ ਮਾਰਕੀਟ ਲਵੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਤਪਾਦਾ ਂ‘ਤੇ ਸੁਰੱਲਖਆ ਜਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆ ਂ
ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਲਮਆਰਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

 y ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲਸੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ  Customs 
(Prohibited Imports) Regulation 1956) (ਕਸਟਮਜ਼ 
(ਪਰੋਲਹਲਬਟਡ ਇਮਮਪੋਰਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1956)  ਅਧੀਨ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ 
ਅਯਾਤ ਦੀ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਇਹਨਾ ਂਉਤਪਾਦਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਸਿੈਇੱਛਕ 
ਿਾਪਸ ਬੁਲਾਿਾ (voluntary recall) ਹੈ?
ਜੀ ਹਾ,ਂ (Australian Competition and Consumer 
Commission) (ACCC) ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਲਸਊਂਮਰ  
ਕਲਮਸ਼ਨ (ACCC) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਨ੍ਾ ਂਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਸਵੈਇਛਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ 
ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜਾ ਂਸੇਵਾ ਲਕਸੇ ਸੁਰੱਲਖਆ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜਾ ਂਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਮਾਲਣਕ ਜਾ ਂਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 
ਲਲਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਾਪਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ, 
ਿਪਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਇੱਨ੍ਾ ਂਉਤਪਾਦਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿੇਚਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਾ ਂ
ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੂੰ ਿੇਚਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 
ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ACL ਅਧੀਨ ਲਜਨ੍ਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਉਤਪਾਦਾ ਂਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੂੰ  ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਤੋਂ ਰੀਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ 
ਹੋਵੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਕਟ (commercial waste) ਲਵੱਚ ਸੁਲਟਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਕਰਕਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਲਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
www.businessrecycling.com.au ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ1300 763 768 
Business Recycling Hotline ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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ਇਸ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ (ਲਕਤਾਬਚੇ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ 
ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਲਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਇਸ ਲਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਢੁਕਵੇਂ 
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। 

ਗੈਰ – ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦ ਿੇਚਣ ਜਾ ਂਸਪਲਾਈ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਾ ਂਉਤਪਾਦਾ ਂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਜਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਮਆਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
Australian Consumer Law ਅਧੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਲਕਸੇ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 
(body corporate) ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ $1,100,000 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਲਕਸੇ ਲਵਅੱਕਤੀ ਨੂੰ $220,000 ਦਾ। 

ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਉਨ੍ਾ ਂਖਪਤਕਾਰਾ ਂਲਜਨ੍ਾ ਂ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 y ਲਜਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਾ ਂਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ NSW Health ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਇਨ੍ਾ ਂਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ 
ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਜਨ੍ੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸੱਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਲੈਣ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Public Health Unit ਨਾਲ 
1300 066 055  ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਂPoisons Information 
Centre (ਜ਼ਲਹਰੀਲੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਦਾ ਕੇਂਦਰ) 13 11 26‘ ਤੇ।  

 y ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਲਹੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ (ਲਕਤਾਬਚਾ) ਅਯਾਤ ਕੀਤੇ 
ਸੁਰਮੇ (ਕੋਹਲ), ਕਾਜਲ ਅਤੇ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੀ 
ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ Western Sydney Local Health District ਨੂੰ 
1300 066 055 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 y ਉਨ੍ਾ ਂਖਪਤਕਾਰਾ ਂਲਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ 
‘ਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾ ਂਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਰੀਫੰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ACL ਅਧੀਨ 
ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਬਦਲ ਜਾ ਂਰੀਫੰਡ ਕਰਨ 
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜਾ ਂਲਨਕੰਮੀਆ,ਂ ਅਸੁਰੱਲਖਅਤ ਜਾ ਂਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀਆ ਂ
ਹੋਣ ਜਾ ਂਉਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਨਾ ਹੋਣ ਲਜਹੋ ਲਜਹੀਆ ਂਉਹ ਹੋਣੀਆ ਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

 y ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਲਦਆ ਹੋਇਆ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ‘ਤੇ ਰੀਫੰਡ 
(ਵਾਪਸੀ) ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਲਆਦਂਾ ਲਗਆ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਗਲੇ 
Household Chemical CleanOut  ਵਾਲਕਆ ਲਵੱਚ ਲਲਆਦਂਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆ ਂਤਰੀਖਾ ਂਅਤੇ ਜਗਾ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਚੈਕ ਕਰੋ 
www.cleanout.com.au 

 y ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਸਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦਾ ਲਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਮਦਦ ਲਈ 131 555 ਤੇ NSW ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ੋ-ਟੈਕਸ਼ਨ  ਅਥਾਰਟੀ 
(Environment Protection Authority) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂ 
www.epa.nsw.gov.au ਤੇ ਜਾਉ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
NSW Fair Trading
(ਨੀਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਫੈਰ ਟਰੇਵਿੰਗ)
ਪੁਛ-ਲਗਛ 13 32 20
www.fairtrading.nsw.gov.au 

The Australian Consumer & Competition Commission 
(ACCC) 
(ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕਨਵਸਊਮਰ ਐਂਿ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਕਵਮਸ਼ਨ)  
www.accc.gov.au 

Product safety Australia
(ਪ੍ੋਿੱਕਟ ਸੇਫਟੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ) 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਮਆਰ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਲਟਕਸ ਲੇਬਲਲੰਗ
www.productsafety.gov.au

NSW Health
(ਨੀਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਹੈਲਥ)
ਪੁਛ-ਲਗਛ 1300 066 055
www.health.nsw.gov.au

NSW Environment Protection Authority (EPA) 
(ਨੀਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਐਨਿਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ੋ-ਟੈਕਸ਼ਨ  ਅਥਾਰਟੀ (EPA) 
ਪੁਛ-ਲਗਛ 131 555 
www.epa.nsw.gov.au/lead

Poisons Information Centre 
(ਜ਼ਵਹਰੀਲੀਆ ਂਿਸਤਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ)
ਪੁਛ-ਲਗਛ 13 11 26
www.poisonsinfo.nsw.gov.au 

Customs (Prohibited Imports) Regulation 1956
ਕਸਟਮਜ਼ (ਪਰੋਵਹਬਟਿ ਇਮੰਪੋਰਟਜ਼) ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ 1956
www.legislation.gov.au

Household Chemical Clean Out
(ਹਾਊਸਹੋਲਿ ਕੈਮੀਕਲ ਕਲੀਨ ਆਊਟ)
ਵਾਲਕਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨੀਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਲਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹ ੈ
www.cleanout.com.au

Business Recycling Hotline
(Business Recycling Hotline)
1300 763 768
www.businessrecycling.com.au


