
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ: ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ (ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਸੇਫ ਫਡੂ ਫਾਰ ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (SFCR) ਤਿਹਤ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ ਸਕੈਟਰ (Manufactured Food 
Sector)  ਿਵਚਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਿਨਰਯਾਤ ਲਈ ਭੋਜਨ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਤੇ 

• ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹਨ (ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ) 
• ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ 

1. ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ 
2. ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
3. ਲੱਭਣਯੋਗਤਾ 

• ਸੰਬੰਧਤ ਿਲੰਕਸ 

ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹਨ (ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਭੋਜਨ)? 

 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਅੱਠ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ (ਡੇਅਰੀ, 
ਅੰਡਾ, ਮੱਛੀ ਅਤ ੇਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਿਹਦ, ਮੇਪਲ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 
ਫਲ਼ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਉਦਂ ੇਹਨ।  

ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੇ-ਪਦਾਰਥ 
• ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ, ਸਵੀਟਨਰ, ਸਨੈਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੇਕਰੀ ਿਮਠਾਈਆਂ 
• ਫੈਟ ਅਤੇ ਤੇਲ 
• ਭੋਜਨ ਰਸਾਇਣ 
• ਅਨਾਜ ਤ� ਬਣੇ ਭੋਜਨ 
• ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ 
• ਮਲਟੀਪਲ ਭੋਜਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪੀਜ਼ਾ, ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕਾਂ, 

ਅਤੇ ਮੀਲ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟਾਂ) 
• ਿਬਨਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੇ-ਪਦਾਰਥ 
• ਿਗਰੀਆਂ, ਅਨਾਜੇ, ਬੀਜ 
• ਮਸਾਲੇ, ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ, ਫਲੇਵਰਜ਼, ਮਸਾਲੇ, ਡਰੈਿਸੰਗਾਂ 
• ਵੀਗਨ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਲਪ 
• ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕ�ਕਟ ਆਟਾ, ਸੁੱਕੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ 

ਪੌਿਦਆਂ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਪ�ੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ) 
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ਕਨੇਡੀਅਨ ਫਡੂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (CFIA) ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼� SFCR ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। CFIA 
ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ, ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਵਾਕੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਤ� ਜਾਣ ੂਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਮੁੱਖ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 

SFCR ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ, ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਮੇਤ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ 
ਲੱਭਣਯੋਗਤਾ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਿਨਰਯਾਤ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।15 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੰੂ, ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਡਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੀਟ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡਾ)। ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰਚ 
ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 
1. ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ 

SFCR ਲਾਇਸਿੈਸੰਗ ਲੋੜਾਂ CFIA ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਿਧਰਾਂ (ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ) ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 
ਸਾਧਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮ� ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸਕੰਟਕਾਲੀਨ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ 
ਜਦ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮੁੱਦ ੇਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ੧੫ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੨੦ ਤ� ਉਨ�ਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 
ਅਮਲ ਿਵਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਿਜਹੜੇ ਅਯਾਤ ਜਾਂ ਿਨਰਿਮਤ, ਪ�ਾਸੈਸ, ਟਰੀਟ, ਿਪ�ਜ਼ਰਵ, ਗਰੇਡ, ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਿਨਰਮਤ ਭੋਜਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਟਰੇਡ  ਜਾਂ ਿਨਰਯਾਤ ਲਈ। ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਵਾਸਤੇ SFCR ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰਸ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਈਡੰਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਿਟਵ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਟਲੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ, ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਕਸ ੇਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਭੋਜਨ 
(SFC) ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। CFIA ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ My CFIA ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

My CFIA ਅਕਾਊਟਂ ਿਤਆਰ ਕਰੋ 

SFC ਲਾਇਸਸੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ CFIA ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ – My 
CFIA ਰਾਹੀ ਂਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਕ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
ਦੇਖੋ My CFIA ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ। CFIA ਨੇ My CFIA ਵਰਤ�ਕਾਰ ਗਾਈਡੰਸ ਵੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਟਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

SFC ਲਾਇਸਸੰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਚੋਣ 

ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ੇSFC ਲਾਇਸਸੰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਉਿਚਤ 
ਸਰਗਰਮੀ(ਆਂ) ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ(ਵਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਝਲਕ ਦੇਵੇ। 
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ਯਾਦ ਰੱਖੋ  

ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਿਤਕਾ A  ਿਜਸਦਾ ਨਾਂ ਸਫੇ ਫਡੂ ਫੌਰ ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 
ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕੀ ਿਵਚਾਰੀਏ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 
ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਸਮ� ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। SFCR ਦ ੇਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰਸਯੋਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਦੇ ਵਰਣਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਿਤਕਾ B ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ My CFIA ਲ� ਿਡੰਗ ਪੇਜ ਅਤੇ ਫਡੂ ਲਾਇਸ�ਸ ਲ� ਿਡੰਗ ਪੇਜ ਦਖੇੋ। 

 
 
੨. ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 

ਰੋਕਥਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਕਥਾਮ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ੧੬ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੨੧ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ 
ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿੂਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗਰੈ-ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੰੂ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਿਸਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ, 
ਿਜੰਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਿਨਰਮਾਣ ਪ�ਥਾਵਾਂ (GMPs) ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਕ�ਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ (HACCP) ਦੇ 
ਿਸਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   

ਦੇਖੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ: ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। 
 

ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਿਨਰਮਾਣ, ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ, ਇਲਾਜ, ਸਾਂਭ-
ਸੰਭਾਲ, ਗਰੇਿਡੰਗ, ਪੈਕੇਿਜੰਗ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਪ�ਾਂਤਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ (PCP) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ PCP 
ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜ ੋਇਹ ਿਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ-ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੈਕੇਿਜੰਗ, ਲੇਬਿਲੰਗ, ਗਰੇਿਡੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਤੱਤ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ PCPs ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ:  

• ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ: ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ 
• ਘਰੇਲੂ ਫਡੂ ਿਬਜ਼ਨਸ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਟ�ਪਲੇਟ  
•  ਿਨਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡ 

https://inspection.canada.ca/food-licences/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242#anna
https://inspection.canada.ca/food-licences/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242
https://inspection.canada.ca/food-licences/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242
https://inspection.canada.ca/food-licences/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242#annb
https://inspection.canada.ca/about-cfia/my-cfia/eng/1482204298243/1482204318353?msclkid=013d1b42c55d11eca74a648ba425cd3d
https://inspection.canada.ca/food-licences/eng/1523876882572/1523876882884
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a10
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a65
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a9
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405?gf#a12
https://inspection.canada.ca/eng/1524581767630/1524581834894?chap=0
https://inspection.canada.ca/preventive-controls/preventive-control-plans/regulatory-requirements/eng/1526502822129/1526502868878
https://inspection.canada.ca/preventive-controls/preventive-control-plans/domestic-food-businesses/eng/1480440821364/1480440822085
https://inspection.canada.ca/preventive-controls/preventive-control-plans/for-importers/eng/1480084425374/1480084519065


PCP ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਤ� ਛੋਟ 

SFCR ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ PCP ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜ ੋਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਭੋਜਨ ਿਵਕਰੀਆਂ 
ਿਵੱਚ $੧੦੦,੦੦੦ ਜਾਂ ਇਸਤ� ਘੱਟ ਕਮਾਉਦਂੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਇਸ 
ਅਪਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, CFIA ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕੱੁਲ ਿਵਕਰੀਆਂ ਦੀ 
ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂCFIA 
ਤ� ਕੋਈ ਿਨਰਯਾਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਨਰਯਾਤ ਆਿਗਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ। 
ਇਸਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਿਨਰਯਾਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਨਰਯਾਤ ਆਿਗਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਇੱਕ PCP ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

ਚਾਹੇ ਤੁਸੀ ਂPCP ਅਪਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪਰੂੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲ� ਿਡੰਗ ਪੰਨੇ ਨੰੂ 
ਦੇਖੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਟ�ਪਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 
 

3. ਲੱਭਣਯੋਗਤਾ 

ਲੱਭਣਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ੧੫ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੨੦ ਨੰੂ ਿਨਰਿਮਤ ਭੋਜਨ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ, ਪ�ਚਨੂ ਿਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 
ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਪ�ਾਂਤਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤ ੇਵਾਪਸ 
ਮੰਗਵਾਉਣ (recall) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀ ਂਭੋਜਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਿਪਛੇੱ 
ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ। 

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦ ੇਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦ ੇਹਨ: ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਿਲੰਗ ਲੋੜਾਂ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ 

ਜੇ ਟਰੇਸੇਿਬਲਟੀ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 
ਲੱਭਣਯੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।  ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਹਲਜੁੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਿਜਵ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹਵੋੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਪਿਹਲਾ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਪਿਹਲਾ ਸਪਲਾਇਰ। ਇਹ ਿਨਰਣਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੇਸੇਿਬਲਟੀ ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਟਲੂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਲੱਭਣਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਲੇਬਿਲੰਗ 

ਟਰੇਸੇਿਬਲਟੀ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਬਿਲੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦ ੇਭਾਗ ਵਜ�, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨਾਂ ਤ� ਲੋਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੌਟ 
ਕੋਡ ਜਾਂ ਿਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ  ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੰੂ ਉਸ ਸਮ� ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਜਦ 
ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਭਣਯੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 

https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/timelines/all-other-foods/eng/1527610633553/1527610633758
https://inspection.canada.ca/eng/1430250286859/1430250287405#a34
https://inspection.canada.ca/preventive-controls/eng/1526472289805/1526472290070
https://inspection.canada.ca/prev-prev/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a21
https://inspection.canada.ca/prev-prev/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a21
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a45
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a104
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a104
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a168


ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ 
ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਵਾਪਸ 
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੇਸੇਿਬਲਟੀ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਬਿਲੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਟਰੇਸੇਿਬਲਟੀ-
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਬਿਲੰਗ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ: ਲੱਭਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲੱਭਣਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇਖੋ। 

 ਵਧੇਰੇ ਟਲੂਾਂ ਅਤ ੇਗਾਈਡੰਸ ਲਈ ਫਡੂ ਲ� ਿਡੰਗ ਪੇਜ ਲਈ ਲੱਭਣਯੋਗਤਾ ਦੇਖੋ। 

 
ਤੁਹਾਡੀ ਰਚੁੀ ਿਨਮਿਲਖਤ ਿਵਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨੀ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟਲੂਿਕੱਟ 
• SFCR ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ: ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹ�ਡਬੁੱਕ 
• ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ: ਸੇਫ ਫਡੂ ਫੌਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 
• ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
• ਗਾਈਡੰਸ ਫਾਈਡਂਰ  

 

https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a119
https://inspection.canada.ca/eng/1522294721005/1522294781171#a40
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/traceability/traceability/eng/1522294721005/1522294781171
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/traceability/eng/1526651817880/1526651951357
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/eng/1427299500843/1427299800380
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/sfcr-handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/understanding-the-sfcr/eng/1492029195746/1492029286734
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405
https://inspection.canada.ca/apps/eng/guidance
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