
 
 
 
 
 
 

ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਿਵਚ 
ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਵ ਸ਼ਰੁੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 

 
ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਿਖਪਤ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਪਰ 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਿਵਚ ਛੋਟਾ ਿਬਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਜ ਪਣਾਲੀਆਂ, ਨਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ 
ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਛੋਟੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਲਈ ਪਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵਾਧੂ 
ਲਾਇਸਸਾਂ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਦੀ ਹੈ। 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ  ਮਜੌਦੂਾ ਕਾਰਜ 
ਪਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਦਫਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ਨਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ 
 
ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਮਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਯਮ ਹਨ। ਇਹ ਨਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ 
ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ 
ਲਗਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 
 
ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 
ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਬਾਰੇ ਨਮ  ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ਥਾਂ ਤੇ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ 
ਪਾਰਿਕੰਗ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਨਮ  ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਬਜ਼ਨਸ ਪਾਪਰਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਬਜਲੀ, ਨਲਸਾਜ਼ੀ, ਹੀਿਟੰਗ 
ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿਕੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
 

ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ, ਪਰੋਸਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
(ਿਜਵ, ਕਿਰਆਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪਾਂ, ਡੈਲੀਜ਼, ਰੈਸਟੋਰਟ, ਕੈਟਰਰ) 

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਯੂਨਾਇਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਿਵਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਨਮ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਨੰੂ ਿਕਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 
ਸਫਾਈ ਿਵਵਸਥਾ ਆਿਦ ਨੰੂ ਿਕਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਕਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਸੀਲੇ  
ਅਤ ੇਫਨੋ ਨੰਬਰ 
 
 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਲਾਇਸਸ ਅਤ ੇਿਨਰੀਖਣ (L&I) ਿਡਪਾਰਟਮਟ 
100 Garrett Road, Room 109 
Upper Darby, PA 19082 
ਫੋਨ:  610‐734‐7613 
www.upperdarby.org/licenses‐inspection.html 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਿਵਚ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ 
 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ 
100 Garrett Road, Room 306 
Upper Darby, PA 19082 
ਫੋਨ:  610‐734‐7640 
www.upperdarby.org/health.html 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਪਰੋਸੇਗਾ ਅਤੇ/ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਪੈਸਾ 
ਲਗਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਫਾਈਨਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ 
ਿਬਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸਸ 
100 Garrett Road, Room 102 
Upper Darby, PA 19082 
ਫੋਨ:  610‐734‐7618 
www.upperdarby.org/local‐taxes.html 
ਫਾਈਨਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਦੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                         
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ਕਦਮ 1: ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ 
ਿਪਛਕੋੜ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ੋ     ਲੋਕਲ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗਾਂ 

‐ ਮੁਮਿਕਨ ਥਾਂ(ਵਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋ ਤਅੈ ਕਰ ੋ
‐ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਣ ੋ     ‐   ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ 
‐ ਕੈਸ਼ ਪਵਾਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ   ‐   ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ 
‐ ਿਬਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉ    (ਜੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਚੋੇਗੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਗੇ) 
‐ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੋ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੋਤ ਢੰੂਡੋ 
‐ ਬੀਮੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋ

 

ਕਦਮ 2: ਜ਼ਿੋਨੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ
ਜ਼ਿੋਨੰਗ ਪਾਲਣਾ ਸਮੀਿਖਆ ਪਾਪਤ ਕਰ ੋ
‐ਯੂਜ਼ ਐਡ ਆਕੂਪਸੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਂ ਜ਼ੀ ਿਦਊ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ
‐ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ 

ਕਦਮ 3:ਦਜੂੀਆ ਂਮਨਜ਼ਰੂੀਆ ਂਅਤ ੇਰਿਜਸਟਸ਼ੇਨਾਂ
ਿਬਲਿਡੰਗ ਕਡੋ ਮਨਜ਼ਰੂੀ     ਿਸਹਤ ਕਡੋ ਮਨਜ਼ਰੂੀ    ਿਬਜ਼ਨਸ ਰਿਜਸਟਸ਼ੇਨ  
‐ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਉ         (ਜੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੋਗੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਗੇ)  ‐ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ੋ
‐ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉ      ‐ਫੂਡ ਲਾਈਸਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਉ  ‐ਲਾਈਸਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਉ 
          ‐ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ     ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ    ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ
‐ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ   ‐ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਪਬਿਲਕ   ‐ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ  
             ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ       ਫਾਈਨਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ 
         -ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ ਰੈਿਵਿਨਊ 

ਅੰਤਮ ਇੰਸਪਕੈਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉ ਅਤ ੇਮਨਜ਼ਰੂੀਆ ਂਲਉ
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ
‐ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ 
‐ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਫਾਇਰ ਿਡਪਾਰਟਮਟ 
‐ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ 
        (ਜੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੋਗੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਗੇ) 

 

ਿਬਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ 



ਕਦਮ 1: ਆਪਣ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ 
 
ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: 
 

• ਮਮੁਿਕਨ ਥਾਂ(ਵਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਜ਼ੋਨ ਿਵਚ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਪੈਣਗੇ। 

• ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਣ।ੋ ਫਡੈਰਲ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵਚ ਟੈਕਸ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਿਨਯੰਤਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਆਪਣੀ ਹਫਤਵੇਾਰ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ੇਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 
ਸਾਲ ਿਵਚ ਤੁਸ  ਿਕੰਨਾਂ ਕਮਾਉਗ ੇਅਤੇ ਿਕੰਨਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। 

• ਕਾਰਬੋਾਰ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸ  
ਿਰਣ, ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵੱਤੀ ਿਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਉਪਕਰਨਾਂ ਦ ੇਸਤੋ ਢੁੰ ਡੋ ਅਤੇ ਥੋਕ ਿਵਆਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉ। 
• ਕਾਰਬੋਾਰ ਦੇ ਬੀਮ ੇਲਈ ਚਣੋਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਿਵਚ ਘਾਟੇ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹ 

ਸਕੋ। 
 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਲੇੇ 
ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋ ਪਿਹਲਾਂ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 
ਿਮਲੋ।  L&I ਦਾ ਸਟਾਫ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਦੇ ਨਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟਾਂ, ਪਰਿਮਟਾਂ 
ਅਤੇ ਲਾਈਸਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੋਗੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਗੇ, ਤਾਂ 
ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਨਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਆਪਣਾ ਲਾਈਸਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ੋ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਕਸ ੇਪਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕ ਪਤੇ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹੀ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਜਾਂ ਿਮਊਿਨਸਪੈਲਟੀ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ 
ਿਜੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਥਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  610‐734‐7613  ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਤ ਇਹ ਪੱਕਾ 
ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਥਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਦੇ ਨਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਥਤ ਹੈ। 



ਕਦਮ 2: ਜ਼ਿੋਨਗਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ 
 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਿਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੂਜ਼ ਐਡ ਆਕੂਪਸੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨਾਂ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਂ
ਿਵਖਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ  ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ (ਯੂਜ਼) ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਨਮਾਂ (ਆਕੂਪਸੀ) 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਐਡ ਆਕੂਪਸੀਂ  ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ  ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 610‐734‐7613 
ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਊ ਿਬਜ਼ਨਸ ਐਡ ਟੇਕਓਵਰ  ਅਰਂ ਜ਼ੀ ਪੈਕਟ ਦੇਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਯੂਜ਼ ਐਡ ਆਕੂਪਸੀਂ   
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ:   
 

• ਯੂਜ਼ ਐਡ ਆਕੂਪਸੀ ਂ  ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਲਾਈਸਸਾਂ, ਪਰਿਮਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ ਤਹੁਾਡੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਾਪਰਟੀ ਤ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਦੀਆ ਂਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ (ਿਜਵ, ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਦੇਖਰੇਖ, ਅੱਗ ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਨਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਿਬਜਲੀ, ਹੀਿਟੰਗ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਿਨੰਗ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ) 

ਨਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ “Upper Darby Licenses and Inspection Permits” ਸਫੇ ਤੇ ਵੀ ਿਮਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.upperdarby.org/permits.html ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਸਕੌਲ ਕਰਕੇ Permit 

Applications/Business Permits ਤੇ ਜਾਉ। 
 

ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲੈਣਾ 
ਜਦ ਤੁਸ  ਯੂਜ਼ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ  ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਕਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਿਕਹੜਾ 
ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚੋਗੇ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ  ਪਾਪਰਟੀ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਉਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹ । ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ 
ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਪਾਲਣਾ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ਜ਼ਿੋਨੰਗ 
ਯੂਨਾਇਿਟਟ ਸਟਟੇਸ ਿਵਚ ਪਾਈਵਟੇ ਪਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤ ਪਰ ਿਨਯੰਤਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਨਾਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਿਨਂਗ, ਪਾਪਰਟੀ ਦੀ “ਵਰਤ” ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ, ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਰੈਸਟੋਰਟ, ਸਟੋਰ, ਡੇ-ਕੇਅਰ, ਸੈਲੂਨ, ਹੋਮ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ ।  ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਿਬਲਿਡੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼, ਿਵਚਕਾਰਲੀਆਂ ਿਵੱਥਾਂ ਆਿਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬਰੋਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਿਕੰਗ ਨੰੂ ਵੀ ਿਨਯੰਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਕੋਲ ਇਹ 
ਪਤਾ ਕਰ ਲਉ ਿਕ ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਕੋਡ ਇਸ ਪਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤ ਉਸ ਕਾਰਬੋਾਰ ਲਈ ਕਰਨ ਦਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ ,  ਜੋ ਤੁਸ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ - 
ਭਾਵ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬੋਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੇ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹਵੋ।ੇ ਜੇ ਤੁਸ  ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ  ਲੈ ਲਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਿਵਚ ਕਠਨਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹ  
ਿਮਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਤ ਅੰਤਰ (ਜ਼ੋਿਨਂਗ ਵੇਿਰਐਸਂ) ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹਣੋਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



ਕਦਮ 3. ਹਰੋ ਮਨਜ਼ਰੂੀਆ ਂ
    ਅਤ ੇਰਿਜਸਟਸ਼ੇਨਾਂ 
 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲੈਣਾ - ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 
ਆਕੂਪਸੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਕੇ, ਪਦਾਰਥਕ 
ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਿਦਉਗੇ।  ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ 
ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ L&I ਿਕਹੜੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰੇਗਾ। 
 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ ਅਤ ੇਇੰਸਪਕੈਸ਼ਨਾਂ 
ਜੇ ਤੁਸ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਪਰਟੀ ਿਵਚ ਭੌਿਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ  ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਲਸਾਜ਼ੀ (ਪਲੰਿਬੰਗ), ਿਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ 
ਦੂਜੀ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ, ਹੀਿਟੰਗ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਿਨੰਗ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਮਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾਂ ਇੰਜੀਿਨਅਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਿਜਵ ਿਜਵ ਕੰਮ ਅੱਗੇ 
ਵੱਧੇਗਾ  L&I ਸਟਾਫ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿਮਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਲਈ L&I 
ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੰੂ 610‐734‐7613 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 
ਅੰਤਮ ਮਨਜ਼ਰੂੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, L&I ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਇਹ 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ  ਕੋਈ 
ਭੌਿਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹ  ਵੀ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੁਲਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਹੋਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਰ ੇਇੱਕ ਗੱਲ 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਕੋਲ (ਅਤੇ ਿਸਰਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਸ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣਾ 
ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ) ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਉ ਿਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਂ ਿਵਚ ਤੁਸ  ਜ ੋਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਡਾਇੰਗਾਂ ਿਕਸੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾਂ ਇੰਜੀਿਨਅਰ ਕੋਲੋ ਬਣਵਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਲ ਬਣਵਾਈਆਂ ਡਾਇੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਵੇ। 



ਿਸਹਤ ਕੋਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲੈਣਾ - ਿਸਰਫ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 
ਲਈ 
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ, ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ “ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਦਾਿਰਆਂ” 
ਵਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਅਤੇ ਲਾਈਸਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਪਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ Ôਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਦਾਿਰਆਂÕ ਦੀ 
ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਜੇ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਦੇ ਿਸਹਤ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
610‐734‐7640 ਨੰਬਰ ਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ (ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ 
ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ: 
 

• ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ    ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਿੜਆਂ ਤੇ ਕੰਟੋਲ 
• ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ        ਰੌਸ਼ਨੀ 
• ਫਰਸ਼           ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਿਨਕਾਸ 
• ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਲਾਈਨਾਂ         ਰੈਸਟਰੂਮ ਅਤੇ ਲੌਕਰ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ 
• ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੱਤ ਦੀ ਬਨਾਵਟ        ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ 
• ਬੈਵਰੇਜ ਿਸਸਟਮ 

 
ਅੰਤਮ ਮਨਜ਼ਰੂੀ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਵਲ ਅੰਤਮ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਜ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਸਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ  ਕੋਈ ਭੌਿਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹ  ਕੀਤੀਆ,ਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੁਲਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਖੁਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਸਹਤ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦ ੇਅਦਾਿਰਆਂ ਪਰ ਿਨਯੰਤਣ 
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ ਬਚਣ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਯੂ.ਐਸ. ਿਵਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ, ਪਰਸੋਣ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪਰ ਕੜਾ ਿਨਯੰਤਣ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਆਨ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ, ਿਮਨੀ-ਮਾਰਟਾਂ, 
ਕਨਵੀਿਨਐਸ ਸਟੋਰਾਂਂ , ਡੈਲੀਜ਼, ਰਸੈੇਟੋਰਟਾਂ, ਕੈਫਟੇੀਿਰਆ ਅਤੇ ਕੈਟਰੇਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਸਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਕੋਡ ਨਮਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਮ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤਸੁ  ਿਕਸ 
ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਂਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਪੈਕ, ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤਹੁਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਿਵਚ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ (610‐734‐7640) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 



ਫਡੂ ਸਿੈਨਟਸ਼ੇਨ ਮਨੈਜਰ ਸਰਟੀਫੀਕਸ਼ੇਨ 
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਤਸਦੀਕ-ਸ਼ੁਦਾ ਫੂਡ ਸੈਿਨਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨਜਰ (CFSM) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ।  ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ-ਪਾਪਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ (ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।  ਇਸ ਤਸਦੀਕ-ਸ਼ੁਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ 
ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ CFSM ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ 
ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ  ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੰੂ 610‐734‐7640 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਿਵਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
 
 
 
 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ - ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਿਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਫਾਈਨਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰ 
ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਪਿਵਲੈਜ ਲਾਈਸਸ  ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਸਸ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਿਨਊ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਨਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੰੂ 601‐734‐7618 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 
ਜਾਉ:  www.upperdarby.org/finance.html (ÔServices Tax FormsÕ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਕੌਲ ਡਾਉਨ ਕਰਕ ੇ
ÔOther Local TaxesÕ ਤੇ ਜਾਉ)। 
 
ਫਾਈਨਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।  ਫਾਈਨਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ: 100 Garrett Road, Room 201, Upper Darby, PA 

19082. 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੰੂ ਪੈਨਿਸਲਵੈਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਈਸਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਨਿਸਲਵੈਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ ਰੈਿਵਿਨਊ ਨੰੂ 
610‐619‐8018 ਜਾਂ 717‐787‐1064 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸ  Ôਪੈਨਿਸਲਵੈਨੀਆ ਓਪਨ ਫਾਰ ਿਬਜ਼ਨਸÕ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ www.paopen4business.state.pa.us ਤੇ ਜਾਉ। 
 
ਜੇ ਤੁਸ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੂ.ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਿਵਿਨਊ ਸਰਿਵਸ (IRS) ਕੋਲ ਇੱਕ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN) ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ IRS ਨੰੂ  800‐829‐4933 ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ 
www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=102767,00.html ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਉ। 
 
ਇੱਕ  ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜਵ ਟੈਕਸ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਨਿਸਲਵੈਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ ਰੈਿਵਿਨਊ ਨੰੂ 610‐619‐8018 
ਜਾਂ  717‐787‐1064 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ www.paopen4business.state.pa.us ਤੇ ਜਾਉ। 
 
 



 

ਵਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ 
 
ਲਾਈਸਸ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 
ਨਟ:  ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਇਹ ਖਰਚੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟ – ਫੀਸ ਬਦਲਣਹਾਰ ਹੈ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ  ਪਾਪਰਟੀ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੰੂ 610‐734‐7613 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਪਿਵਲੇਜ/ਮਰਕਟਾਈਲ ਰਿਜਸਟਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਲਾਈਸਸ ‐  ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਿਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਿਨਊ ਕਰਵਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਫਾਈਨਸ 
ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੰੂ 610‐734‐7618 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਪਿਵਲੇਜ/ਮਰਕਟਾਈਲ ਟਕੈਸ – ਫੀਸ ਬਦਲਣਹਾਰ ਹੈ 
ਿਬਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪਰ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਟੈਕਸ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਫਾਈਨਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੰੂ 610‐734‐7618 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 
ਸਟੇਟ ਟਕੈਸ ਲਾਈਸਸ – ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ  

ਪੈਨਿਸਲਵੈਨੀਆ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਈਸਸ ਦੀ ਲੋੜ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਪੈਨਿਸਲਵੈਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ ਰੈਿਵਿਨਊ ਨੰੂ 610‐619‐8018 ਜਾਂ 717‐787‐1064 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 
ਯਜ਼ੂ ਅਤ ੇਆਕਪੂਸੀ ਸਰਟੀਫੀਕਸ਼ੇਨ – ਫੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰੋ 
ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਵਲ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਐਡ ਆਕੂਪਸੀ ਂ  ਹੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ L&I ਨੰੂ 610‐734‐7613 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦ ੇਅਦਾਿਰਆ ਂਲਈ ਲਾਈਸਸ  (ਜੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ)  – ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਟਾਉਨਿਸ਼ਪ ਤ 
ਪਤਾ ਕਰੋ। 
ਜੇ ਤੁਸ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ, ਪਰੋਸ਼ਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ 
ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਕੋਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦਾ ਲਾਈਸਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲਾਈਸਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ 
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਈਸਸ 
ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੰੂ  610‐734‐7640 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 
ਫਡੂ ਸਫੇਟੀ/ਸਨੈੀਟਸ਼ੇਨ ਕਰੋਸ ਸਰਟੀਫੀਕਸ਼ੇਨ 
(ਜੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ) ‐  
ਜੇ ਤੁਸ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ, ਪਰੋਸਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ 
ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੂਡ ਸੈਿਨਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨਜਰ (CFSM) ਹੋਵੇ।  ਅੱਪਰ ਡਾਰਬੀ ਪਬਿਲਕ 
ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੰੂ 610‐734‐7640 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਦਜੂੇ ਲਾਈਸਸ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫੀਕਸ਼ੇਨ  – ਫੀਸਾਂ ਬਦਲਣਹਾਰ ਹਨ 
ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਤੁਸ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ 
ਕਾ ਟੀ ਤ ਹੋਰ ਲਾਈਸਸ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਪੈਨਿਸਲਵੈਨੀਆ ਸਟੇਟ ਿਵਚ ਿਬਊਟੀ 
ਸੈਲੂਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਈਸਸ ਲੈਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। 
 
 
 
 ਫੀਸ 
 

ਹਰ ਪਰਿਮਟ, ਲਾਈਸਸ, ਅਤੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਪਰਿਮਟ 
ਦੀ ਿਕਸਮ, ਲੋੜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੌਿਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ 
ਤੁਸ  ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ।  ਜੇ ਤੁਸ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਵੈਿਰਐਸ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਂ
ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੂ ਲਗੇਗੀ 


