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ਲਸੰਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਸ ਲਿਖਤ ਬਾਰ ੇਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਲਿਚ ਕੋਈ ਸਿਾਿ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਕਰ ਐਾਂਡ ਕੈਨਾਲਬਸ ਰੈਗੂਿੇਸ਼ਨ ਬਰਾਾਂਚ ਨਾਿ  

1 866-209-2111 `ਤੇ ਟੋਿ-ਫ੍ਰੀ ਜਾਾਂ  LCRBLiquor@gov.bc.ca  ਈਮੇਿ `ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਸੰਸੀ ਵਜੋਂ  ,ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਲਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ :  

• ਲਲਕਰ ਲਸੰਸ: ਇਹ ਸਰਲਿਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲਕਸੇ ਮੁੁੱਖ ਥਾਾਂ `ਤੇ ਿਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

• ਫਲੋਰ ਪਲੈਨ – ਇਹ ਮਨਜੂ਼ਰਸੁ਼ਦਾ ਫ੍ਿੋਰ ਪਿੈਨ ਲਿਕਰ ਐਾਂਡ ਕੈਨਾਲਬਸ ਰੈਗੂਿੇਸ਼ਨ ਬਰਾਾਂਚ ਿਿੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੋਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗਦਾਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਅਲਕੋਹਲ ਸੈਂਸ ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ : ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਇਕ ਸੋਸ਼ਿ ਲਰਸਪੌਂਸੀਲਬਿਟੀ (ਸਮਾਲਜਕ ਲਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ) 

ਪੋਸਟਰ ਜਾਾਂ ਟੈਂਟ ਕਾਰਡ ਸਰਲਿਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਮੁੁੱਖ ਥਾਾਂ `ਤੇ ਿਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਕਰ ਐਾਂਡ ਕੈਨਾਲਬਸ 

ਰੈਗੂਿੇਸ਼ਨ ਬਰਾਾਂਚ ਿਿੋਂ  ਮੁਫ੍ਤ ਲਦੁੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

• ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲਲਸਟ ਲਜਸ ਲਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

o ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੋਂ  ਿੇਚੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਾਂ ਲਕਸਮਾਾਂ, 

o ਹਰ ਲਡਰੰਕ ਲਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਤਰਿ ਔ ਾਂਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਮਿੀਿੀਟਰਜ਼ ਲਿਚ), 

o ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ਜ ਿੱਚ  ਰਤਮਾਨ ਜ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਕੋਈ  ੀ ਜਡਰਿੰਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

• ਸਰਲਵੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ – ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸਰਲਿੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ ਿਾਿੇ ਸਾਰ ੇਸਟਾਫ੍ ਦੇ ਮੁਕੰਮਿ ਲਰਕਾਰਡ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਲਰਕਾਰਡ ਲਿਚ ਲਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਲਹਿਾ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਗੋਤ, ਸਰਲਿੰਗ ਇਟ ਰਾਈਡ ਸਰਟੀਲਫ੍ਕੇਟ ਨੰਬਰ 

ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਲਮਆਦ ਮੁੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਚ ਲਸਰਫ੍ ਸਰਲਿੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ 

ਸਰਟੀਲਫ੍ਕੇਸ਼ਨ ਿਾਿੇ ਸਟਾਫ੍ ਨੰੂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਲਗਆ ਹੈ। 

• ਘਟਨਾ ਲੌਗ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਘਟਨਾ ਲੌਗ ਜ ਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਾਂ 

ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਕਸੇ ਜ ਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਪਰ ੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਜਰਸਰ ਜ ਿੱਚ ਸਿੱਟ ਿਾਂ ਲੜਾਈ, 

ਅਤ ੇਉਹ ਘਟਨਾ ਾਂ ਜਿਿੱਥੇ ਪੁਜਲਸ ਿਾਂ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨ ਿੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਲੌਗ ਜ ਿੱਚ ਜਮਤੀ, ਸਮਾਂ, ਘਟਨਾ ਦਾ 

 ੇਰ ਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਰਾ,ਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਾਈ ਅਤ ੇਸਿੰਬਿੰਜਿਤ ਜ ਕਰੀ ਜਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

• ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰਲਜਸਟਰ – ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਚ ਇਸ ਿੇਿੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਹਸਾਬ ਿਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਿੋਂ  ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਾਂ ਰਸੀਦਾਾਂ ਦਾ ਲਰਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਾਂ ਇਨਿੋਆਇਸਾਾਂ ਅਤੇ 

ਰਸੀਦਾਾਂ ਖਰੀਦੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਸੀਦਾਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱਖ ਰੁੱਖਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਿ 

ਰੁੱਖਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਕਾਪੀਆਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। 

o ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰਾਾਂ, ਲਿਕਰ ਲਡਸਟਰੀਲਬਊਸ਼ਨ ਬਰਾਾਂਚ ਜਾਾਂ ਲਕਸੇ ਿਸੰਸਸੁ਼ਦਾ 

ਬਰਅੂਰੀ, ਿਾਇਨਰੀ ਜਾਾਂ ਲਡਸਲਟਿਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਲਕਸੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 

ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਲਨੁੱ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਚ ਨਾ ਰੁੱਖਣਾ 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸਾਰ ੇਪੇਪਰ (ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ) ਸਥਾਨ `ਤੇ ਰੁੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਿੇਿੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਿਈ ਲਦਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

ਚੇਤੇ ਰਖੱੋ – ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਛਾਣ ਪੁੱਤਰ ਚੈੁੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤ ੇਲਕਸੇ ਨਾਬਾਿਗ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਿਰਤਾਉ ਾਂਦੇ ਜਾਾਂ ਿੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 

7,000 ਡਾਿਰ ਜਾਾਂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਕਰ ਐਾਂਡ ਕੈਨਾਲਬਸ ਰੈਗੂਿੇਸ਼ਨ ਬਰਾਾਂਚ ਨਾਬਾਿਗਾਾਂ (19 ਸਾਿ ਤੋਂ 
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ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਲਦਆਾਂ) ਨੰੂ ਕੰਮ `ਤ ੇਰੁੱਖਦੀ ਹ ੈਲਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੋਂ  ਪਛਾਣ ਚੈੁੱਕ ਕਰਨ ਨੰੂ ਟੈੁੱਸਟ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਲਿਚ 

ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੱਿ ਨੋਟ ਕਰੋ ਲਕ ਇਸ ਲਿਖਤ ਲਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਲਜਸ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋੜ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਆਪਣਾ ਲਿਕਰ ਿਸੰਸ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਸਾਡੇ ਿੈੁੱਬਸਾਈਟ 

http://www.gov.bc.ca/liquorregulationandlicensing  ਉੁੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਹਾਿਤਾਾਂ ਦੇ ਲਕਤਾਬਚੇ ਪੜਹਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ 

ਹੈ। 

http://www.gov.bc.ca/liquorregulationandlicensing

