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وری معلومات ز ےک لیے ضز ش دار خوراک: فوڈ رسوس آپرییر ز  آمیے
 

ش واےل عنارص خوراک میں شامل کیں جانز واےل اجزاء، رنگیز واےل اور دیگر مادے ہیں جو نیویارک اسٹیٹ ز  آمیں

 (New York State, NYS،ےک محکمہ صحت )NYS  محکمہ زراعت اور مارکیٹس 

 (NYS Department of Agriculture and Marketsیشن  (، امرییک فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسیر

 (U.S. Food and Drug Administration, FDA یا ) امرییک محکمہ زراعت (U.S. Department of Agriculture  )

۔ نہیے یک جانب ےس خوراک میں شامل کیں جانز ےک لیں منظور شدہ   ہیں

 

؟  کون ےس مادے خوراک ےک لیے  ش دار ہیے ز  آمیے
ش دار سمجھا جاتا ہے اور انہیں خوراک میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ مثالوں میں یہ شامل   ز بہت ےس مادوں کو آمیں

 :  ہیں

 فعال چارکول  •

اہائیڈروکانابینول )  0.3، اور بھنگ جس میں  (CBDکینابینوائڈز جیےس کہ کینابیڈیول ) •  THC)فیصد ےس زیادہ ٹییر

 ہو، کیس بیھ شکل میں 

o  کیس بیھ کاروبار ےک پاسCBD  بیچنز یا پیش کرنز ےک لیں ،  NYSیا بھنگ وایل کھانز یک اشیاء تیار کرنز

کا مخصوص   (NYS Office of Cannabis Management, OCMدفیر برانے بھنگ مینجمنٹ )

۔   الئسنس ہونا چاہنں

o ( فوڈ رسوس اسٹبلشمنٹسFood service establishments, FSEs )CBD  یا بھنگ پر مشتمل کھانا
۔   ۔  CBDکھانز میں    FSEsتیار یا پیش نہیں کر سکیر ہیں  یا بھنگ شامل نہیں کر سکیر

o FSEs  سائٹ پرCBD  ۔   نہیے یا بھنگ ےک استعمال یک اجازت  دے سکیر ہیں
o  ان مادوں پر مشتمل خوراک رصفCBD  یا بھنگ یک مصنوعات فروخت کرنز ےک لیں الئسنس یافتہ

۔   ےس منظور شدہ لیبارٹری  NYSاور بھنگ کا ٹیسٹ  CBDکاروباروں ےک ذریےع فروخت یک جا سکتر ہے
، ان پر   NYS OCMےک تقاضوں ےک مطابق پیک اور لیبل لگا ہوا ہونا چاہنں اور  NYSمیں ہونا چاہنں

ی بیوٹر  ۔  الئسنس رکھنز واےل ڈسیر  یا پروسیرس ےس حاصل کیا جانا چاہنں

 بیھ کہا جاتا ہے   delta-8-THC، جےس  delta-8مصنویع کینابینوائڈز، جیےس  •

، معدنیات، ہارمون  • ز ، پروٹیں ز ، وٹامیز ز ل، ملتر وٹامیز انسانوں یا جانوروں ےک لیں غذائے سپلیمنٹس جن میں ملتر میز
، ، آئل سپلیمنٹس اور جڑی بوٹیاں شامل ہیں  Kava Kavaجیےس کہ  ایکٹیوییر

وجن  •  خشک برف اور مائع نائیر
o  ۔  ٹھوس خشک برف پیش نہیں یک جا سکتر
o  ۔ ڑا دیا یا نکال دیا جانا چاہنں

ُ
وجن کو بخارات ےس ا  کھانا پیش کرنز ےس پہےل تمام مائع نائیر

o  جانز ےک وقت دھند یا دھواں ہو تو پیش کرنز ےس پہےل خشک برف یا مائع  اگر کھانا پیش کیں جانز یا کھانے
وجن کو کھانز میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔  نائیر

• Kratom   ز اور اجینیں (۔ -7)ِمیر ز اجینیں کو کیس قسم ےک استعمال ےک لیں منظور   kratomنز  FDAہائیڈروکیس ِمیر
ز کو متنبہ کرتا رہتا ہے  کہ وہ کیس بیھ اییس مصنوعات کا استعمال نہ کریں جن پر   نہیں کیا ہے اور وہ صارفیں

 یا اس ےک سائیکوایکٹیو مرکبات کا لیبل لگا ہو۔ kratomبوٹینیکل مادہ 
 

 ،  اس بارے میں مزید معلومات ےک لیں کہ کھانز میں کون ےس مادے شامل کیں جا سکیر ہیں
 fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list   مالحظہ کریں۔ اس فہرست کو

۔  ےس اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے
ی

 باقاعدیک

http://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list
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،  NYS OCMکینابینوائڈز الئسنسنگ اور   مالحظہ کریں۔  cannabis.ny.gov ےک بارے میں مزید معلومات ےک لیں

 
؟ ش دار ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے ز  اگر مجھے معلوم نہ ہو کہ کوئی مادہ آمیے

 محکمہ صحت( ےک NYCنیو یارک ستر محکمہ صحت و ذہتز حفطان صحت )
 Office of Food Safety and Community Sanitation  آفس آف فوڈ سیفتر اینڈ کمیونتر سیتز ٹیشن( ےس( 
 پر رابطہ کریں۔  infobfscs@health.nyc.gov یا  646-632-6001 

 
؟  NYCمعائنہ ےک دوران  ش دار عناض یک جانچ کیےس کرتا ہے ز  محکمہ صحت آمیے

۔ اگر  انسپکیر ایےس اجزاء  ، فوڈ لیبلز اور مینو یک جانچ کرنر ہیں جو خوراک میں شامل کیں جانز ےک لیں منظور شدہ نہیں ہیں
وبات کو ضائع کر دیا جانے گا۔ وب نظر آتا ہے تو خوراک یا مرسر ش دار خوراک یا مرسر ز  کیس انسپکیر کو کوئے آمیں

 
ش دار خوراک رکھیز پر خالف ورزی مو  FSEکیا مجھے اپیز  ز ؟ میے آمیے  صول ہو سکتی ہے

ش دار بنانر ہیں یا ایسا کر چےک ہیں تو آپ کو جرمانز ےک ساتھ ساتھ خالف  FSEجی ہاں۔ اگر آپ اپنز  ز میں خوراک کو آمیں
۔

ی
 ورزی ےک پوائنٹس ےک ساتھ سمن موصول ہو سکیر ہیں جو آپ ےک لییر گریڈ میں شمار ہوں ےک

 
وبا ش دار خوراک یا مشر ز ی اسٹبلشمنٹ کو آمیے ؟کیا میے  ت یک فروخت پر بند کیا جا سکتا ہے

وبات کو ضائع نہیں کرنر  محکمہ صحت ےک انسپکیر یک ہدایات پر عمل کرنر ہونے  NYCجی ہاں۔ اگر آپ  خوراک یا مرسر
وبات فروخت کرنز یا پیش کرنز یک بار بار خالف ورزیاں یک ہیں تو  ش دار خوراک یا مرسر ز ، یا آپ نز آمیں محکمہ   NYCہیں

۔    صحت آپ یک اسٹبلشمنٹ بند کر سکتا ہے
 

ش دار خوراک( تالش کریں۔ adulterated foodمالحظہ کریں اور " nyc.gov/healthمزید معلومات ےک لیں  ز  " )آمیں
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