
  

ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਜੋਨ ਅਖਿਖਨਯਮ  
(Safe Food for Canadians Regulations - SFCR) 
 

ਭਾਗ 6, ਖਡਵੀਜ਼ਨ 6 – ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 
ਉਪਖਡਵੀਜ਼ਨ C - ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰਬੰਿੀ ਖਵਵਾਦ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 
(Fruit and Vegetable Dispute  Resolution Corporation)  

                                                           ਖਵੱਚ ਮੈਂਬਰਖਸ਼ਪ ਲਈ ਖਨਯਾਮਕ ਲੋੜ  
 
13 ਜੂਨ 2018 ਨੂੂੰ , ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਖਿਖਨਯਮ (SFCR) ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ (Canada Gazette), 

ਭਾਗ II ਖਵਚ ਪ੍ਰਕਾਖਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।   
 
ਹਾਲਾਂਖਕ ਪ੍ਰਸਤਾਖਵਤ ਅਖਿਖਨਯਮਾਂ ਖਵੱਚ ਿਾਮਲ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੇਰਵੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ (ਟਰੇਸੇਖਿਖਲਟੀ) ਨਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਖਿਤ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ 
ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਿਦੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਪ੍ਾਰ ਕਰਨ (ਮਤਲਿ ਖਕ ਿਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ, ਆਯਾਤ ਕਰਨ, ਖਨਰਯਾਤ ਕਰਨ) ਲਈ 
DRC ਖਵੱਚ ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਖਕ ਪ੍ਰਸਤਾਖਵਤ ਅਖਿਖਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਖਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ DRC ਦਾ ਚੂੰ ਗੇ 
ਖਵਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂਿਰ ਹੋਣਾ ਖਨਯਾਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਖਹਲਾਂ CFIA ਪੈ੍ਦਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਿੀਨ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।  
 
ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਖਿਖਨਯਮ (SFCR): ਭਾਗ 6, ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2, ਉਪਖਡਵੀਜ਼ਨ C – ਤਾਜ਼ੇ 
ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 

ਪਰਖਤਬੰਿ:  ਛੋਟ – ਖਵਅਕਤੀ * 

   
122(1) ਖਕਸੇ ਖਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ:  (2) ਉਪਿੰਡ (1) ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 
     

(a) ਖਕਸੇ ਵੀ ਅਖਜਹੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 
ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਖਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱਚ ਭੇਖਜਆ ਜਾਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ; 

 (a) ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰਬੰਿੀ ਖਵਵਾਦ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 
(DRC) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਖਿਤੀ ਖਵੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਖਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ 
ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਿਨ ਕਾਨੂੂੰ ਨ (Canada not-for-profit Corporations Act) ਦੇ ਭਾਗ 2 ਦੇ 
ਤਖਹਤ ਖਨਗਖਮਤ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਿਨ ਹੈ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਇਸਦੇ ਉਪ੍-ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਖਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਖਗਆ ਹੈ; 

(b) ਖਕਸੇ ਵੀ ਅਖਜਹੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 
ਿਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਖਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਿੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਿੇ ਖਵੱਚ ਭੇਖਜਆ ਜਾਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ; 

 (b) ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਖਸਰਫ ਖਸੱਿਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਚਦਾ 
ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਖਵਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਖਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਖਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ; 

(c) ਖਕਸੇ ਵੀ ਅਖਜਹੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਖਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 
ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱਚ ਭੇਖਜਆ ਜਾਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਇਆ ਖਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ 

 (c) ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੀਖਟਰਕ ਟਨ (2 205 ਪੌਂਡ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ 
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖਸਰਫ ਿਰੀਦਦਾ, ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਿਰੀਦਣ 
ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਿੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਿੇ ਖਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ 
ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਖਨਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;  

(d) ਖਕਸੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਖਨਰਯਾਤ ਕਰਨਾ। 

 (d) ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਜੋ ਖਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਉਸ ਨੇ ਿੁਦ ਉਗਾਏ ਹਨ; ਜਾਂ 

  
 
* ਖਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਖਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਖਜਸ ਖਵੱਚ 
ਐਸੋਖਸਏਿਨ, ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਿਨ ਿਾਮਲ ਹਨ; ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਿਾਮਲ ਹਨ ਖਜਵੇਂ ਖਕ LLC, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਖਦ। 

 (e) ਕੋਈ ਸੂੰ ਗਠਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰਖਜਸਟਰਡ ਚੈਖਰਟੀ ਹੈ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੂੰ ਨ 
(Income Tax Act) ਦੇ ਉਪ੍ਿੂੰ ਡ 248(1) ਖਵੱਚ ਪ੍ਖਰਭਾਖਿਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 
ਕਲੱਿ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਐਸੋਖਸਏਿਨ ਹੈ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਉਸ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੇ ਪੈ੍ਰਾ 149(1)(1) 
ਖਵੱਚ ਪ੍ਖਰਭਾਖਿਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। 

   (3)  ਉਪਿੰਡ (1) ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਖਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 
ਖਗਰੀਆਂ, ਜੂੰਗਲੀ ਫਲ ਅਤੇ ਜੂੰ ਗਲੀ ਸਿਜ਼ੀਆਂ। 

 

 
 
 

 

DRC ਬਾਰ ੇ

ਕੇਨੇਡਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੀ ਸੂੰ ਿੂੰ ਿੀ ਖਵਵਾਦ 
ਖਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਿਨ (DRC) ਨੂੂੰ  ਫਰਵਰੀ 2000 
ਖਵੱਚ NAFTA ਦੀ ਿਾਰਾ 707 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਖਪ੍ਤ 
ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਸੀ, ਖਜਸ ਨੇ ਿੇਤੀਿਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੇ 
ਵਪ੍ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਨਿੱਜੀ ਵਪ੍ਾਰਕ ਖਵਵਾਦ ਖਨਪ੍ਟਾਰਾ 
ਇਕਾਈ ਿਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ।  

ਅੱਜ, DRC ਖਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ 
ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਿਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਿਰ ਹਨ। 



 
ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਖਿਖਨਯਮ (SFCR) ਖਵਚ ਬਦਲਣਾ 
 

DRC ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਵਾਗ ਕੂੰਮ 
ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ 
ਸਿਜ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਰੀਦਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਆਯਾਤ 
ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਖਨਰਯਾਤ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇDRC 

ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਇਹ ਖਨਰਿਾਰਤ 
ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹ ੈਖਕ ਕੀ ਤਹੁਾਨੂੂੰ  
DRC ਦੀ ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ 
ਕਾਰਵਾਈ 
ਨਹੀਂ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

• ਮੇਰੇ ਕੋਲ DRC ਦੀ ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ ਹੈ ✓  

• ਮੇਰੇ ਕੋਲ DRC ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਛੋਟ ਹੈ 

✓  

• ਮੇਰੇ ਕੋਲ DRC ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ, ਮੈਰੇ 
ਕੋਲ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 

 SFCR ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ DRC ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ ਲੈਣ ਦੀ ਖਤਆਰੀ 
ਕਰੋ। 

• ਮੇਰੇ ਕੋਲ DRC ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪੱ੍ਕਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਕੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਛੋਟ ਹੈ 

 ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ DRC ਮਦਦ ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ 
ਖਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  SFCR ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ DRC ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ ਲੈਣ ਦੀ 
ਖਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇਗੀ। 

 
 
ਇਹ ਖਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਖਕ ਪ੍ਰਸਤਾਖਵਤ ਨਵੀਂ ਖਨਯਾਮਕ ਲੋੜ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ DRC ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, DRC ਨੇ ਸਵੈ-ਮਲੁਾਂਕਣ ਸਾਿਨਾਂ ਦੀ 
ਇੱਕ ਲੜੀ ਖਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ: 
 

• DRC SFCR ਆਊਟਰੀਚ ਿੈਕਗਰਾਉਂਡਰ •     ਏਜੂੰ ਟ, ਕਾਿਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੂੰ ਟ, ਿਰੋਕਰ  •     ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖਸੱਿਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  

• ਕਾਿਤਕਾਰ, ਖਿਪ੍ਰ, ਪੈ੍ਕਰ  •     ਖਰਟੇਲ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ  •     ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਖਡਸਖਟਰਖਿਊਟਰ 

 
ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਹੈ ਖਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਸਰੱੁਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਖਿਖਨਯਮਾਂ (SFCR) ਦੇ ਖਵੱਚ ਖਨਰ-ਖਵਘਨ ਤਿਦੀਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। DRC ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਿਰ 
ਪ੍ੇਿਕਾਰੀਆ ਂਦੇਣ ਲਈ ਦਿੇ ਭਰ ਖਵੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਖਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪ੍ਲਿਿ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ DRC ਮਦਦ ਡੈਸਕ ਵੀ 
ਉਪ੍ਲਿਿ ਹੈ। 
 
 
 

 

DRC ਟੀਮ 
 

 
 

 
ਖਪੱਛੇ (ਿੱਿੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ)  
 
 

 
 
ਅੱਗੇ (ਿੱਿੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ) 

 
 
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ  
 
 

 
ਐਖਂਡਰਆ ਿੇਰਨੀਅਰ (Andrea Bernier) 

ਲਕ ਮਾਉਖਜਓਟ (Luc Mougeot) 
ਜੇਮੀ ਿੁਸਟਾਮੈਂਟੇ (Jaime Bustamante) 

ਫਰੇਡ ਵੈਿੱਿਰ (Fred Webber) 

 
ਇਖਰਨਾ ਰੋਮਾਨੇਨਕੋ (Iryna Romanenko) 

ਡਾਨ ਹੱਗਸ (Dawn Hughes) 

 
ਐਖਰਡਨਾ ਸਾਂਚੇਜ (Olena Hnativ) 

DRC ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਿੁਿੀ ਨਾਲ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਸਪ੍ੈਖਨਿ ਖਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 
   

ਮਦਦ ਡੈਸਕ 
 

 (+1) 613 234 0982 
 Building 75  

Central Experimental Farm 
960 Carling Avenue 
Ottawa, ON  K1A 0C6 
Canada 
 

 info@fvdrc.com 

 (+1) 613 234 8036 

   fvdrc.com 

 
 

 

 
  

 
 



 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: 
DRC ਦੀ ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ CFIA ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਖਨਯਾਮਕ ਲੋੜ ਨੂੂੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਪ੍ਰਸਤਾਖਵਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਖਿਖਨਯਮ (SFCR) ਖਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਹੈ। ਕੂੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਖਕਰਤੀ 'ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, DRC ਮੈਂਿਰਖਿਪ੍ ਅਤੇ CFIA ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਟਰੇਸੇਖਬਖਲਟੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਿਤ ਪਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:  
 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (CFIA)  
(ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਖਿਖਨਯਮ)  www.inspection.gc.ca 

    
CanadaGAP® ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Food Safety Program)       info@canadagap.ca 

            (+1) 613 829 4722 

         www.canadagap.ca 
          

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

This project has been funded through the Assurance Systems 
stream of the AgriMarketing program under Growing Forward 2,   
a federal-provincial-territorial initiative. 

Ce projet est financé sous le volet Systèmes d’assurance 
du programme Agri-marketing de Cultivons l’avenir 2, 
une initiative fédérale-provinciale-territoriale. 

 


