ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਆਧਾਵਿਤ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ
ਮੈਂਬਿਸ਼ੀਪ ਅਿਜ਼ੀ
ਵਿਦਾਇਤ ਗਾਈਡ
ਡੀਲਿ

ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਜੋ (a) ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; (b) ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਵਲਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨਸਾਇਨਮੈਂਟਾਂ, ਵਵਕਰੀਆਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; (c) ਤਾਜ਼ੇ
ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਮਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ (d) ਵਜਸ ਨੂੰ CAP ਕਾਨੂੰਨ (CAP Act) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਡੀਲਰ ਵਿੱ ਜੋਂ ਵਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 1 ਨਾਮ
ਕਾਨੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਦਾ

ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰਡ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ।

ਨਾਮ
ਪਾਿਕ ਨਾਮ

ਉਹ ਨਾਮ ਵਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਗੋ, ਵਕਸੇ
ਵਿੱ ਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਭਾਗ 2 ਵਬਜਨੈਸ ਨੰਬਿ
ਵਬਜ਼ਨਸ ਨੰਬਿ

ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਵਨਊ ਏਜੰ ਸੀ (Canada Revenue Agency) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਬਜਨੈਸ ਨੰਬਰ (BN) ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਘੀ,
ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਵਮਉਵਨਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ BN ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ CRA ਵੈਬਸਾਈਟ http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/wrkseng.html/ ਦੇਖਣ ਜਾਂ CRA ਨੂੰ (800-959-5525) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਭਾਗ 3 ਸੰ ਪਿਕ ਕਿਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸੰ ਪਿਕ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਟਕਾਣੇ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ।

ਕਿਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਸੰ ਪਿਕ ਕਿਨ ਲਈ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੋ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵਕ DRC ਉਸ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਇਸ

ਵ ਅਕਤੀ

ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ (ਭਾਗ 9 ਦੇਖ)ੋ ; ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱ ਜੋਂ

ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ DRC ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੰ ਧਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਗ 4 ਮਲਕੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ
ਕਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ

ਕੋਈ ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱ ਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕਹਰੀ ਇਕਾਈ
ਵਿੱ ਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਨਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕਿੱ ਲੀ ਮਾਲਕੀ

ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਵਨਗਵਮਤ ਨਹੀਂ) ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਕਿੱ ਲੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ
ਵਿੱ ਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਪਾਿਟਨਿਵਸ਼ਪ

ਖੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਵਨਗਵਮਤ ਨਹੀਂ) ਵਜਸ 'ਤੇ ਦੋ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੀ

(ਭਾਈ ਾਲੀ)

ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

Building 75, Central Experimental Farm, 960 Carling Ave., Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C6
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (613) 234-0982 ਫੈਕਸ: (613) 234-8036 info@FVDRC.com FVDRC.com
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ਵਲਵਮਵਟਡ

ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਪਾਿਟਨਿਵਸ਼ਪ

ਜੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਸਫਲ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਨਿੱਜੀ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ

(ਸੀਵਮਤ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ

ਵਲਵਮਵਟਡ

ਵਲਵਮਵਟਡ ਲਾਇਵਬਵਲਟੀ ਪਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ (LLP) ਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਰਵਮਆਨ ਇਸ ਵਲਹਾਜ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਵਮਸ਼ਰਣ

ਲਾਇਵਬਵਲਟੀ

ਹੈ ਵਕ LLP ਦੇ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਦਾਅਵਵਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ LLP ਦੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਭਾਈ ਾਲੀ)

ਪਾਿਟਨਿਵਸ਼ਪ

ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੱ ਕ ਸੀਮਤ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ LLP ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਨਿੱਜੀ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਰਫ ਉਸੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਰਿੱ ਖਣ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੀ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਜੋਖਮ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ LLP ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਵਕੀਲਾਂ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ, ਇੰ ਜਨੀਅਰਾਂ) ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਚਾਲਨ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LLPs ਵਿੱ ਜੋਂ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਗਆ ਵਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਆਪਿੇਵਟ

ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਗਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕਸੇ
ਕੋਆਪਰੇਵਟਵ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਇਕਸਾਰ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਰਾਇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਗ 5 ਕਾਿੋਬਾਿ ਦੀ ਵਕਸਮ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਿ

ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਜੋ ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਸ਼ਿੱ ਪਿ

ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਜੋ ਵਸ਼ਵਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ
ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਚ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰ ਡਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ
ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਅਵਜਹੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰੋਸੈਸਿ

ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਜੋ ਡਿੱ ਬਾਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਭੌਵਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ
ਹੈ।

ਬਰੋਕਿ

ਵਵਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ ਵਵਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਜੋਵੜਆ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ। ਬਰੋਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿੋਲਸੇਲਿ (ਥੋਕਪਾਿੀ)
ਕਵਮਸ਼ਨ ਮਿਚੈਂਟ

ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਡੀਲਰ ਜੋ ਅੰ ਵਤਮ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਵਮਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਵਕਰੀ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫਡਸਿਵ ਸ

ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਫੂਡਸਰਵਵਸ ਆਪਰੇਟਰ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸ਼ੈਿੱਫ, ਫੂਡਸਰਵਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਜਾਂ
ਫੂਡਸਰਵਵਸ ਵਡਸਵਟਰਵਬਊਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਫੂਡ ਸਰਵਵਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲਸੀ ਜੋ ਫੂਡਸਰਵਵਸ
ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ)।

ਵਿਟੇਲਿ

ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਜੋ ਅੰ ਵਤਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਧੀ ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ

ਇਿੱ ਕ ਵਵਚੋਲੀਆ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਰੋਕਿ
ਫਰੇਟ ਕੰ ਟਿੈਕਟਿ

ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਵਿੱ ਜੋਂ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਵਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਕੈਿੀਅਿ

ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਡਸਵਟਰਵਬਊਟਿ

ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਡੀਲਰ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਵਤਮ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਭੌਵਤਕ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਏ ਵਬਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 6 ਕਾਿੋਬਾਿ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰ ਵਿਆ
ਕਾਿੋਬਾਿ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਲ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰ ਵਖਆ ਦਿੱ ਸੋ ਵਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਹੋਂਦ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਵਲਆ ਹੈ
(ਵਮਸਾਲ: ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਏਕਲ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ) ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱ ਸੋ ਵਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ।

ਭਾਗ 7 ਤੁਿਾਨੰ DRC ਬਾਿੇ ਵਕ ੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗਾ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱ ਸੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ DRC ਬਾਰੇ ਵਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗਾ। ਇਹ ਵਕਸੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ; ਵਕਸੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਸੰ ਸਥਾ ਤੋਂ; ਵਕਸੇ ਬਰਕ
ੋ ਰ ਜਾਂ
ਵਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ; ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰਕੇ; ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ।
ਭਾਗ 8 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਿੋਬਾਿ ਸਾਿੇ ਸਾਲ ਦੌਿਾਨ ਕਿਦੇ ਿੋ
ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਮੌਸਮੀ ਕੰ ਮਕਾਜਾਂ ਵਿੱ ਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫ਼-ਸੀਜ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਬਾਰੇ ਅਵਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ
ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਭਾਗ 9 ਕਾਿੋਬਾਿ ਦੇ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿਾਨਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਤੀਵਨਧੀ
ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿਾਨਾ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵ ਅਕਤੀ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:
• ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ, ਅਵਧਕਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ;
• ਸਟੌਕ ਵਵਿੱ ਚ 10% ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵਾਲਾ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਇਿੱ ਕ
ਹੋਰ ਕੰ ਪਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ); ਜਾਂ,
• ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਵਕਊਵਟਵ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜਸ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਅਵਧਨ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ।

ਭਾਗ 10 ਐਲਾਨ
ਘੋਸ਼ਣਾ

ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤਤਾ ਨਾਲ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਵਿੱ ਚ
ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱ ਜੋਂ ਬੌਂਵਡੰ ਗ ਪਰਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 11 ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਵਹਮਤੀਆਂ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਹਮ ਖੰ ਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਵਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਰਨਾਂ DRC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ।
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