ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਖਿਖਨਯਮ
(Safe Food for Canadians Regulations - SFCR)
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2 – ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਖਵਵਾਦ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

(Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation)
ਖਵੱ ਚ ਮੈਂਬਰਖਸ਼ਪ ਲਈ ਖਨਯਾਮਕ ਲੋ ੜ

ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਸੱ ਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰ
ਪਖਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟਾਂ

ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵਸਿੱ ਧਾ ਉਪਭੋਗ ਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿੇਚਦਾ ਹੈ।

ਖਵਕਰੇਤਾ
ਹੋਰ ਖਸੱ ਿਾ

ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਸਿੱ ਧਾ ਉਪਭੋਗ ਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਿੇਚਦੇ ਅਤੇ ਪਹੂੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਧਾ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿੇਚਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਹੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰ

ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਨਿੱ ਕਰ ਿਾਲਾ ਸਟੋਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ ਸਟੋਰ, ਚੈਵਰਟੀਆਂ, ਕਲਿੱਬ, ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨਾਂ)। ਿਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਟੇਲ, ਭੋਜਨ ਸੇਿਾ ਅਤੇ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ ਸਿੈ-ਮਲਾਂਕਣ) ਦੇਖੋ।

ਖਵਅਕਤੀ

ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਇਕਿੱ ਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ, ਕੂੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ LLC, ਭਾਈਿਾਲੀ, ਆਵਦ।

ਪੈਦਾਵਾਰ

ਫਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ।

ਇਕਖਹਰਾ ਖਦਨ

ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ।

ਖਪਛਲੇ

ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਵਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋ ਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਉਂਝ ਸੈਕਸ਼ਨ 26(1) ਵਿਿੱ ਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ (ਮਤਲਬ ਵਕ: ਵਪਛਲੇ ਲੈ ਣ -ਦੇਣ

12 ਮਹੀਨੇ

ਦੀ ਵਮਤੀ)।

ਚੈਖਰਟੀਆਂ, ਕਲੱਬ,

ਕੋਈ ਸੂੰ ਗਠਨ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਚੈਵਰਟੀ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰ ਨ (Income Tax Act) ਦੇ ਉਪਖੂੰ ਡ 248(1) ਵਿਿੱ ਚ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ

ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ,

ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਿੱਬ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ 149(1)(1) ਵਿਿੱ ਚ

ਐਸੋਖਸਏਸ਼ਨਾਂ

ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ
ਮੈਂ ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ , ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ
ਸਬੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਦਾ, ਵਸ਼ਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿੇਚਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿੁਦ ਇੱਕ ਇਕੱ ਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ

ਛੋਟ

DRC ਮੈਂਬਰਖਸ਼ਪ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ



ਰਪ ਖਵੱ ਚ ਉਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਖਕਸੇ ਵੱ ਿਰੀ ਮਾਰਖਕਖਟੰ ਗ ਸ਼ਾਿਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੋ ਈ ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ।
ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਿੇਚਣ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੇ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਜੇ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਰੀਦਦਾ ਹਾਂ।




ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਕਰੇ ਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟ/ਸਟਾਲ



ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਤੋਂ ਖਕਸੇ ਵੱ ਿਰੇ ਸਬੇ ਖਵਚ ਸਖਥਤ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਿਰੀਦਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਕਰੇ ਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟ/ਸਟਾਲ



ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਤੋਂ ਖਕਸੇ ਵੱ ਿਰੇ ਸਬੇ ਖਵਚ ਵੇਚ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੇ ਖਵੱ ਚ ਸਖਥਤ ਦਜੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਿਰੀਦਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਸਰਫ ਖਸੱ ਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰ ਵੇਚ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿੇਚੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੇਰੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਾਨ ਿਾਲੇ ਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹਾ ਸੂੰ ਗਠਨ ਹਾਂ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਰਖਜਸਟਰਡ ਚੈਖਰਟੀ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰ ਨ (Income Tax Act) ਦੇ ਉਪਖੂੰ ਡ
248(1) ਵਿਿੱ ਚ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਕਲਿੱਬ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ
149(1)(1) ਵਿਿੱ ਚ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।





ਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ
ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟ

ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ/ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਖਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਖਵੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ DRC ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਿੇਵਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਸਬੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੀ ਹਨ।

ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੋਿਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ/ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਖਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।

ਫਾਰਮ/ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟ
ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਿੇਵਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਸਬੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਜੇ ਸ ਵਬਆਂ

ਮਾਰਖਕਖਟੰ ਗ ਇਕਾਈ ਨੰ DRC

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਦਜੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ/ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਖਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।

DRC ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਖਕਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆ ਰਾ।

ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਿੇਵਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਸਬੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦਜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ
ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਸਬੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੀ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ/ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਖਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਇਕਾਈ ਨੰ DRC

ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਿੇਵਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਰਖਕਖਟੰ ਗ ਇਕਾਈ ਨੂੰ DRC

ਮਾਰਵਕਵਟੂੰ ਗ ਇਕਾਈ ਦਜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਸ ਬੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਜੇ ਸਵਬਆਂ

ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? DRC ਮਦਦ ਡੈਸਕ







(613) 234 0982
info@fvdrc.com
(613) 234-8036
fvdrc.com
Building 75, Central Experimental Farm
960 Carling Avenue
Ottawa, ON K1A 0C6

ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਟਰੇਸੇਖਬਖਲਟੀ) ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਖਿਤ ਪਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰ ਸੀ (CFIA)
• ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਿੱ ਵਖਅਤ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨ (SFCA)
• ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਿੱ ਵਖਅਤ ਭੋਜਨ ਅਵਧਵਨਯਮ (SFCR)

www.inspection.gc.ca

CanadaGAP®
• ਭੋਜਨ ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ (Food Safety Program)

info@canadagap.ca
(613) 829-4711
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.

