ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ
ਅਖਿਖਨਯਮ (SFCR)
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2 - ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਖਵਵਾਦ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨ
(Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation)
ਖਵੱ ਚ ਮੈਂਬਰਖਸ਼ਪ ਲਈ ਖਨਯਾਮਕ ਲੋ ੜ

ਖਰਟੇਲ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ (ਕੁਝ ਿਾਸ) ਰੈਸਟੋਰਟ
ੈਂ
ਪਖਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਖਰਟੇਲ (ਚੇਨ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ

ਅੰ ਤਿਮ ਗਾਹਕ ਨੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਿੱ ਧੀ ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਤਵਕਅਿੀ।

ਫੂਡਸਰਖਵਸ

ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਫਡਸਰਤਵਸ ਆਪਰੇਟਰ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸ਼ੈੱਫ, ਫਡਸਰਤਵਸ ਡਾਇਰਕਟਰ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਿੰਿਰ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

ਦਰਤਮਆਨ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲਸੀ ਜੋ ਫਡਸਰਤਵਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਿਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹ,

ਕਖਰਆਨਾ ਵਪਾਰੀ)
ਅਤੇ (ਕੁਝ ਿਾਸ)

ਕਾਰੋਬਾਰ) ਜਾਂ ਫਡਸਰਤਵਸ ਤਡਸਤਟਿਤਬਊਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹ (ਫਡ ਸਰਤਵਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਿੇ ਭੋਜਨ ਉਿਪਾਦਕਾਂ

ਵੇਚਦਾ ਹ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹ)। ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਸ਼ਿਣ
ੇ ੀ ਤਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ।
ਖਵਅਕਤੀ

ਤਵਅਕਿੀ ਕੋਈ ਇਕਿੱ ਲਾ ਤਵਅਕਿੀ ਜਾਂ ਸੰ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ - ਤਜਸ ਤਵਿੱ ਚ ਐਸੋਤਸਏਸ਼ਨ, ਕੰ ਪਨੀ ਅਿੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਪੈਦਾਵਾਰ

ਿਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ।

ਇਕਖਿਰਾ ਖਦਨ

ਇਿੱ ਕ ਤਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ।

ਖਪਛਲੇ

ਉਸ ਤਦਨ ਿੋਂ ਤਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿੀਤਵਧੀ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਤਜਸਦੀ ਉਂਝ ਸਕਸ਼ਨ 26(1) ਤਵਿੱ ਚ ਮਨਾਹੀ ਹ

12 ਮਿੀਨੇ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਹੋਰ ਮਾਨਿਾ ਪਿਾਪਿ ਕਾਨੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਜਵੇਂ ਤਕ LLC, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਤਦ।

(ਮਿਲਬ ਤਕ: ਤਪਛਲੇ ਲਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤਮਿੀ)।

ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ

ਛੋਟ

DRC ਮੈਂਬਰਖਸ਼ਪ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ

ਖਰਟੇਲ (ਚੇਨ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਖਰਆਨਾ ਵਪਾਰੀ)
ਅਸ਼ੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਟੇਲ ਚੇਨ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ



ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹ (ਮਿਲਬ ਤਕ: ਤਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਸਬੇ ਤਵਿੱ ਚ)।



ਅਸ਼ੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਟੇਲ ਚੇਨ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿੇਤਰੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ
ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਕਰਦੀ ਿੈ (ਮਤਲਬ ਖਕ: ਖਸਰਫ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਿ ਸੂਖਬਆਂ ਖਵੱ ਚ)।

ਿਰੇਕ ਿਰੀਦਦਾਰੀ
ਇਕਾਈ ਲਈ

ਮੈਂਬਰਤਸ਼ਪ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਿੈ।
ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸੁਿੰਿਰ ਤਰਟੇਲਰ ਹਾਂ ਤਜਨਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਤਵਿੱ ਚ ਸਤਿਿ ਹਨ; ਫਲਾਂ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਸਬੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।



ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸੁਿੰਿਰ ਤਰਟੇਲਰ ਹਾਂ ਤਜਨਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਇਿੱ ਕੋ ਸਬੇ ਤਵਿੱ ਚ ਸਤਿਿ ਹਨ; ਫਲਾਂ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ



ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਦੂਜੇ ਸੂਖਬਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਵੱ ਚ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸੁਿੰਿਰ ਤਰਟੇਲਰ ਹਾਂ ਤਜਨਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਸੂਖਬਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸਤਿਿ ਹਨ; ਫਲਾਂ ਅਿੇ

DRC ਮੈਂਬਰਤਸ਼ਪ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

DRC ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਸਬੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਦਜੇ ਸਤਬਆਂ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਕੀਿੀਆਂ

ਸਕਦੀ ਹ; ਵਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਫੂਡਸਰਖਵਸ
ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਹਾਂ ਤਜਨਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਤਫਸ ਫਿੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰ
ਤਵਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਫਲਾਂ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਤਵਕਰੀਆਂ ਸਬੇ ਦੇ



ਬਾਹਰ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਫਲਾਂ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਤਵਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਿਾਲਾਂ, ਸਕਲਾਂ ਅਿੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਿਾਨਾਂ ਨੰ ਅਿੇ



ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਿੰਿਰ ਰਸਟੋਰਟ
ੈਂ ਾਂ ਨੰ ਸੇਵਾ ਤਦੰ ਦਾ ਹ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਮੈਂ ਤਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਤਨਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਫਲਾਂ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਿੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦਾ
ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿਾ ਹ।



ਮੈਂ ਤਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਤਨਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਫਲਾਂ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ



$100,000 ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿਾ ਹ।

ਮੈਂ ਇਕਤਹਰੇ ਤਦਨ ਤਵਿੱ ਚ 2 205 ਪੌਂਡ ਿੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੇ ਫਲ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।



ਮੈਂ ਇਕਤਹਰੇ ਤਦਨ ਤਵਿੱ ਚ ਸਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 2 205 ਪੌਂਡ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੇ ਫਲ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਬੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ।

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ?

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 ਇਿਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ:
CFIA
www.inspection.gc.ca
• ਕਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨ (Safe Food for Canadians Act)
• ਕਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਤਖਅਿ ਭੋਜਨ ਅਤਧਤਨਯਮ (SFCR)
CanadaGAP®
• ਭੋਜਨ ਸੁਰਿੱਤਖਆ ਪਿੋਗਰਾਮ

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

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

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

