ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ
ਅਖਿਖਨਯਮ (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

ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਖਡਸਖਟਿਖਬਊਟਰ
ਪਖਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਹੋਲਸੇਲਰ (ਥੋਕ-

ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡੀਲਰ ਿੋ ਅੰ ਜਿਮ ਗਾਹਕ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਿੀ ਨੰ ਮੁੜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਿਾਜ਼ੇ ਫਲ

ਥੋਕ ਕਖਰਆਨਾ

ਜਰਟੇਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਿੇ ਥੋਕ ਜਵਕਰੇਿਾਵਾਂ ਨੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਿਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਿੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਿੱ ਚ

ਖਵਕਿੇਤਾ

ਲਿੱਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਿੀ।

ਖਡਸਖਟਿਖਬਊਟਰ

ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡੀਲਰ ਿੋ ਭੌਜਿਕ ਰਪ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਉਿਪਾਦ ਨੰ ਕਬਜ਼ੇ ਜਵਿੱ ਚ ਲਏ ਜਬਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਜਿਕਾਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ

ਖਵਅਕਤੀ

ਜਵਅਕਿੀ ਕੋਈ ਇਕਿੱ ਲਾ ਜਵਅਕਿੀ ਿਾਂ ਸੰ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਐਸੋਜਸਏਸ਼ਨ, ਕੰ ਪਨੀ ਅਿੇ

ਵਪਾਰੀ)

ਿਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।

ਿੋ ਅੰ ਜਿਮ ਗਾਹਕ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵੇਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਹੋਰ ਮਾਨਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਾਨੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ LLC, ਭਾਈਵਾਲੀ,
ਆਜਦ।

ਇਕਖਹਰਾ ਖਦਨ

ਇਿੱ ਕ ਜਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ।

ਖਪਛਲੇ

ਉਸ ਜਦਨ ਿੋਂ ਜਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿੀਜਵਿੀ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਂਝ ਸੈਕਸ਼ਨ 26(1) ਜਵਿੱ ਚ

12 ਮਹੀਨੇ

ਮਨਾਹੀ ਹੈ (ਮਿਲਬ ਜਕ: ਜਪਛਲੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਮਿੀ)

ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ

ਛੋਟ

DRC
ਮੈਂਬਰਖਸ਼ਪ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਜਵਅਕਿੀ ਹਾਂ ਿੋ ਪਿਤੀ ਖਦਨ ਇੱਕ ਮੀਖਟਿਕ ਟਨ (2 205 ਪੌਂਡ) ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ
ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਸਬੇ ਿੋਂ ਦਿੇ ਸਬੇ ਜਵਿੱ ਚ ਖਸਰਫ ਿਰੀਦਦਾ, ਵੇਚਦਾ ਭੇਿਦਾ ਿਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ



ਹੈ ਿਾਂ ਆਯਾਿ ਿਾਂ ਜਨਰਯਾਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਿਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਹਾਂ ਦਾ ਖਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇੱਕ
ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱ ਚ ਭੇਖਜਆ ਿਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਾਣਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਿਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਿਰੀਦਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਹਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਿੱ ਕ
ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱ ਚ ਭੇਖਜਆ ਿਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਾਣਾ ਹੈ




ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਿਾਜ਼ੇ ਫਲ ਿਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਿਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖਜਸ ਦਾ ਖਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱ ਚ ਭੇਜਿਆ ਿਾਂ
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ



ਪਿਸ਼ਨ?

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 ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ (ਟਿੇਸੇਖਬਖਲਟੀ) ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਖਿਤ ਪਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
CFIA
www.inspection.gc.ca
• ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਜਖਅਿ ਭੋਿਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨ (Safe Food for Canadians Act)
• ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਜਖਅਿ ਭੋਿਨ ਅਜਿਜਨਯਮ (Safe Food for Canadians Regulations)

CanadaGAP®
• ਭੋਿਨ ਸੁਰਿੱਜਖਆ 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.

