
ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜੌ ਦਾ ਅਤ ੇਯਜੋਨਾਬੱਧ ਪਮੈਾਨੇ  

 

ਵਜੈੀਟਬੇਲ ਮਾਰਕੀਟਟੂੰਗ ਓਰਗਨੇਾਈਜਸੇਨ (VMO) 

 

 

ਦੀ ਵੈਜੀਟਬੇਲ ਮਾਰਕੀਟਟੂੰਗ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ (VMO) 1946 ਟਵਚ ਸਥਾਟਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 
(ਮਾਰਕੀਟਟੂੰਗ) ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦਆੁਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟਟੂੰਗ ਦੇ ਅਟਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਟਨਟਹਤ, ਇਕ 

ਸਵੈ-ਟਵੱਤ, ਗੈਰ-ਮਨੁਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂੰਸਥਾ ਹੈ, ਟਸਏਟਪ 277 । VMO ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਊੇੂੰਗ ਸਾ 
ਵਾਂਨ ਟਵਖੇ ਆਪਣ ੇਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬਜੀ ਥੋਕ ਟਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, VMO ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਅਤ ੇ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ ਅਤੇ ਸਟਥਰ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ ੇ

ਟਟਕਾਊ ਟਵਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਸਬੂੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ • ਟਭੂੰ ਨ-ਟਭੂੰ ਨ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟਵਵਸਥਾ: 
- ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ 
ਸਟਥਰ ਸਪਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; 
- ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਟਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਟਚਤ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਟਪਤ 

ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; 
- ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟਵਕਾਸ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਟਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 
ਕੂੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ। 

 

ਮੌਜ ਦਾ ਪੈਮਾਨੇ • ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜੌ ਦਾ ਪੈਮਾਨੇ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੂੰਗਰੇਜੀ ਟਵਚਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਟਵਵਸਥਾ ਅਤ ੇ

ਸਰਟਵਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ, ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂਡਟਰਨ ਟਵੱਚ 

ਟਵਆਟਖਆ ਸਵੇਾਵਾਂ। 
 

• ਰਟਜਸਟਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ VMO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

ਚੀਨੀ (ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਲੀਟਕਰਤ) ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਟਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 



 

• ਟਭੂੰ ਨ-ਟਭੂੰ ਨ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਫ਼ 

ਉਟਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਟਕਰਸਚੀਅਨ ਸਰਟਵਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਭਟਵੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ 

• ਟਭੂੰ ਨ-ਟਭੂੰ ਨ ਭਾਸਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦ ੇ

ਪੈਮਾਟਨਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ ਚੀ VMO ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ 

ਅਤੇ ਪਰਮੁੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਰਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

• VMO ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਟਵੱਚ  ਟਭੂੰ ਨ-ਟਭੂੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਜਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਟਧਆਨ ਟਵਚ ਰੱਖਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹੋਵੇ ਟਕ ਨਸਲੀ ਟਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ 
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

 

• VMO ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 

 

• VMO ਆਪਣ ੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਜਾਤੀਗਤ ਸੂੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਪਰਤੀ 
ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਸਲੀ ਟਵਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ 
ਸਮਝ ਲਈ ਟਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧ  
ਪੈਮਾਨੇ/ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ 

• ਪੈਮਾਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਟਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾ ਸਕੇ ਟਕ VMO ਦਆੁਰਾ ਟਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਸਲ ਟਨਰਪੱਖ 

ਹਨ। 
 

• ਟਨਰੂੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੈਮਾਟਨਆਂ ਦੀ ਟਨਯਮਤ ਤਰੌ ਤੇ ਸਮੀਟਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 



• VMO ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਦਆੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਮਾਰਕੀਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਭੂੰ ਨ-ਟਭੂੰਨ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਟਭਆਚਾਰਕ
ਸਮ ਹਾਂ/ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਟਕਟਰਆ ਨ ੂੰ  ਟਨਯਟਮਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਟਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮੀਟਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੈਮਾਟਨਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਟਗੱਛ ਲਈ,

ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀ ਟੌਮੀ ਸੈਂਗ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ . : 2710 0951 

ਫੈਕ੍ਸ ਨੂੰ . : 2710 0906 

ਈ-ਮੇਲ : mmlvmo@vmo.org 

ਪਤਾ : 757 Lai Chi Kok Road, Kowloon 

Cheung Sha Wan Wholesale Vegetable Market 


