ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਖਿਖਨਯਮ
(Safe Food for Canadians Regulations - SFCR)
ਭਾਗ 6, ਖਡਵੀਜ਼ਨ 6 – ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਉਪਖਡਵੀਜ਼ਨ C - ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਖਵਵਾਦ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
(Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation)
ਖਵੱ ਚ ਮੈਂਬਰਖਸ਼ਪ ਲਈ ਖਨਯਾਮਕ ਲੋ ੜ

22 ਨਵੰ ਬਰ 2012 ਨੰ , ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਭੋਜਨ ਕਾਨੰ ਨ (SFCA) ਨੰ ਰੌਇਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਲ ਗਈ। 13 ਜਨ 2018 ਨੰ , ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਵਿਵਨਯਿ (SFCR)
ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ (Canada Gazette), ਭਾਗ II ਵਵਚ ਪ੍ਰਕਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੰ ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ ਅਵਿਵਨਯਿ ਇਹ ਿੰ ਗ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਵਕਰੇਤਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਵਵਵਾਦ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਿਨ (DRC) ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਵਕ
ਅਪ੍ਵਾਵਦਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ DRC ਦਾ ਚੰ ਗੇ ਵਵਹਾਰ ਵਾਲਾ ਿੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਵਨਯਾਿਕ ਜ਼ਰਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਵਹਲਾਂ CFIA
ਪ੍ੈਦਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਖਿਖਨਯਮ (SFCR): ਭਾਗ 6, ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2, ਉਪਖਡਵੀਜ਼ਨ C – ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਪਰਖਤਬੰ ਿ

26(1) ਖਕਸੇ ਖਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ:
(a)

(b)

(c)

(d)

ਇਹ ਲੋ ੜ ਹੇਠਾਂ ਖਦੱ ਖਤਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਖਕ ਛੋਟ ਨਾ ਖਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ:

ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਵਜਹੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੇਚਣਾ
ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਵਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ

ਏਜੰ ਟ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ, ਬਰੋਕਰ

ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱ ਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ;

ਫਾਰਮ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖਸੱ ਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ

ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਵਜਹੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ
ਿਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਵਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਖਸ਼ਪਰ, ਪੈਕਰ

ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸਬੇ ਤੋਂ ਦਜੇ ਸਬੇ ਵਵੱ ਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ;

ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਵਜਹੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ

ਖਰਟੇਲ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਵਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ
ਸੂਬੇ ਖਵੱ ਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ

ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਖਡਸਖਟਰਖਬਊਟਰ

ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਇੱਕ ਸੂ ਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱ ਚ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਖਨਰਯਾਤ ਕਰਨਾ।

ਅਪਵਾਦ – ਖਵਅਕਤੀ *

(2) ਉਪਿੰ ਡ (1) ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਖਵੱ ਚ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਖਵਵਾਦ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇ ਸ਼ਨ

(DRC) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਖਿਤੀ ਖਵੱ ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਿੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਿਨ

ਕਾਨੰ ਨ (Canada not-for-profit Corporations Act) ਦੇ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਨਗਵਿਤ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਿਨ
ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਸਦੇ ਉਪ੍-ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ;

ਇਹ ਖਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕ ਕੀ DRC ਦਾ ਮੈਂਬਰ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਸਰਫ ਵਸੱ ਿਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰ ਵੇਚਦਾ

ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਤੋਂ ਘੱ ਟ

ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਖਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਖਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ;

ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ SFCR ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਂ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖਸਰਫ ਿਰੀਦਦਾ, ਵੇ ਚਦਾ ਜਾਂ ਿਰੀਦਣ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੀਖਟਰ ਕ ਟਨ (2 205 ਪੌਂਡ) ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ
ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਸਬੇ ਤੋਂ ਦਜੇ ਸਬੇ ਵਵੱ ਚ ਭੇ ਜਦਾ ਜਾਂ
ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਵਨਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ;

ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਖਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਿੁਦ ਉਗਾਏ ਹਨ; ਜਾਂ

ਕੋਈ ਸੰ ਗਠਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰਖਜਸਟਰਡ ਚੈਖਰਟੀ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਕਾਨੰ ਨ
(Income Tax Act) ਦੇ ਉਪ੍ਿੰ ਡ 248(1) ਵਵੱ ਚ ਪ੍ਵਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ

ਇਹ ਖਿਆਨ ਖਵੱ ਚ ਰੱ ਿੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮਕਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ
ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਿ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਲੱਬ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਐਸੋਵਸਏਿਨ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਸ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾ 149(1)(1)
ਵਵੱ ਚ ਪ੍ਵਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਅਪਵਾਦ – ਖਗਰੀਆਂ, ਜੰ ਗਲੀ ਫਲ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
(3)

ਉਪ੍ਿੰ ਡ (1) ਵਗਰੀਆਂ, ਜੰ ਗਲੀ ਫਲ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਵੱ ਚ ਲਾਗ
ਨਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
* ਵਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਇਕੱ ਲਾ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਐਸੋਵਸਏਿਨ, ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਿਨ ਿਾਿਲ ਹਨ; ਹੋਰ ਿਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਾਨੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਿਾਿਲ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ:
ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਵਦ।
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