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  کی جانب سے الئسنس یافتہ کینابِس ڈسپنسری کے توثیقی ٹول کی نقاب کشائی  HOCHULگورنر 
  

کی نقاب کشائی صارفین کو آگاہ کرتی ہے کہ ڈسپنسری   توثیقی ٹول بالغان کے استعمال کی پہلی قانونی فروخت کے، 
  الئسنس یافتہ اور آزمائشی، محفوظ تر پروڈکٹس فروخت کرتی ہے

  
کا   یونیورسل عالمت ہر قانونز طور پر فروخت یک جانز وایل کینابِس پروڈکٹ کو باضابطہ طور پر نامزد کرنز یک خاطر 

  استعمال
  

آنے والی "قانونی کیوں خریدیں" مہم کینابِس کے صارفین کو باضابطہ، الئسنس یافتہ ڈسپنسریز سے خریدنے کا 
   محفوظ انتخاب کرنے کے بارے میں آگاہ کرے گی

  
  

کی نقاب کشائی کی   ولتوثیقی ٹنے آج "ریاست نیو یارک الئسنس یافتہ کینابس ڈسپنسری" کے  Kathy Hochulگورنر 
جو قانونی طور پر الئسنس یافتہ ریٹیل ڈسپنسریز کی ونڈوز میں لگایا جائے گا، جو اس سال کے اختتام سے پہلے 

نامزدگی سے صارفین کو یہ آگاہ کرنے کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ ریاست نیویارک کی جانب سے کھلنے لگی ہیں۔ 
سے یہ بھی ظاہر ہو گا کہ یہ   یونیورسل عالمتباضابطہ ڈسپنسری سے خرید رہے ہیں۔ ہر برائے فروخت پروڈکٹ پر 

ہے کہ انہوں نے کے مطابق ہے۔ یہ الحاق صارفین کو اس بات کا یقین فراہم کرتا  ریاست کے مقرر کردہ معیارات
   آزمائشی، باضابطہ پروڈکٹ حاصل کی ہے۔

  
"نیویارک کے کینابِس کے صارفین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیر آزمائشی، غیر قانونی پروڈکٹس خریدنے کے 
خطرات کو سمجھیں اور ان کے پاس محفوظ، قانونی مارکیٹ کی طرف رہنمائی کے لیے ٹولز موجود ہوں جو کھلنے  

ظ میں مدد دیں گے اور ہمارے قانون کے  "یہ ٹولز صحت عامہ کے تحفنے کہا۔  Hochul گورنر کے لیے تیار ہے،"
تصورات کے مطابق کینابِس کی منصفانہ مارکیٹ فراہم کرنے کی ہماری صالحیت کو مضبوط بنائیں گے۔ ہم ریاست  

بھر کی میونسپلٹیز میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ قانون کو نافذ کرنے اور ان غیر قانونی آپریٹرز کو بند کرنے کے  
  ھیں گے جو نیویارک کے شہریوں کو خطرے میں ڈالنے والی پروڈکٹس فروخت کر رہے ہیں۔"لیے کام جاری رک

  
کی پہلی سہ ماہی میں اسٹورز کھلتے رہیں گے، "نیویارک کی قانونی پروڈکٹ کیوں خریدیں" کے نام   2023جیسا کہ 

سے ایک عوامی تعلیمی مہم بھی جاری کرے گی، جو کہ ریاست نیویارک میں کینابِس کے صارفین کے لیے کینابِس کا  
کرے گی۔ اس مہم میں غیر آزمائشی غیر قانونی پروڈکٹس  استعمال برائے بالغان کی قانونی خرید کے فوائد کی وضاحت 

خریدنے کے خطرات، اور یہ مصنوعات کس طرح نیویارک کے قانون برائے کینابِس کے مقاصد کو کمزور بناتی ہیں،  
اس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا تاکہ ملک میں سب سے زیادہ منصفانہ اور جامع کینابِس مارکیٹ قائم کی جا  

  سکے۔
  

Tremaine Wright،آج گورنر  ، کینابِس کنٹرول بورڈ کی صدر نے کہا"Hochul   کی جانب سے ڈسپنسری کے
توثیقی ٹول کی نقاب کشائی کی گئی جو باضابطہ پروڈکٹس پر یونیورسل عالمت کے تقاضوں کے ساتھ مل کر ہمیں  

صارفین کا اس بات کو جاننا اور بھروسہ کرنا انتہائی اہم ہے کہ نئی، قانونی   فوری ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔
وڈکٹس پیش کرتی ہے اور صحت عامہ کے تحفظ کے لیے تیار کردہ پروٹوکولز کی کینابِس کی مارکیٹ آزمائشی پر
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سخت نفاذ کے ساتھ مل کر یہ کوششیں ایک مستحکم، قانونی عالمی مارکیٹ قائم کرنے میں مدد دیں   پیروی کرتی ہے۔
  گی۔"

  
Chris Alexander،ہم اس منصفانہ، قانونی   ، دفتر برائے کینابِس مینجمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا"

استعمال برائے بالغان کی کینابِس کی مارکیٹ کو مضبوط بنانے کے لیے دستیاب ہر ٹول کا استعمال کریں گے اور آج 
ل کا ایک مرحلہ ہے۔ ہماری  کی جانب سے ڈسپنسری کے توثیقی ٹول کی نقاب کشائی اس عم Hochulکے دن گورنر  

نفاذ کی ٹیم اپنی شراکت کو بڑھا رہی ہے اور بفلو سے نیویارک شہر تک سرگرمیوں میں اضافہ کر رہی ہے اور یہ اس 
   وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ یہ غیر قانونی اسٹورز اور ٹرکس بند نہیں ہو جاتے۔"

  
آج کے دن افشاء کیا گیا ڈسپنسری کا توثیقی ٹول ہر مجاز الئسنس یافتہ ڈسپنسری کی فرنٹ ونڈوز میں فراہم کیا جائے  

کوڈ شامل ہو گا جسے صارفین اور مقامی کمیونٹی کے ارکان اسکین کر سکتے ہیں۔ عالوہ ازیں،    QRگا۔ اس میں ایک 
ہو گا جو ترسیل کے ذریعے فوری فروخت شروع کرنا چاہتے   اسی طرح کا ورژن ان الئسنس یافتگان کے لیے دستیاب

  ہوں۔
  

ہر برائے فروخت پروڈکٹ میں "یونیورسل عالمت" بھی شامل ہو گی جو اس کی آزمائشی، باضابطہ پروڈکٹ ہونے کی  
صارفین کو چاہیئے کہ وہ ڈسپنسری کے توثیقی ٹولز اور پروڈکٹ لیبل دونوں کے لیے اسٹور فرنٹ  نامزدگی کرتی ہے۔ 

چیک کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ محفوظ پروڈکٹ خرید رہے ہیں۔ اس "یونیورسل عالمت" کی مثالیں  
  مالحظہ کی جا سکتی ہیں۔ یہاں"پیکیجنگ اور لیبلنگ" کے تحت 

  
###  
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