ਜੂਨ 2016

ਨਿਊਨਤਮ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਜੰਤਰ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾ

21

ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰਨ ਵੇਪ ਦੁਕਾਨਾਂਂ ਸਮੇਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 308 ਦੇ
ਤਹਿਤ ਬਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
9 ਜੂਨ, 2016 ਤੋਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈੈ।

1. ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਫਰਨੈਲਿਆ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।1
2. ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਜੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।2

ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ
ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲਿਆ ਵੇਚਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਜੰਤਰ, ਐਟੋਮਾਈਜ਼ਰ, ਵੈਪਿੰਗ ਟੈਂਕ ਜਂ ਮੋਡਸ, ਅਤੇ
ਈ-ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
•

ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਾਰੀਖ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ (ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਰਾਜ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਫੌਜੀ ਆਈਡੀ) ਨੂੰ ਹੀ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਅਪਵਾਦ: ਸਰਗਰਮ ਡਿਊਟੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਾਰੀਖ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਸਟੈਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਈਨ
ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ।

ਸਵੈਂਂ-ਸੇਵਾ ਡਿਸਪਲੇ
ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲਿਆ ਦਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਜੰਤਰ,
ਐਟੋਮਾਈਜ਼ਰ, ਵੈਪਿੰਗ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਮੋਡਸ, ਅਤੇ ਈ-ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇੱਕ ਸਵੈਂ -ਸੇਵਾ ਡਿਸਪਲੇ
ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਏ ਬਗੈਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
••

ਅਪਵਾਦ: ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਿਗਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ,
ਪਾਈਪ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਨਫ਼, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਅਤੇ ਡਿਪਿੰਗ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸਵੈਂ -ਸੇਵਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਜੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਈ-ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਘਟਕਾਂਂ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਸਟੋਰ ਉਹ
ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ (1) ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲਿਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ
ਆਮਦਨ ਦਾ 60% ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; (2) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖਪਤ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਭੋਜਨ
ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ; ਅਤੇ (3) ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ
ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਸਸੰਗ ਲੋੜਾਂ
1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਜੰਤਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ
ਲਈ ਸਮਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ (BOE) ਕੋਲ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।3 ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਸਸੰਗ ਲੋੜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ
ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂਂ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰਚੂਨ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਲਾਨਾ $265 ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸੰਬਧ
ੰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ,
1-800-400-7115 ‘ਤੇ BOE ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ
ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ
ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 27 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ
ਪੈਰਾਫਰਨੀਲਿਆ ਕੀ ਹਨ?
ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਹੈ
••

ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;

••

ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਜੰਤਰ (ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ); ਜਾਂ

••

ਕਿਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਕ, ਹਿੱਸਾ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ, ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਐਟੋਮਾਈਜ਼ਰ, ਵੈਪਿੰਗ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਮੋਡਸ, ਅਤੇ ਈ-ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ
ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (FDA) ਨੇ ਇੱਕ ਛੁਡਾਊ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦ ਲਈ
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਪੈਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀ ਹਨ।

ਤੰਬਾਕੂ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲਿਆ ਵਿੱਚ
ਸਿਗਰੇਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਰੈਪਰ, ਪਾਈਪ, ਸਿਗਰੇਟ ਰੋਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਐਟੋਮਾਈਜ਼ਰ, ਵੈਪਿੰਗ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਮੋਡਸ, ਅਤੇ ਈ-ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤੰਬਾਕੂ
ਪੈਰਾਫਰਨੀਲਿਆ ਹਨ।

ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ,
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ:

www.cdph.ca.gov/programs/Pages/STAKEProgram.aspx

1.

ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ ਨੰ. 7, 2015-16 2d Extraordinary Sess., Amending Cal. Bus. & Prof. Code
§ 22958(a) (civil penalties) and Cal. Penal Code § 308(a) (civil and criminal penalties)
(Ca. 2016), ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billCompareClient.xhtml?bill_id=201520162SB7 .

2.

Senate Bill No. 5, 2015-16 2d Extraordinary Sess., Amending Cal. Bus. & Prof. Code
§§ 22950.5(c)-(d) (Ca. 2016), ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billCompareClient.xhtml? bill_id = 201520162SB5 .

3.

Cal. Bus. & Prof. Code §§ 22973.3, 22980.2; Assembly Bill No. 11, 2015-16 2d Extraordinary
Sess., Amending Cal. Bus. & Prof. Code §§ 22973(a)-(e) (Ca. 2016), ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billCompareClient.xhtml?bill_id=201520162AB11.
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