
 کون قانونی طور پر بھنگ رکھ سکتا ہے اور وہ کتنی بھنگ 

رکھ سکتے ہیں؟

   21 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بالغ افراد 3 اونس تک کے 
بھنگ کے پھول یا کلیاں یا 24 گرام تک بھنگ کا ارتکاز )جیسے 

کہ تیل یا ویپس( رکھ سکتے ہیں اور شیئر سکتے ہیں۔

   21 سال سے کم عمر کے کسی فرد کے لیے بھنگ رکھنا، استعمال 
کرنا یا شیئر کرنا کرنا قانونی نہیں ہے۔ 

کیا لوگ بھنگ شیئر، فروخت یا اس کی تجارت کر سکتے ہیں؟

   21 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بالغ افراد 3 اونس تک کا 
بھنگ کا پھول یا 24 گرام تک بھنگ کا ارتکاز 21 سال اور اس 

سے زیادہ عمر کے دیگر بالغوں کے ساتٍھ ان کے ذاتی استعمال 

کے لیے بانٹ سکتے ہیں۔ 

   ایسا کرنا کسی کے لیے قانونی نہیں ہے:

    3 اونس سے زیادہ کا بھنگ کا پھول یا 24 گرام سے زیادہ 
بھنگ کا ارتکاز رکھیں یا شیئر کریں  

     بھنگ کی کسی بھی مقدار کو بیچیں یا اس کی 
تجارت کریں  

    21 سال سے کم عمر کے لوگوں کو بھنگ کی کوئی بھی 
مقدار دیں یا بیچیں

کیا بھنگ استعمال کرنے کے بعد گاڑی چالنا یا کار کے اندر بھنگ 

استعمال کرنا قانونی ہے؟

   نہیں، نشے کی حالت میں یا بھنگ کے 

زیر اثر گاڑی چالنا قانونی نہیں ہے۔ 

   گاڑی کے اندر بھنگ کا استعمال کرنا بھی 

 قانونی نہیں ہے، چاہے آپ بطور مسافر بیٹھے ہوں یا گاڑی 

پارک ہوئی ہو۔

نیویارک میں بھنگ اسموک کرنے یا ویپنگ کی کہاں اجازت 

نہیں ہے؟

   ان مقامات پر بھنگ کی سگریٹ نوشی یا ویپنگ کی اجازت 

نہیں ہے:  

    عمارتوں کے عوامی عالقے 

    پارکس

    ساحل اور بورڈ واک 

    عوامی گولف کورسز 

    کھیلوں کے اسٹیڈیم کے اندر اور گراؤنڈ پر 

    پیدل چلنے والے پالزے 

    عوامی باغات 

    ریستوراں 

    بارز

    کاریں اور دیگر موٹر گاڑیاں )چاہے وہ پارک ہوئی ہوں( 

    اسکول 

NYC میں بھنگ: قانونی کیا ہے؟
نیو یارک اسٹیٹ )New York State, NYS( میں بالغوں کے لیے بھنگ )ماروانا( کا استعمال قانونی ہے۔

نیویارک کے طبی بھنگ 

پروگرام کو وسیع کر 

دیا گیا ہے۔ تبدیلیوں کے 

بارے میں معلومات کے 

cannabis.ny.gov/ ،لیے

 medical-cannabis
مالحظہ کریں۔ 

جلد کُھل رہا ہے

بھنگ کا اسٹور

 بھنگ کی فروخت کی اجازت 

صرف NYS کی الئسنس یافتہ 

ڈسپنسریوں میں ہے۔ قانونی طور پر 

بھنگ کی خریداری کے بارے میں تازہ 

 ترین معلومات، بشمول ڈسپنسری 

کے مقامات کے بارے میں جاننے کے 

 cannabis.ny.gov/adult-use ،لیے

مالحظہ کریں۔

21 سال اور اس سے 
زیادہ عمر کے بالغ 

افراد زیادہ تر ایسی 

جگہوں پر بھنگ 

 اسموک یا ویپ 

کر سکتے ہیں جہاں 

تمباکو نوشی کی 

اجازت ہے۔ 

 اسموکنگ 
کی جگہ

21 سال اور اس سے زیادہ عمر 
کے بالغ افراد 3 اونس تک کے 

بھنگ کے پھول یا کلیاں یا 24 

گرام تک بھنگ کا ارتکاز جیسے 

 کہ تیل یا ویپس رکھ سکتے 

 ہیں اور شیئر سکتے ہیں 

)لیکن فروخت نہیں سکتے(۔

3 اونس 24 گرام

https://ur.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ur.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ur.cannabis.ny.gov/adult-use


   وفاقی قانون کے تحت، وفاقی امالک پر کسی بھی شکل 

میں بھنگ رکھنا یا استعمال کرنا اب بھی قانونی نہیں 

ہے۔ اس حقائق نامے میں بیان کردہ NYS کا قانون کسی 

بھی وفاقی جائیداد پر الگو نہیں ہوتا ہے۔ وفاقی قانون کے 

بارے میں مزید معلومات کے لیے، fda.gov پر جائیں اور 

"cannabis regulation" )بھنگ کا ضابطہ( تالش کریں۔  

   کچھ نجی عمارتیں یونٹوں کے اندر سگریٹ نوشی 

اور ویپنگ سے منع کرتی ہیں۔ اگرچہ امالک کے 

مالکان اپنی عمارت میں بھنگ کی اسموکنگ 

اور ویپنگ سے منع کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ 

کے گھر کے اندر کھانے کی اشیاء کے استعمال یا 

قانونی مقدار میں بھنگ رکھنے پر پابندی نہیں 

لگا سکتے۔ 

   NYCHA ہاؤسنگ ڈیولپمنٹس میں اسموکنگ سے پاک 

پالیسیاں ہیں جو امالک پر تمباکو اور بھنگ کی سگریٹ نوشی 

اور ویپنگ پر پابندی عائد کرتی ہیں۔ عوامی رہائش جو وفاقی 

پروگرام کا حصہ ہے وہ اس وفاقی قانون کے تحت آتی ہے جس 

میں بھنگ اور بھنگ کی مصنوعات کو رکھنے اور استعمال 

کرنے پر پابندی ہے۔ 

مجھے مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟

قانون اور خالف ورزیوں کے لیے سزاؤں کے بارے میں مزید 

معلومات کے لیے، cannabis.ny.gov/adult-use پر جائیں اور 

 "Penal Law Fact Sheet" )تعزیرات کے قانون کا حقائق نامہ( 
پر کلک کریں۔

مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آیا بھنگ کی کوئی پروڈکٹ یا اسے 

بیچنے واال مقام قانونی ہے؟

   الئسنس یافتہ مقامات اور مصنوعات کو تصدیقی لوگو کے 

ساتھ نشان زد کیا جائے گا۔ الئسنس یافتہ پروڈکٹس کو ٹیسٹ 

 Office of Cannabis( کیا جاتا ہے اور دفتر برائے بھنگ کا نظم

Management, OCM( کے طے کردہ حفاظتی معیارات پر عمل 
کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پروڈکٹ کی حفاظت، لیبلنگ، پروڈکٹ 

کے صحت پر اثرات، غیر الئسنس یافتہ مقامات یا فروخت، یا 

غیر مجاز استعمال کے بارے میں سواالت یا خدشات ہیں تو 

cannabis.ny.gov/report-an-incident مالحظہ کریں۔

 مزید معلومات کے لیے  nyc.gov/health/cannabis  مالحظہ کریں۔
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