Orientation to Ontario
ਕਨ�ਡਾ ਿਵੱਚ ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨ�ਮ

1-855-626-0002
https://settlement.org/o2o

ਕਨ�ਡਾ ਿਵੱਚ ਭੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭੰ ਗ ਖ਼ਰੀਦਣ
ਅਤੇ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ �ਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨ�ਮ ਲਾਗੂ
ਹਨ।
ਭੰ ਗ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਵਰਤ� ਕਰਨ, ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ
ਲਈ ਭੰ ਗ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਜ�
ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�
ਸਰਬਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਕੈਨਬੀਜ਼ ਸਟੋਰ (OCS)
ਰਾਹ� ਜ� ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟੋਰ �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਗੇਿਮੰ ਗ
ਕਿਮਸ਼ਨ (AGCO) ਤ� ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਵੱਧ
ਤ� ਵੱਧ 30 ਗਰ੍ਾਮ ਸੁੱਕੀ ਭੰ ਗ (ਜ� ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ)
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੰ ਬਾਕੂ ਪੀਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਸ� ਭੰ ਗ ਦਾ ਸੂਟਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਵੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਨ�ਡਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ� ਤ�
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੰ ਗ ਿਲਆਉਣੀ/ਿਲਜਾਣੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਨ�ਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਮਉਿਨਸਪੈਿਲਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨ�ਮ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਲਈ canada.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

Cannabis Act
ਭੰ ਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਨ�ਡਾ ਿਵੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ
ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਭੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਭੰ ਗ
ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਕਨ�ਡਾ ਿਵੱਚ ਭੰ ਗ ਦੇ
ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰ ਡ, ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢ�ਚਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਲਈ https://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5 'ਤੇ
ਜਾਓ।

ਭੰ ਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ
ਭੰ ਗ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਕੈਨਾਬੀਜ਼ ਸਟੀਵਾ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਹੈਸ਼ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹੈਮਪੌਇਲ ਤੱਕ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ।
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ਭੰ ਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਣਾ, ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੰ ਗ ਦਾ ਚਰਸ, ਗ�ਜੇ, ਮਾਵੇ ਅਤੇ ਪੌਟ ਸਮੇਤ
ਹੋਰ ਕਈ ਨ� ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ
ਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀ ਤ� ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ� ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਭੰ ਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ
ਸਟੀਵਾ, ਇੰ ਡੀਕਾ, ਰੁਦਰਾਿਲਸ ਅਤੇ ਹਾਈਿਬਰ੍ਡਸ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਸਰ ਹੋਣ
ਵਜ� ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਭੰ ਗ ਿਵੱਚ
ਕੈਨਾਿਬਨੌਇਡਸ ਨਾਮਕ 100 ਤ� ਵੱਧ ਿਮਸ਼ਰ੍ਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਸਰ� ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਰ�ਜ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਂ ੋਕੈਨਾਿਬਨੌਇਡ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ
ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਐਡ
ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਣੇ
ਜ�ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਹਨ:
• CBD (ਕੈਨਾਬੀਿਡਓਲ): ਨਸ਼ੀਲੇ ਅਸਰ� ਤ� ਿਬਨਾ
ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪੀੜ-ਨਾਸਕ ਦਵਾਈ, ਜਲਣ/ਸੋਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਗੁਣ� ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
• THC (ਡੈਲਟਾ-9 ਟੈਟਰ੍ਾਹਾਈਡਰ੍ੋ ਕੈਨਾਬੀਨੌਲ ਜ�
d-9-THC): ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅਸਰ�
(ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ “ਮਸਤ”) ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਭੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
• ਸਾਹ ਰਾਹ� ਅੰ ਦਰ ਿਖੱਚਣਾ: ਲੋ ਕ� ਲਈ ਭੰ ਗ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਹ�ਡ ਪਾਈਪ, ਬ�ਗ, ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ਰ,
ਜੌਇੰਟ ਜ� ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਤੰ ਬਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ
ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
• ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਚਮੜੀ: ਉਤਪਾਦ (ਸਭ ਤ� ਆਮ
ਕਰਕੇ ਿਟੰ ਕਚਰ) ਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠ� ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ
ਹੈ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਸਪਰ੍ੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
• ਿਨਗਲਣਾ: ਭੋਜਨ ਜ� ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਭੰ ਗ ਖਾਧੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਵਸਤ� ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੈਨਾਿਬਨੌਇਡਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ: ਭੰ ਗ ਦੇ
ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੈਨਾਿਬਨੌਇਡਸ ਵਾਲੇ ਗਾੜਹ੍ੇ ਤੇਲ
ਦਾ ਅਰਕ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ cpha.ca/sites/default/files/uploads/
resources/cannabis/cannabasics-2018-fact-sheets-e.pdf
'ਤੇ ਕਨ�ਡੀਅਨ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ
ਕੈਨਾਬੇਿਸਕਸ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ ਪੜਹ੍ੋ।

ਡਰ੍ਾਈਿਵੰ ਗ ਅਤੇ ਭੰ ਗ
ਭੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ।
ਭੰ ਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦਾ, ਉਸ
ਵੇਲ਼ੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ
ਿਵੱਚ ਕਾਰ�, ਟਰ੍ੱਕ, ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਸਨ�ਅ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਫਰੋਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਗੰ ਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ�
ਡਰ੍ਾਈਿਵੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਸ਼ਰਾਬ ਵ�ਗ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਸਸਟਮ (ਿਜਵ� ਿਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੀ
ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਰਾਹ� ਪਤਾ ਲਾਇਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੰ ਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਰ੍ਾਈਵਰ� ਦਾ
ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਟੂਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੀਲੀ
ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੌਬਰਾਇਟੀ
ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਭੰ ਗ (ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜ� ਸ਼ਰਾਬ) ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਨਹ� ਹੈ,
ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਜੁਰਮਾਨ� ਭਰਨ� ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•

ਲਾਇਸ�ਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ
ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨ�
ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ
ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਿਰਕਾਰਡ
ਜੇਲਹ੍ ਜਾਣਾ
ਕਨ�ਡਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜਾ
ਖੁੰ ਝਣਾ

ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਮ� ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�
ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ। ਹੋਰ ਵੱਧ
ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/page/cannabis-and-driving 'ਤੇ
ਜਾਓ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਤ� ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਦੇ ਭੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਹੇਠ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�
ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਖੁੰ ਝਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕ ਕਨ�ਡਾ ਿਵੱਚ
ਦਾਖ਼ਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਜ� ਰਿਹ ਨਹ�
ਸਕਦੇ। canada.ca 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਿਨਆਂ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਓ।

