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1. આ મતં્રણાનો હ�� ુ

1.1. િનકોટ�ન � ૂઘંી શકાય તેવી વસ્�ઓુ (ક� ઉત્પાદનો) �મ ક� ઈલેક્ટ્રોિનક િસગર�ટો (� ઈ-િસગર�ટ 

તર�ક� પણ ઓળખાય છે) તેમજ તેવા ંસાધનોને લગતા ંબી� ભાગો�ુ ંવેચાણ કરવા માટ�ની 

ઓછામા ંઓછ� �મર 18 વષર્ કરવાની શ�આત કરવા માટ�ના િનયમનોના કાચા દસ્તાવેજ – ડ્રાફ્ટ 

ઉપર મતંવ્યો મેળવવાનો આ મતં્રણાનો હ�� ુછે.  

1.2. તા�તરના ંવષ�મા ંપ્રચ�લત થયેલી ઈ-િસગર�ટો, તેમજ તેની સાથે બાળકોમા ંઆવી વસ્�ઓુ િવશે 

વધેલી �ણકાર� તેમજ તેના ઉપયોગને લગતી �ચ�તાઓ જોતા,ં સરકાર આવી વસ્�ઓુ�ુ ંવેચાણ 

કરવા માટ�ની �મરની આવશ્યકતા ન�� કરવા માટ� કટ�બદ્ધ છે. �ચલ્ડ્રન એન્ડ ફ�િમ�લઝ એક્ટ 

2014 (‘એક્ટ’) િનકોટ�નના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવા માટ�ની ઓછામા ંઓછ� �મર દાખલ કરવાના ં

િનયમનો બનાવવાની સેક્ર�ટર� ઓફ સ્ટ�ટને સ�ા આપે છે.  

1.3. આ ��ૂચત િનયમનોના હ��સુર ‘િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો’ એટલે ક� એ�ુ ંકોઈ પણ સાધન, � 

મોઢામા ં�કૂ�ને તેના મારફતે િનકોટ�ન � ૂઘંવા માટ� વાપર� શકાય તે�ુ ંહોય. તેમા ંઈ- િસગર�ટો 

(વાપર�ને ફ�ક� દ�વાની અને ફર�ફર�થી વાપર� શકાય તેવી બનેં પ્રકારની) તેમજ તેના ક�ટલાક 

ભાગો, �મ ક� િનકોટ�ન ર�ફ�લ કાટ્ર�જો અને િનકોટ�ન ર�ફ�લના પદાથ�, �મને ઘણી વાર ‘ઈ-

�લક્વીડ’ કહ�વાય છે. 

1.4. આ ��ૂચત િનયમનો તમા�ુના ંઉત્પાદનોને લા� ુપડશે ન�હ, કારણ ક� તેના વેચાણની �મરને 

લગતો કાયદો પહ�લેથી જ અમલમા ંછે. આ િનયમનો િનકોટ�ન � ૂઘંવા માટ�ની વસ્�ઓુ પર જ લા� ુ

પડતા હોવાથી, તેમા ંબી�ં ઉત્પાદનો આવર� લેવાશે ન�હ, �મા ં�ુદરતી ર�તે થો�ુ ંિનકોટ�ન મળ� 

આવ�ુ ંહોય, �મ ક� ક�ટલાકં ફળો અને શાકભા�. તેમ છતા,ં િનયમનો બનાવવાની સ�ાથી સરકાર 

ભિવષ્યમા ંકદાચ સમય જતા ંશોધ થઈ શક� તેવા ંિનકોટ�ન મળ�ુ ંહોય તેવા ંબી�ં પદાથ� માટ�ની 

જોગવાઈઓ પણ બનાવી શક� છે. 

1.5. ��ૂચત િનયમનોનો ઉદે્દશ આ હશેઃ  

• ઈ - િસગર�ટ �વા ંિનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ માત્ર �ખુ્ત વયના ંલોકો �ધુી 

સીમીત રાખ�ુ,ં �મા ંતબીબી ઉત્પાદનો માટ� ક�ટલાક આપવાદો રાખવામા ંઆવે 

• બાળકો�ુ ંિનકોટ�નની લત લાગવા સામે તેમજ િવકસી રહ�લા ં�કશોરાવસ્થાના ંમગજ ઉપર 

િનકોટ�નની � અસરો પડ� શક� તેની સામે તેમ�ુ ંરક્ષણ કર�ુ ં

• િનકોટ�ન � ૂઘંવાની વસ્�ઓુના વપરાશમાથંી તમા�ુ�ુ ં�મૂ્રપાન શ� કરવાની સભંિવત અસરો 

સામે બાળકો અને �વુાન લોકો�ુ ંરક્ષણ કર�ુ ં
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િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવાની �મર 

1.6. ��ૂચત િનયમનોઃ 

• િનકોટ�ન � ૂઘંવાની વસ્�ઓુ (�મ ક� ઈ-િસગર�ટો) અને તેને લગતી અન્ય વસ્�ઓુ 18 વષર્થી 

ઓછ� �મરના ંલોકોને વેચવા�ુ ં�નુો બનાવશે  

• એક્ટમા ંતમા�ુના ‘પ્રોક્સી વેચાણ’ને લગતા �નુાનો િવસ્તાર કર�ને તેમા ંઈ- િસગર�ટોને 

આવર� લેશે, �થી 18 વષર્થી ઓછ� �મરની વ્ય�ક્તના વતી બી� કોઈ �ખુ્ત વ્ય�ક્ત 

િનકોટ�ન � ૂઘંવાની વસ્�ઓુ ખર�દ� તે પણ �નુો ગણાશે  

• દવા તર�ક� �ને લાઈસન્સ આપવામા ંઆવે�ુ ંહોય, �યા ંતે બાળક માટ� લખી આપવામા ં

આવી હોય અથવા તે દવા બાળકોના વપરાશ માટ� હોવા�ુ ં�ચૂવે�ુ ંહોય, તેવી િનકોટ�ન 

� ૂઘંવાની વસ્�ઓુના વેચાણને તેમાથંી �કુ્તી અપાશે 

1.7. આ ��ૂચત િનયમનો િવશે િવભાગ 3 મા ંવધાર� િવગતવાર સમ�વે�ુ ંછે. 

1.8. આ મતં્રણામા ં�ચૂવવામા ંઆવેલ વેચાણ માટ�ની �મર �ગ્લેન્ડ અને વેલ્સમા ંલા� ુપડશે અને તે 

વેલ્શ મતં્રીઓ દ્વારા આપવામા ંઆવનાર� આવશ્યક મ�ૂંર�ને અધીન રહ�શે. 

1.9. િનકોટ�ન � ૂઘંવાની વસ્�ઓુના વેચાણ માટ�ની �મરને લગતા ંિનયમનો શ� કરવા માટ� આગળ 

વધવાનો સરકારનો ઈરાદો છે. આ મતં્રણામા ં��ૂચત િનયમનોની િવગતો પર મતંવ્યો માગવામા ં

આવ્યા ંછે �થી િનયમનોને આખર� સ્વ�પ આપતા ંપહ�લા,ં આમા ંરસ ધરાવનારા ંલોકો તરફથી 

તેમા ંમળેલા અ�ભપ્રાયો ધ્યાનમા ંલઈ શકાય. િનયમનો બનાવવામા ંઆવે તે પહ�લા ંસસંદ તેના 

ઉપર િવચારણા કરશે. 

1.10. અમે ��ૂચત િનયમનો ઉપર મતંવ્યો Annex A મા ંમાગ્યા ંછે અને મતં્રણાના ક�ટલાક ચો�સ પ્ર�ો 

પરના પ્રિતસાદો Annex B મા ંમાગ્યા છે.  

1.11. આની ધધંાઓ પર પડનાર� અસરોના અમારા પ્રારં�ભક �લૂ્યાકંન ઉપર તેમજ સમાનતા �થૃ�રણ 

ઉપર પણ અમે મતંવ્યા માગ્યા ંછે � બનેં આ મતં્રણાના દસ્તાવેજની સાથે પ્રકાિશત કરવામા ં

આવ્યા છે.   
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2. પા�ર્�િૂમકા 

2.1. �ૂંકમા,ં સરકાર વેચાણ માટ�ની �મરની મયાર્દા શ� કર� રહ� છે કારણ ક�ઃ 

• લત લાગવા સામે બાળકો�ુ ંરક્ષણ કરવામા ંઆવ�ુ ંજોઈએ 

• �કશોરાવસ્થામા ંિનકોટ�નના વપરાશથી મગજના િવકાસ પર અસર પડ� શક� છે 

• બાળકોમા ંઈ-િસગર�ટના વપરાશ અને તે િવશેની �ણકાર� વધી રહ� છે 

• બાળકો માટ� ઈ-િસગર�ટ આકષર્ક લાગી શક� છે 

• અમને ચો�સપણે ખબર નથી ક� ઈ-િસગર�ટ તમા�ુના ઉપયોગ પ્રિત દોર� જઈ શક� છે ક� ન�હ 

• ઈ-િસગર�ટના વપરાશની બાળકોના િવકસી રહ�લા ંફ�ફસા ંઉપર �ુ ંઅસર પડ� શક� તેની 

અમને ખબર નથી 

• વેચાણની �મરને લગતી હાલની અચો�સતાઓ સરકાર �ૂર કરવા માગે છે અને ઉત્પાદકો 

તેમજ વેચાણકારોને સહાયતા કરવા માટ� સ્પષ્ટતા તેમજ ચો�સપ�ુ ં��ંુૂ પાડવા માગે છે 

2.2. સરકાર સ્વીકાર� છે ક� જવાબદાર ઉત્પાદકો પહ�લેથી જ ભલામણ કર� છે ક� તેમના ંઉત્પાદનો માત્ર 

�ખુ્ત વયના ંલોકોના વપરાશ માટ� છે. જવાબદાર વેચાણકારો પોતે સ્વેચ્છાએ જ બાળકોને ઈ-

િસગર�ટ ખર�દતા ંરોક� છે. પરં� ુક�ટલાકં વેચાણકારો તેમ કરતા ંનથી. ઈ-િસગર�ટના ંઅનેક ઉત્પાદકો 

અને વેચાણકારોએ તેના વેચાણ માટ�ની ઓછામા ંઓછ� �મરની શ�આત કરવાની માગ કર� છે.  

2.3. િનકોટ�ન � ૂઘંવાની વસ્�ઓુના વેચાણ માટ�ની �મરની મયાર્દાનો અમલ કરવામા ંવેચાણકારોને ટ�કો 

આપવા માટ� ,આ ��ૂચત િનયમનો એવી ર�તે બનાવવામા ંઆવ્યા ંછે �થી તે હાલની તમા�ુના 

વેચાણની �મરની તેમજ અન્ય �મરની મયાર્દાવાળ� વસ્�ઓુના વેચાણની આવશ્યકતાઓ સાથે 

મેળ બેસે તેવા ંહોય. 

ઈ-િસગર�ટ્સ 

2.4. તા�તરના ંવષ�મા,ં ઈ-િસગર�ટ�ુ ંબ�ર અત્યતં ઝડપથી િવકસ્�ુ ંછે. આ� બ�રમા ંઅનેક �ુદા 

�ુદા પ્રકારની અને બ્રાન્ડની ઈ-િસગર�ટો મળ� શક� છે.  

2.5. ઈ-િસગર�ટ ઉપર પ�બ્લક હ�લ્થ �ગ્લેન્ડ (PHE) દ્વારા તૈયાર કરાવવામા ંઆવેલ એક અહ�વાલ 

�જુબ, હવામા ંબાષ્પીભવન થતા િનકોટ�નના � ૂઘંવામા ંઆવતા ડોઝ લેવા માટ� ઈ-િસગર�ટ્સની 

શોધ 2003મા ંચીનમા ંકરવામા ંઆવી હતી. લગભગ 2005મા ં�રુોપમા ંપહ�લીવાર ઈ-િસગર�ટ્સ 

શ� કરવામા ંઆવી હતી અને ત્યારથી તેની પ્રચ�લતતા વધી રહ� છે. આ વસ્�ઓુમા ંઘણા 
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િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવાની �મર 

ન�ધપાત્ર પ્રમાણમા ં�ધુારા થયા છે.1 એક્શન ઓન સ્મો�ક�ગ એન્ડ હ�લ્થ (ASH) ઈલેક્ટ્રોિનક 

િસગર�ટ્સ�ુ ંનીચે �જુબ વણર્ન આપે છેઃ  

ઈલેક્ટ્રોિનક િસગર�ટ્સને વેપરાઈઝર અથવા ઈલેક્ટ્રોિનક િનકોટ�ન �ડ�લવર� િસસસ્ટમ 

(ENDS) તર�ક� પણ ઓળખવામા ંઆવે છે, તે ઘણીવાર, જો ક� હમેંશા ંન�હ, િસગર�ટ �વા ંજ 

દ�ખાય અને અ�ભુવાય તેવી ર�તે બનાવવામા ંઆવેલ હોય છે. તે િસગર�ટ કરતા ંઓછા ં

�કુ્સાનકારક હોવા તર�ક� અને � સ્થળોમા ં�મૂ્રપાનની મ�ૂંર� ન હોય ત્યા ંતે વાપર� શકાય 

તેવા ંહોવાનો પ્રચાર કરવામા ંઆવે છે કારણ ક� તેમાથંી �મુાડો નીકળતો નથી. 

ત્રણ �ખુ્ય પ્રકારની ઈલેક્ટ્રોિનક િસગર�ટો અથવા વેપરાઈઝર હોય છેઃ 

• �ડસ્પોઝેબલ પ્રોડક્ટ્સ (એકવાર વાપર�ને ફ�ક� દ�વાય તેવી) (ફર�થી ચા� ન કર� 

શકાય તેવી) 

• ઈલેક્ટ્રોિનક િસગર�ટ �કટ, �મા ંપહ�લેથી ભર�લી કાટ્ર�જો બદલી શકાય છે અને તેવી 

ર�તે તેને ફર�થી ચા� કર� શકાય છે  

• ઈલેક્ટ્રોિનક િસગર�ટ � ફર�થી ચા� કર� શકાય છે અને તેમા ંએક ટ�ન્ક અથવા 

ર�ઝવોયર હોય છે �મા ંપ્રવાહ� િનકોટ�ન ભરવા�ુ ંહોય છે 

પહ�લા બે પ્રકારની ઈલેક્ટ્રોિનક િસગર�ટોને ઘણીવાર ‘િસગાલાઈક’’ પ્રોડક્ટ્સ કહ�વાય છે અને 

ઘણીવાર તેના છેડ� એક લાઈટ હોય છે, � વાપરનાર વ્ય�ક્ત �યાર� તે સાધન �કં� છે ત્યાર� 

સળગતી િસગર�ટ �વી દ�ખાય છે.2 

2.6. બ�રમા ંમળતી મોટાભાગની ઈ-િસગર�ટ્સ �ુદા �ુદા સ્વાદની હોય છે ઈ-િસગર�ટ્સ અનેક �ુદા 

�ુદા સ્વાદમા ંમળ� શક� છે, �માથંી ક�ટલીક તો બાળકોને ભાવે તેવા હોય છે (�મ ક� ચેર� કોલા, 

સફ�દ ચોકલેટ, બબલ ગમ, વેનીલા આઈસ્ક્ર�મ, શ�ક્ત આપતા ંપીણા ંતેમજ ગમી બેર સ્વાદ). 

લાઈસન્સ પ્રાપ્ત ઉત્પાદનો  

2.7. િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનોને જો MHRA દ્વારા દવા તર�ક�� ુ ંલાઈસન્સ આપવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તો 

જ માત્ર �મૂ્રપાન છોડવામા ંસહાયતા કરતી વસ્�ઓુ તર�ક� બ�રમા ં�હ�રાત કર� શકાય છે.3 જો ક� 

ઈ-િસગર�ટ બનાવતી અનેક કંપનીઓએ �હ�રમા ંક�ુ ંછે ક� તેઓ તેમના ંઉત્પાદનો માટ� દવા 

તર�ક�� ુ ંલાઈસન્સ મેળવવાની અર� કરશે અથવા તેમણે તે અર� કર�લી છે, હાલમા ંઆ�ુ ં

લાઈસન્સ માત્ર બે જ ઉત્પાદનોને આપવામા ંઆવે�ુ ંછે � િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનોની વ્યાખ્યા 

�રૂ� કર� છેઃ Voke અને Nicorette Inhalator  

2.8. દવા તર�ક� િનયતં્રીત કરવામા ંઆવતી િનકોટ�ન � ૂઘંવાની વસ્�,ુ �મ ક� િનકોટ�ન ર�પ્લેસમેન્ટ 

થેરિપ 18 વષર્થી નાની �મરના ંબાળકોને વેચવા માટ� મળ� શકશે, જો (a) તે માન્ય પ્રીસ્ક્ર�પ્શનની 
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સાથે તે �જુબ વેચવામા ંઆવી હોય (કોઈ પણ વગર્ની) અથવા (b) તે વસ્�નુી દવા તર�ક�ની 

બ�રમા ં�હ�રાતમા ંઅિધ�ૃત ર�તે જણાવવામા ંઆવેલ હોય ક� તે 18 વષર્થી નાની �મરની 

વ્ય�ક્તના વપરાશ માટ� છે. 

2.9. લાઈસન્સ પ્રાપ્ત દવાઓ માટ�ના િનયતં્રણના કા�નૂી િનયમો અલગ હોય છે �મા ં�હ�રાતો ,વસ્�નુી 

ર�ૂઆત, તે દવાઓ કોને આપી શકાય તેમજ તેના વેચાણ અને �રુવઠાને લગતી બી� બાબતોને 

આવર� લેવામા ંઆવે છે. 

ઈ-િસગર�ટ્સનો વપરાશ 

2.10. ઈ-િસગર�ટ્સ વ�નેુ વ� ુલોકિપ્રય બની રહ� છે અને હવે તેનો વ્યાપક�પે પ્રચાર કરવામા ંઆવે છે. 

ASH નો �દાજ છે ક� હાલમા ંગે્રટ �બ્રટનમા ંલગભગ 2.1 િમ�લયન �ખુ્ત લોકો ઈ-િસગર�ટ્સ વાપર� 

છે, 2012મા ં�દા� 700,000 માથંી થયેલો આ વધારો છે.4 જો ક� �ગ્લેન્ડ અને વેલ્સમા ં18 વષર્થી 

ઓછ� �મરના ંલોકોમા ંઆ વસ્�ઓુનો વપરાશ એટલો બહોળો નથી, તેમ છતા ં�તરરા�ષ્ટ્રય 

�રુાવા �ચુવે છે ક� �વુાન લોકોમા ંઈ-િસગર�ટ્સનો વપરાશ વધી શક� તે માનવા યોગ્ય છે.   

2.11. ઉભર� રહ�લા �રુાવા �ચૂવે છે ક� �બ્ર�ટશ બાળકોમા ંઈ-િસગર�ટ્સ િવશેની �ણકાર� ઘણી વધાર� છે. 

ઈ-િસગર�ટના વપરાશ અને તેના વ્યાપાર� પ્રચાર ઉપર PHE દ્વારા કરવામા ંઆવેલ એક 

અહ�વાલમા ં�ણવા મળ્�ુ ંહ� ુ ંક� ગે્રટ �બ્રટનમા ં11 થી 18 વષર્ની �મરના ંબે �તૃીયાશં (66%) 

બાળકોએ ઈ-િસગર�ટ્સ િવશે સાભંળ્�ુ ંછે. લગભગ 7% એ ઓછામા ંઓછ� એક વાર તે ચાખી 

હોવા�ુ ંઅને 2% એ �ાક�ક અથવા ઘણીવાર તે વાપર� હોવા�ુ ંજણાવ્�ુ ંહ� ુ.ં બી� એક અભ્યાસમા ં

�ણવા મળ્�ુ ંહ� ુ ંક� વેલ્સમા ંબે �તૃીયાશં �ટલા ંબાળકોએ જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક� તેમણે ઈ-િસગર�ટ્સ િવશે 

સાભંળ્�ુ ંછે.5 ચેશાયર અને મસ�સાઈડમા ંબાળકોમા ંકરવામા ંઆવેલા એક અભ્યાસમા ંભાગ લેનારા ં

તમામ બાળકોએ ઈ-િસગર�ટ્સ િવશે સાભંળ્�ુ ંહ� ુ ંઅથવા તે �ુ ંછે તેની તેમને ખબર હતી. આ 

અભ્યાસમા ંનીચેની બાબતો પણ �ણવા મળ� હતીઃ 

તમામ �ૂથોમા ં�બૂ જ મોટા પ્રમાણમા ંએવી લાગણી હતી ક� ઈ-િસગર�ટ્સ વાપરતા ં

મોટાભાગના ં�વુાન લોકો તે બનાવનારા ંઅને વેચનારા ંદ્વારા �ચૂવવામા ંઆવતા ંફાયદા 

માટ� તે વાપરતા ંનથી (દા.ત. આરોગ્યના ફાયદા, પૈસા બચાવવા, તમા�ુના �મૂ્રપાન પર 

પ્રિતબધં હોય તેવી જગ્યાએ વ્ય�ક્ત િનકોટ�ન લઈ શક�), પરં� ુમાત્ર ‘‘તે લેવા ખાતર’’, 

તેમના ંસાથીદારો �વા દ�ખાવા માટ� અથવા તેમને પ્રભાિવત કરવા માટ�, અથવા પોતાની 

અ�કુ ચો�સ ઈચ્છ�ત છબી બી�ં સમક્ષ બતાવવા માટ� તે વાપર� છે.6 

2.12. બાળકો અને �વુાન લોકોમા ંઈ-િસ ગર�ટ્સ િવશે �બૂ મોટા પ્રમાણમા ં�ણકાર� હોવા�ુ ં�ખુ્ય કારણ 

તેમનો પ્રચાર હોઈ શક�. ઈ-િસગર�ટ્સ બહોળા પ્રમાણમા ં�ટક વેચાણના ંસ્થળોએથી વેચાતી મળ� 

શક� છે, �મ ક� �પુરમાક�ટો, ન્�ઝૂએજન્ટો, ખાસ તે માટ�ની �ુકાનો અને ફામર્સીઓ, અને ઘણી વાર 
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િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવાની �મર 

તે �ુકાનોમા ંઆગળ પડતી અને બધા�ં ુ ંધ્યાન દોરાય તેવી ર�તે �કૂવામા ંઆવેલી હોય છે. ઈ-

િસગર�ટ બનાવતી કંપનીઓમા ં�દરો�દર �ક�મતો માટ� સ્પધાર્ થાય છે અને તેઓ ટ્વીટર �વા 

સામા�જક માધ્યમો મારફતે તેના પ્રચાર અને �હ�રાતોમા ંરોકાણો કર� છે.7 ઈ-િસગર�ટો િવશે બહોળા 

પ્રમાણમા ં�હ�રાતો કરવામા ંઆવે છે, � ક�ટલાકં માટ� �ચ�તા�ુ ંકારણ બન્�ુ ંછે. 

2.13. સરકાર સ્વીકાર� છે ક� ઈ-િસગર�ટ્સના ંજવાબદાર ઉત્પાદકો ખાસ કર�ને બાળકો સમક્ષ ઈ-

િસગર�ટ્સનો વ્યાપાર� પ્રચાર કરવાનો પ્રયાસ કરશે ન�હ.  પરં�,ુ ઈ-િસગર�ટ્સ બનાવતી કંપનીઓ 

તેમની મોટાભાગની વ્યાપાર� પ્રચારક પ્ર�િૃ�ઓ �ખુ્ત વયના ંલોકો �ધુી પહ�ચે તેવી ર�તે બનાવે 

તે�ુ ંહોવા છતા,ં આ પ્રચાર સામગ્રી કદાચ �વુાન લોકોને પણ ઉ�ે�જત કર� એ�ુ ંબની શક�.  �વુાન 

લોકો સમક્ષ �ુકાનો અને સ્ટોસર્ની �દર પણ ઈ-િસગર�ટના ંઉત્પાદનોનો વ્યાપાર� પ્રચાર કરવામા ં

આવે છે અને એ માનવા યોગ્ય છે ક� �ુકાનોમા ં�બૂ આગળ પડતી ર�તે કરવામા ંઆવતા ઈ-

િસગર�ટના પ્રચારને કારણે આ વસ્�ઓુ પ્રિત તેમ�ુ ંઆકષર્ણ વધી શક�. 

તમા�ુના �મૂ્રપાન સાથે�ુ ંજોડાણ 

2.14. બાળકોમા ંઈ-િસગર�ટનો વપરાશ હાલમા ંતેમના તમા�ુના �મૂ્રપાન સાથે �બૂ સશક્તપણે જોડાયેલો 

હોવા છતા,ં તા�તરમા ંવેલ્શ સરકાર દ્વારા પ્રકાિશત કરવામા ંઆવેલા એક સશંોધનમા ંસભંિવત 

�રુાવાઓ આપવામા ંઆવ્યા છે ક� ઈ-િસગર�ટનો વપરાશ બાળપણમા ંકરવામા ંઆવતા િનકોટ�ન 

સાથેના અખતરાઓનો એક નવો પ્રકાર હોઈ શક� છે. 10-11 વષર્ના ંબાળકોમા ં�મૂ્રપાન કરતા ંઈ-

િસગર�ટનો વપરાશ વ� ુપ્રભાવશાળ� હોઈ શક� છે. આ વય �ૂથના ંલગભગ 6% બાળકોએ �ાર�ક 

ઈ-િસગર�ટ વાપર� હોવા�ુ ંજણાવ્�ુ ંછે, �ની સરખામણીમા ં2% એ �ાર�ક �મૂ્રપાન કર�લ હોવા�ુ ં

જણાવ્�ુ ંછે. ચેશાયર અને મસ�સાઈડમા ંકરવામા ંઆવેલા ંસશંોધનોમા ંજોવા મળ્�ુ ંહ� ુ ંક� �વુાન 

લોકો ઈ-િસગર�ટ એક અલગ જ વસ્� ુહોવા તર�ક� �ુએ છે, તમા�ુ�ુ ં�મૂ્રપાન કરવાને બદલે 

વાપરવાના િવકલ્પ તર�ક� નહ�. આ સશંોધન �ચૂવે છે ક� ઘણા ં�વુાન લોકો�ુ ંકહ��ુ ંછે ક� તેઓ ઈ- 

િસગર�ટ માત્ર ‘‘વાપરવા ખાતર’’, ‘‘મ� માણવા’’, અથવા ‘‘કંઈક ન�ુ ંઅજમાવી જોવા’’ જ વાપર� 

છે, અને �વુાન લોકો�ુ ં�ખુ્ય ધ્યાન ઈ-િસગર�ટ્સના �ુદા �ુદા સ્વાદ તેમજ ડ�ઝાઈન વાપરવા પર 

તેમજ તેમના ંસાધનોને પોતાની પસદંગી �જુબ બનાવીને પોતા�ુ ંઅલગ વ્ય�ક્તત્વ બતાવવા પર 

વધાર� હ� ુ.ં સશંોધકોએ તારણ કાઢ�ુ ંહ� ુ ંક� રંગબેરંગી ડ�ઝાઈન તેમજ �ુદા �ુદા સ્વાદોને કારણે � 

�વુાન લોકોને િનકોટ�નનો અખતરો કરવા માટ� તમા�ુવાળ� િસગર�ટનો સ્વાદ ક� તેનો અ�ભુવ ન 

ગમતા ંહોય તેમના માટ� ઈ-િસગર�ટ્સ એક વ� ુઅ��ુળૂ અને આકષર્ક રસ્તો �રૂો પાડ� છે.8 

પરંપરાગત િસગર�ટ પીવા કરતા ંઈ-િસગર�ટ્સ વાપરવા�ુ ંવ� ુસહ��ુ ંહોય એ�ુ ંશ� છે. 

2.15. પોતાના 2013ના વાિષ�ક અહ�વાલમા ંચીફ મે�ડકલ ઓ�ફસર ફોર �ગ્લેન્ડ દ્વારા ‘�ચ�તા ઉઠાવવામા ં

આવી છે ક� એવા ં�વુાન લોકો હોઈ શક� છે �મના માટ� િસગર�ટો સ�હત અન્ય પરંપરાગત તમા�ુના ં

ઉત્પાદનો વાપરવા�ુ ંશ� કરવા�ુ ંઈ-િસગર�ટ્સ એક પ્રવેશદ્વાર બની શક�.’9 ઈ-િસગર�ટ્સ તમા�ુનો 
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વપરાશ શ� કરવા માટ�� ુ ંએક પ્રવેશદ્વાર બની શક� તેમ છે ક� ન�હ, તેની તપાસ કરવા માટ� �રૂતા 

લાબંા સમયથી કોઈ અભ્યાસો કરવામા ંઆવ્યા ંન�હ હોવાથી, આ તબ�ે અમે ચો�સપણે ન કહ� 

શક�એ ક� ઈ-િસગર�ટના વપરાશમાથંી તમા�ુ �મૂ્રપાન ચા� ુકરવામા ં‘‘પ્રવેશ કરવામા’ં’ આવી શક� 

તેમ છે ક� ન�હ, અને સવાલોના ચો�સપણે જવાબ આપવા માટ� વ� ુસશંોધનો કરવા ંજ�ર� છે. 

તા�તરમા ંવલ્ડર્ હ�લ્થ ઓગ�નાઈઝશને ભલામણ કર� છે ક� કાચી �મરના ંલોકોને ઈ-િસગર�ટ�ુ ં

વેચાણ કર�ુ ંજોઈએ ન�હ. 

િનકોટ�નની અસરો 

2.16. એ તો ઘણા લાબંા સમયથી સ્થાિપત થયે�ુ ંછે ક� િનકોટ�ન અત્યતં બધંાણ કર� તે�ુ ંછે. િનકોટ�ન 

�બૂ જ સશક્ત અને અત્યતંપણે બધંાણજનક નશો છે, � માનવોમા ંબધંાણની સભંાવના સાથે 

જોડાયેલી વતર્ન અને માનિસક અસરો પેદા કરવામા ંકોક�ઈન અને મોરફ�ન કરતા ંપાચંથી દસ ગ�ુ ં

વધાર� શ�ક્તશાળ� છે.10 કોઈ પણ પદાથ�, ખાસ કર�ને � �કુ્સાનકારક હોઈ શક� તેમ�ુ ંબધંાણ થવા 

સામે બાળકો અને �વુાન લોકો�ુ ંસરકાર રક્ષણ કરવા માગે છે.  

2.17. �વુાન લોકો બ�ુ ઝડપથી િનકોટ�ન પર િનભર્ર થઈ જઈ શક� છે .તમા�ુના �મૂ્રપાનમાથંી મળતા 

િનકોટ�નમાથંી પેદા થતા ંલક્ષણો, �વુાન વ્ય�ક્ત િસગર�ટની પહ�લી �ંક માર� તેની �રંુત બાદથી જ 

િવકસવા લાગે છે .નવા ંનવા ં�મૂ્રપાન કરનારા ંઘણીવાર ઓળખી શકતા ંનથી ક� તેઓ � લક્ષણો 

અ�ભુવી રહ્યા ંછે તે િનકોટ�નના તેમના બધંાણને લીધે છે.11 સશંોધન બતાવે છે ક� �કશોરાવસ્થા�ુ ં

મગજ �કશોરાવસ્થા દરમ્યાન િવકસવા�ુ ંચા� ુહોય છે અને તે �ખુ્ત વ્ય�ક્તના મગજ કરતા ંતદ્દન 

અલગ હોય છે  .એક તફાવત એ છે ક� �કશોરાવસ્થાના ંલોકો િનકોટ�નમાથંી મળતી આનદંદાયક 

અસરો પ્રત્યે વ� ુસવેંદનશીલ હોય છે, કદાચ �કશોરાવસ્થામા ંલોકો �મૂ્રપાન શ� કરવા પાછળ�ુ ં

કારણ હોઈ શક�.12 િવકસી રહ�લા �કશોરાવસ્થાના મગજ પર ઈ-િસગર�ટને કારણે પડતી િનકોટ�નની 

અસરો પણ Dutra et al દ્વારા વણર્વવામા ંઆવી છે. 

પરંપરાગત િસગર�ટની સરખામણીમા ંઆમ તો ઈ-િસગર�ટ્સમાથંી ઘણી ઓછ� સખં્યામા ંઅને 

ઘણા ઓછા પ્રમાણમા ંઝેર� પદાથ� મળતા ંહોવા છતા,ં તેમા ંિનકોટ�ન હોય છે, � અત્યતં 

બધંાણજનક પદાથર્ છે અને તે િસગર�ટની નકલ કરવા માટ� તેટલા જ ડોઝના પ્રમાણમા ં

સમાવે�ુ ંહોય છે. પ્રાણીઓ પરના ન�નૂા �ચૂવે છે ક�, કો�લનેજ�ક પાથવેઝ (મગજ �ધુી 

પહ�ચતા માગ�) પરની તેની અસરો મારફતે, િનકોટ�ન મગજ અને વતર્ન પર કાયમી અસર 

કર� શક� છે, �મ ક� હાથ પગના ંસ્ના�ઓુમા ંઅિનયતં્રીતા, �ના લીધે વતર્ન પરના િનયતં્રણ, 

ધ્યાન આપી શક�ુ,ં યાદશ�ક્ત તેમજ પે્રરણાત્મકતા તેમજ અન્ય બાબતો પર કાયમી અસરો 

પડ� શક� છે. માનવોમા ં�કશોરાવસ્થાના મગજનો હ�ુ િવકાસ થઈ રહ્યો હોવાથી તેના પર 

િનકોટ�નની ખાસ કર�ને જોખમી અસરો પડ� શક� છે.13 
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િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવાની �મર 

3. ��ૂચત િનયમનોની િવગતો 

3.1. આ િનયમનો એક્ટની કલમ 92 અ�સુાર બનાવવામા ંઆવશે.14��ૂચત િનયમનો Annex A મા ં

જણાવવામા ંઆવેલા ંછે અને તે એક્ટની સાથે વાચંવામા ંઆવવા ંજોઈએ.  

િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનોની વ્યાખ્યા કરવી 

3.2. ‘િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો’�ુ ંવેચાણ કરવાની ઓછામા ંઓછ� �મર 18 વષર્ લા� ુપડશે.  આ 

વ્યાખ્યામા ંઈ-િસગર�ટના ંતમામ સાધનોને (વાપર�ને ફ�ક� દ�વાય તેવા ંઅને ફર�થી ચા� કર� શકાય 

તેવા ંસાધનો સ�હત) અને તેમની ર�ફ�લો (�મ ક� પહ�લેથી ભર�લી ર�ફ�લ કાટ્ર�જો અને 

પ્રવાહ�ઓ)ને આવર� લેવામા ંઆવે છે.  ��ૂચત િનયમનોની �દર, ‘િનકોટ�ન � ૂઘંવા�ુ ંસાધન’ 

એટલે ક� એ�ુ ંકોઈ પણ સાધન � મોઢામા ં�કૂ�ને તેમાથંી િનકોટ�ન � ૂઘંી શકાય તેવા ઈરાદાથી 

બનાવવામા ંઆવ્�ુ ંહોય.  તે સાધન પરંપરાગત િસગર�ટ ��ુ ંદ�ખાય છે ક� ન�હ, અથવા �ુ�ંુ દ�ખાય 

તે�ુ ંબનાવવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તેનાથી કોઈ ફરક ન�હ પડ�, જો તે સાધન �ચૂવવામા ંઆવેલ વ્યાખ્યા 

�રૂ� કર� ુ ંહોય તો.  આ િનયમનોમા ંિનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંતમામ ઉત્પાદનોને આવર� લેવામા ંઆવે 

છે, તે કોઈ પણ ર�તે ચાલે તેવા ંબનાવેલા ંહોય તો પણ.  ‘બે ર�તે વાપર� શકાય તેવા’ં ર�ફ�લ કર� 

શકાય તેવા ંસાધનો, �મા ંિનકોટ�નવા�ં અથવા િનકોટ�ન વગર�ુ ંપ્રવાહ� ભર� શકાય તેમ હોય તે 

સાધનો પણ વેચાણની �મરની મયાર્દાને અધીન રહ�શે.  

3.3. ક�ટલીક ઈ-િસગર�ટો પરંપરાગત તમા�ુની િસગર�ટો �વી દ�ખાતી નથી અને તેમા ંએક ર�ઝવ�યર 

અથવા ટ�ન્ક હોય છે � પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ પ્રવાહ� ભરવા માટ� બનાવેલ હોય છે.  આ પ્રવાહ�ઓ 

અલગ ર�તે વેચવામા ંઆવી શક� અને તેમા ંિનકોટ�ન હોઈ શક� ક� ન પણ હોઈ શક�.  જો ક�, વેચતી 

વખતે ક�ટલાકં સાધનોમા ંિનકોટ�ન ન હોય તે�ુ ંબને, અને તે સાધનો જો મોઢામા ં�કૂવાના સાધન 

મારફતે િનકોટ�ન � ૂઘંવા માટ� વાપરવાનો ઈરાદો હોય તો તે સાધનને ��ૂચત િનયમનોમા ંઆવર� 

લેવામા ંઆવશે.  

3.4. િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનોના અન્ય ભાગો �મ ક� બેટર�ઓ, ચા� કરવાના ંસાધનો તેમજ 

ઈલેક્ટ્ર�કલ વાયરોને ��ૂચત િનયમનોમા ંઆવર� લેવાનો સરકારનો ઈરાદો નથી.  

તબીબી ઉત્પાદનો અથવા તબીબી સાધનો  

3.5. મેડ�સીન્સ એન્ડ હ�લ્થક�ર પ્રોડક્ટ્સ ર�ગ્�લેુટર� એજન્સી (MHRA) દ્વારા દવા તર�ક� લાઈસન્સ 

આપવામા ંઆવે�ુ ંહોય તેવા ંિનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંકોઈ પણ ઉત્પાદનોને આ િનયમનોમાથંી �કુ્તી 

આપવામા ંઆવી છે. લાઈસન્સ પ્રાપ્ત દવા હોય તેવા ંિનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો પ્રીસ્ક્ર�પ્શન 
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ઉપર બાળકો તેમજ 18 વષર્થી નાની �મરના ંલોકોને ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે.  િનકોટ�ન 

� ૂઘંવાના ં� ઉત્પાદનો 18 વષર્થી ઓછ� �મરના ંલોકોના વપરાશ માટ� હોવા�ુ ંજણાવવામા ંઆવે�ુ ં

હોય તેવા ંઉત્પાદનોને પણ �કુ્તી આપવા�ુ ંિનયમનોના કાચા લખાણમા ં�ચૂવવામા ંઆવ્�ુ ંછે.   

3.6. િનયમન 4 એવા ંિનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનોને �કુ્તી આપશે � દવાઓ હોય અથવા તબીબી 

સાધનો હોય અને � માન્ય પ્રીસ્ક્ર�પ્શન સાથે તે અ�સુાર ફામર્િસસસ્ટ દ્વારા વેચવામા ંઆવ્યા ંહોય 

(અથવા બી� અપવાદ�પ સજંોગોમા ં�મા ંમાત્ર પ્રીસ્ક્ર�પ્શન પરની જ દવા તર�ક� તે વેચવામા ં

આવ્યા ંહોય).  િનયમન 5 િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંએવા ંકોઈ પણ ઉત્પાદનોના વેચાણની �મરમાથંી 

તેમને �કુ્તી આપશે � લાઈસન્સ સાથેની પ્રીસ્ક્ર�પ્શન વગર મળ� શકતી અિધ�ૃત દવાઓ હોય, 

�મા ંસ્પષ્ટતા કર�લી હોય ક� તે 18 વષર્થી ઓછ� �મરના ંલોકોની સારવાર માટ� છે.  આવા 

�કસ્સાઓમા,ં વેપાર� ફામર્િસસસ્ટ હોવા જ�ર� નથી, કારણ ક� જનરલ સેલ �લસ્ટ (�.એસ.એલ.) 

દવાઓ કોઈ પણ પ્રકારની �ુકાનમા ંવેચી શકાય છે, જો તે માટ�ની ક�ટલીક શરતો �રૂ� કરવામા ં

આવતી હોય તો.   

3.7. �મૂ્રપાન છોડવાનો પ્રયાસ કર� રહ�લા ં18 વષર્થી નાની �મરના ંબાળકો દવા તર�ક�� ુ ંલાઈસન્સ 

મેળવેલી િનકોટ�ન � ૂઘંવાની વસ્�ઓુ, પ્રીસ્ક્ર�પ્શન ઉપર મેળવી શકશે, આથી તે વસ્� ુતબીબી 

દ�ખર�ખ હ�ઠળ વાપરવાની રહ�શે.  હાલમા ં� અમલમા ંછે તે, 18 વષર્થી નાની �મરની વ્ય�ક્ત હ�ુ 

પણ િનકોટ�ન � ૂઘંવાની ક�ટલીક વસ્�ઓુ ન્�ઝૂએજન્ટ ક� �પુરમાક�ટમાથંી ખર�દ� શકશે, �મ ક� 

િનકોટ�ન ઈનહ�લર, પરં� ુદવા માટ�ના વેપાર� પ્રચારની સ�ાએ સ્પષ્ટતા કર�લી હોય ક� તે 18 

વષર્થી ઓછ� �મરના ંબાળકોના વપરાશ માટ� હોવા�ુ ં�ચૂવેલ છે.     

3.8. િનકોટ�ન ર�પ્લેસમેન્ટ થેરપીની દવાઓના બી� પ્રકારો, � મોઢામા ં�કૂવાના સાધન મારફતે 

િનકોટ�ન � ૂઘંવા માટ� ન હોય, �મ ક� િનકોટ�ન ગમ અથવા પૅચીઝ, તે ઉત્પાદનો આ િનયમનોના 

અવકાશમા ંનથી.    

ઈ-િસગર�ટ્સની બી� વ્ય�ક્તના વતી – પ્રોક્સી - ખર�દ� 

3.9. તમા�ુના ંઉત્પાદનોની પ્રોક્સી ખર�દ� – બી� વ્ય�ક્ત વતી ખર�દ� – કરવાના હાલના �નુાને આ 

િનયમનો લબંાવશે (એક્ટની કલમ 91) અને તેમા ંિનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનોને આવર� લેવામા ં

આવશે.  

3.10. આના લીધે, કોઈ �ખુ્ત વ્ય�ક્ત માટ� 18 વષર્થી નાની �મરના ંબાળક વતી િનકોટ�ન � ૂઘંવાની 

વસ્� ુખર�દવા�ુ ંક� તે ખર�દવાનો પ્રયાસ કરવા�ુ ં�નુો બનશે, િસવાય ક� તે બાળકને પ્રીસ્ક્ર�પ્શન 

પર લખી આપવામા ંઆવેલ હોય. આના લીધે િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો, �મ ક� ઈ-િસગર�ટોની 

પ્રોક્સી ખર�દ�, તમા�ુ અને આલ્કોહોલની પ્રોક્સી ખર�દ�ના �નુા �વી જ સમાનતા પર લાવશે 

તેમજ �ટક વેચાણકતાર્ઓ માટ� તે એકધારાપ�ુ ંઅને સ્પષ્ટતા �રૂ� પાડશે.  
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િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવાની �મર 

3.11. પ્રોક્સી ખર�દ�નો �નુો, દવા તર�ક� લાઈસન્સ અપાયેલ િનકોટ�ન � ૂઘંવાની ક�ટલીક વસ્�ઓુ પર 

પણ લા� ુપડશે. દાખલા તર�ક�, �યા ંકોઈ વસ્�નેુ નોન-પ્રીસ્ક્ર�પ્શન દવા (એટલે ક� �.એસ.એલ. 

દવા) તર�ક� લાઈસન્સ આપવામા ંઆવેલ હોય અને તે માત્ર 18 વષર્થી વ� ુ�મરના ંલોકોના 

વપરાશ માટ� હોવા�ુ ંજણાવવામા ંઆવે�ુ ંહોય, ત્યા ં18 વષર્થી ઓછ� �મરના બાળક માટ� આ 

વસ્� ુખર�દવાનો ક� તે ખર�દવાનો પ્રયાસ કરવા�ુ ંવ્ય�ક્ત માટ� �નુો બનશે.  

3.12. તમા�ુ માટ�ના �નુાની �મ જ, બાળકના વતી ખર�દ� રહ�લ �ખુ્ત વ્ય�ક્ત તે �નુો કર� રહ� હોવા�ુ ં

ગણાશે, વેપાર� નહ�. 

�નુા અને દંડ 

3.13. �યા ં�નુો કરવામા ંઆવ્યો હોય તે માટ�, વેચાણની �મર અથવા પ્રોક્સી ખર�દ�નો �નુો કરવાને 

લગતા િનયમન હ�ઠળ એક્ટમા ંતેની સ� જણાવવામા ંઆવેલ છે.  કાયદા�ુ ંપાલન ન�હ કરતી 

વ્ય�ક્ત ફોજદાર� �નુો કરતી ગણાશે.  

વેચાણની �મર 

3.14. ��ૂચત િનયમનો હ�ઠળ, �યા ંકોઈ 18 વષર્થી ઓછ� �મરની વ્ય�ક્તને િનકોટ�ન � ૂઘંવાની વસ્� ુવેચે 

ત્યા ંતે �નુો કરવામા ંઆવ્યો હોવા�ુ ંગણાશે.  

3.15. એક્ટની કલમ 91(5) હ�ઠળ, આ �નુા માટ� �નેુગાર ઠ�રવવામા ંઆવેલ વ્ય�ક્ત સમર� કન્વીક્શન 

ઉપર સ્ટાન્ડડર્ સ્ક�લના વ�મુા ંવ� ુલેવલ 4 �ધુીના દંડને પાત્ર બનશે.15આ 18 વષર્ની ઓછ� 

�મરની વ્ય�ક્તને તમા�ુ વેચવા માટ�ના હાલના દંડ અ�સુાર એકસમાન છે. 

3.16. એક્ટની કલમ 93મા ંિનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનોના વેચાણને બાળકોમા ંસતત ર�તે કરવામા ં

આવતા તમા�ુના વેચાણને લગતી અમલબ�વણીના હાલના િનયમોની �દર સમાવી લેવામા ં

આવ્�ુ ંછે.  જો કોઈ વ્ય�ક્ત ક� �ુકાનદાર 18 વષર્થી ઓછ� �મરના ંલોકોને િનકોટ�ન � ૂઘંવાની 

વસ્�ઓુ વારંવાર વેચતા ંપકડાશે, તો તેમને કોટર્ તરફથી ર�સ્ટ્ર�ક્ટ�ડ સેલ્સ ઓડર્ર (વેચાણ પર 

મયાર્દા �કૂતો �ુકમ) અથવા ર�સ્ટ્ર�ક્ટ�ડ પે્રમેસીસ ઓડર્ર (વેચાણના સ્થળ પર મયાર્દા �કુતો �ુકમ) 

આપવામા ંઆવી શક�.  આવા �ુકમ પર � વ્ય�ક્ત�ુ ંનામ અથવા �ટક વેચાણની �ુકાન�ુ ંનામ 

લખે�ુ ંહોય તેમના પર એક વષર્ના સમય �ધુી કોઈને પણ િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો અથવા 

તમા�ુ વેચવાનો પ્રિતબધં �કૂવામા ંઆવે છે. 

3.17. એક્ટની કલમ 92(4) બચાવ માટ� જોગવાઈ �રૂ� પાડ� છે, �મા ંઆવો �નુો ન થાય તે માટ� બધા ં

જ વાજબી પગલા ંલેવામા ંઆવ્યા ંહોવા�ુ ંવેપાર� બતાવી શક� છે.  
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પ્રોક્સી ખર�દ� 

3.18. િનયમનમા ંસ્પષ્ટતા કરવામા ંઆવ્યા �જુબ 18 વષર્થી ઓછ� �મરની વ્ય�ક્ત વતી િનકોટ�ન 

� ૂઘંવાની વસ્� ુખર�દનાર ક� તે ખર�દવાનો પ્રયાસ કરનાર �ખુ્ત વ્ય�ક્ત �નુો કરતી ગણાશે.  

સરકારનો પ્રસ્તાવ છે ક� િનકોટ�ન � ૂઘંવાની વસ્�ઓુની પ્રોક્સી ખર�દ�ના સબંધંમા ં�નુો કરનારા 

વ્ય�ક્તને અમલબ�વણી કરનારા ંઅિધકાર�ઓ ફ�ક્સ્ડ પેનલ્ટ� નોટ�સ (ચો�સ રકમનો દંડ) આપી 

શક� છે.  ચો�સ દંડની રકમ £90 (જો 15 �દવસની �દર �કૂવી દ� તો £60) રાખવા�ુ ં�ચૂવવામા ં

આવ્�ુ ંછે, � આલ્કોહોલની પ્રોક્સી ખર�દ� �ટલી જ છે.  � વ્ય�ક્તને ફ�ક્સ્ડ પેનલ્ટ� નોટ�સ 

આપવામા ંઆવી હોય તે દંડ �કૂવવાને બદલે તે મામલો કોટર્મા ંલઈ જવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે.  

ફ�ક્સ્ડ પેનલ્ટ� નોટ�સ �કૂવવાનો ઈનકાર કરનાર અથવા તે ન�હ �કૂવનાર વ્ય�ક્તને પણ કોટર્મા ં

લઈ જવામા ંઆવી શક�.  

અમલબ�વણી 

3.19. લોકલ ઓથોર�ટ� ટ્ર��ડ�ગ સ્ટાન્ડડર્ િવભાગના ંઅિધકાર�ઓ આ ��ૂચત િનયમનોની અમલબ�વણી 

માટ� જવાબદાર રહ�શે, અને તેમને જ�ર �જુબ પોલીસ દ્વારા સહાયતા આપવામા ંઆવી શક�. 

3.20. અસરકારક અને એકસમાન ર�તે અમલબ�વણી કરવામા ંસરળતા માટ�, િનયમન 6 િનકોટ�ન 

� ૂઘંવાના ંઉત્પાદનોના વેચાણની �મરને લગતા �નુાને પ્રાઈમર� ઓથોર�ટ� સ્ક�મના અવકાશમા ં

લાવશે. પ્રાઈમર� ઓથોર�ટ� ગોઠવણો િવશે વ� ુમા�હતી ઈન્ટરનેટ પરથી અહ�થી મેળવી શકાય છેઃ  

https://www.gov.uk/government/publications/primary-authority-overview  

3.21. તે ઉપરાતં, વેચાણની �મર તેમજ પ્રોક્સી ખર�દ�ને લગતા �નુા ર�ગ્�લેુશન ઓફ ઈન્વેસ્ટ�ગેટર� 

પાવર એક્ટ (RIPA) 2000 મા ંજણાવેલા �નુાની યાદ�મા ંઉમેરવામા ંઆવશે. આના લીધે લોકલ 

ઓથોર�ટ�ના ંઅમલબ�વણી કરાવનારા અિધકાર�ઓ, અસરકારક અમલબ�વણીમા ંસરળતા રહ� 

તે માટ� હાલના �રુક્ષા પગલાનેં અધીન રહ�ને, ‘‘ડાઈર�ક્ટ સવ�લન્સ’’ (સીધી દ�ખર�ખ-તપાસ)નો 

ઉપયોગ લા� ુપાડ� શકશે.  ડાઈર�ક્ટ સવ�લન્સ એટલે ક� એવી ર�તે દ�ખર�ખ રાખવી � �પુ્ત હોય 

અને તેના પ�રણામે ખાનગી ર�તે મા�હતી મેળવી શકાય.  

 

4. િનયમનોનો પ્રાિંતય અવકાશ 

4.1. આ િનયમનો �ગ્લેન્ડ અને વેલ્સમા ંજ લા� ુપડશે.  
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િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવાની �મર 

5. અસર�ુ ં�લૂ્યાકંન  

5.1. મતં્રણાના તબ�ે અસર�ુ ં�લૂ્યાકંન (ઈમ્પેક્ટ અસેસમેન્ટ) (IA) તૈયાર કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે અને તેને 

આ મતં્રણાના દસ્તાવેજની સાથે પ્રકાિશત કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે.  મતં્રણાના � અનેક પ્ર�ો સીધી ર�તે 

અસરના �લૂ્યાકંન સાથે સબંિંધત છે તે Annex B મા ંઆપેલા છે. અસરના �લૂ્યાકંન પરના ં�ચૂનો 

તેમજ બી� કોઈ પણ મા�હતી ક� �રુાવા અમે આવકાર�એ છ�એ �નાથી અમે અસર�ુ ં�લૂ્યાકંન 

હ�ુ વધાર� િવગતવાર આપી શક�એ.    

5.2. સમાનતા ઉપર અસર�ુ ંપ્રારં�ભક �લૂ્યાકંન પણ અમે પ્રકાિશત ક�ુ� છે, � આ મતં્રણાના 

દસ્તાવેજની સાથે પ્રકાિશત કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે અને ઈક્વોલીટ� એક્ટ 2010 હ�ઠળ �હ�ર કે્ષત્રની 

અમાર� ફરજો �રૂ� કરવામા ંઆ પ્રસ્તાવો ક�વી ર�તે અમને યોગદાન આપી શક� તેના સબંધંમા ંકોઈ 

પણ વધારાની મા�હતી અમે આવકાર��ુ.ં16  
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6. મતં્રણામા ંક�વી ર�તે સકંળા�ુ ં

6.1. મતં્રણાના પ્ર�ો Annex B મા ંઆપેલા છે. આ મતં્રણા 17. ડ�સેમ્બર 2014 થી 28. �ન્�આુર� 2015 

23:45 વાગ્યા �ધુી 6 અઠવા�ડયા ં�ધુી ચાલશે.  કોઈ પણ રસ ધરાવનાર વ્ય�ક્ત, સસં્થા ક� 

વ્યવસાય તરફથી પ્રિતસાદોને અમે આવકાર�એ છ�એ.  

6.2. પ્રિતસાદ આપનારાનેં તેમના ંમતંવ્યો ઓનલાઈન આપવા પ્રોત્સા�હત કરવામા ંઆવે છે, પરં� ુનીચે 

જણાવેલી ર�તે પણ તમારા પ્રિતસાદ આપી શકાય છેઃ  

• અહ� ઓનલાઈન ફોમર્ ભર�નેઃ 

http://consultations.dh.gov.uk/tobacco/age-of-sale-for-nicotine-products 

• પ્રિતસાદ આપવા�ુ ંફોમર્ અહ�થી ડાઉનલોડ કર�ને ભર�નેઃ 

www.gov.uk/government/consultations 

• તમારા પ્રિતસાદો અહ� ઈમેઈલ કર�નેઃ nicotineproductsageofsale@dh.gsi.gov.uk  

• તમારા પ્રિતસાદો અહ� ટપાલ મારફતે મોકલીનેઃ 

   Age of Sale Consultation  

Department of Health  

6th Floor, Wellington House  

133-155 Waterloo Road  

London  

SE1 8UG  

 

6.3. આ મતં્રણાનો હ��,ુ િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંપદાથ� વેચવાની �મર લા� ુપાડવાના ંિનયમનોના કાચા 

લખાણ – ડ્રાફ્ટ ઉપર તેમજ વ્યવહારમા ંઆ જોગવાઈઓ ક�વી ર�તે કામ કરશે તે ઉપર રસ 

ધરાવનારા ંલોકો, સસં્થાઓ તેમજ વ્યવસાયોના ંમતંવ્યો મેળવવાનો છે.  અમાર� િવનતંી છે ક� તમે 

તમારા પ્રિતસાદોની સાથે સશંોધનો તેમજ અન્ય �રુાવાના સદંભ� પણ �રૂા પાડો.  

6.4. જો તમે મતં્રણાના આ દસ્તાવેજની નકલ બી� કોઈ સ્વ�પમા ંમેળવવા ઈચ્છતા ંહો, અથવા તમાર� 

�િુવધાના ંકારણોસર બી� કોઈ સ્વ�પમા ંતેનો પ્રિતસાદ �રૂો પાડવા ઈચ્છતા ંહો, તો મહ�રબાની 

કર�ને ફકરા 6.2 મા ંઆપેલા સરનામે અમને ઈમેઈલ કરો અથવા ટપાલ મારફતે સપંકર્ કરો.   

6.5. મતં્રણાના વ્ય�ક્તગત પ્રિતસાદોનો ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ હ�લ્થ જવાબ આપી શકશે ન�હ. 
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7. પ્રિતસાદ આપનારા�ં ુ ંતમા�ુ ઉદ્યોગ સાથ ેસીધી 

ક� આડકતર� ર�તે જોડાણ હોવા�ુ ં�હ�રના�ુ ં 

7.1. વલ્ડર્ હ�લ્થ ઓગ�નાઈઝેશન્સ ફ્ર�મવકર્ કન્વેન્શન ઓન ટોબેકો કંટ્રોલ (FCTC) ના એક પક્ષ તર�ક�, 

�હ�ર આરોગ્ય નીિતના િવકાસ�ુ ંતમા�ુ ઉદ્યોગના સ્થાિપત �હતોથી રક્ષણ કરવાની �નુાઈટ�ડ 

�ક�ગડમની ફરજ બને છે.  આ ફરજ �રૂ� કરવા માટ�, અમે તમામ પ્રિતસાદ આપનારાનેં િવનતંી 

કર�એ છ�એ ક� તેઓ તમા�ુ ઉદ્યોગ સાથે કોઈ પ્રકાર�ુ ંસી�ુ ંક� આડકત�ંુ જોડાણ ધરાવે છે અથવા 

તેમને તેમના તરફથી કોઈ ભડંોળ મળે છે ક� ન�હ તે �હ�ર કર�.  હ�ુ પણ અમે તમા�ુ ઉદ્યોગ 

તરફથી અને ઉદ્યોગ સાથે જોડાણ ધરાવનારા ંતરફથી મળનારા મતં્રણાના તમામ પ્રિતસાદો પર 

ધ્યાન�વૂર્ક િવચારણા કર��ુ,ં અને તેમનો મતં્રણાના પ્રિતસાદોના પ્રકાિશત કરાનારા સકેં્ષપમા ં

સમાવેશ કર��ુ.ં 

 

8. આગામી પગલા ં 

8.1. આખર તાર�ખ 28. �ન્�આુર� 2015 23:45 �ધુીમા ંમળેલા તમામ પ્રિતસાદો પર ધ્યાન�વૂર્ક 

િવચારણા કરવામા ંઆવશે.  મતં્રણા �રૂ� થયે, મતં્રણાના પ્રિતસાદો પરનો એક સ�ંક્ષપ્ત અહ�વાલ, 

ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ હ�લ્થની વેબસાઈટ પર યોગ્ય સમયે પ્રિસદ્ધ કરવામા ંઆવશે.  

8.2. િનયમનોના લખાણ પર આખર� િનણર્ય લેવામા ંઆવશે.  સસંદની મ�ૂંર�ને અધીન, આ િનયમનો 

2015થી અમલમા ંલાવવા�ુ ંઅમે િવચાર� રહ્યા ંછ�એ.   

 

9. મતં્રણાની પ્ર�ક્રયા પર ટ�પ્પણીઓ 

9.1. જો તમે ખાસ કર�ને મતં્રણાની પ્ર�ક્રયા પર જ કોઈ ટ�પ્પણી કરવા ક� �ચ�તા વ્યક્ત કરવા માગતા ંહો, 

તો મહ�રબાની કર�ને અહ� સપંકર્ કરો  

 

Consultations Coordinator 

Department of Health 
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2E26, Quarry House 

Leeds 

LS2 7UE 

 

ઈમેઈલઃ consultations.co-ordinator@dh.gsi.gov.uk 

9.2. મહ�રબાની કર�ને આ સરનામા પર મતં્રણાના પ્રિતસાદો મોકલશો ન�હ. 
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10. મા�હતીની �પુ્તતા  

10.1. આ મતં્રણાના જવાબમા ંતમે �રૂ� પાડ�લી મા�હતી અમે ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ હ�લ્થ ઈન્ફોમ�શન ચાટર્ર 

અ�સુાર સચંા�લત કર��ુ.ં17  

10.2. મહ�રબાની કર�ને ખ્યાલમા ંરાખશો ક� ફ્ર�ડમ ઓફ ઈન્ફોમ�શન એક્ટ હ�ઠળ, એક કાયદ�સર કોડ ઓફ 

પે્રક્ટ�સ (વ્યવહારની આચારસ�ંહતા) અમલમા ંછે ��ુ ં�હ�ર સ�ાઓએ પાલન કર�ુ ંજ પડ� છે અને 

� બી� બધી બાબતોની સાથે સાથે �પુ્તતાની ફરજો પર પણ પગલા ંલે છે.  તમે આપેલી 

મા�હતી જો ખાનગી રાખવામા ંઆવે એમ તમે ઈચ્છતા ંહો, તો તમે શા માટ� તમે આપેલી મા�હતી 

ખાનગી રાખવી જોઈએ એમ માનો છો તે જો સમ�વશો તો મદદ�પ રહ�શે. જો મા�હતી �હ�ર 

કરવાની િવનતંી અમને મળશે, તો અમે તમારો �લુાસો �રૂ��રૂો ધ્યાનમા ંલઈ�ુ,ં પરં� ુતમામ 

સજંોગોમા ં�પુ્તતા જળવાઈ રહ�શે એવી ખાતર� અમે આપી શકતા ંનથી. તમાર� આઈ.ટ�. િસસ્ટમ 

દ્વારા આપમેળે જ બનાવવામા ંઆવેલ �પુ્તતા �ળવવા�ુ ંસોગદંના�ુ ંપોતે આ ડ�પાટર્ મેન્ટ માટ� 

બધંનકતાર્ ગણા� ુ ંનથી. 

10.3. તમાર� �ગત િવગતો પર ડ�પાટર્ મેન્ટ ડ�ટા પ્રોટ�ક્શન એક્ટ અ�સુાર કાયર્વાહ� કરશે અને 

મોટાભાગના સજંોગોમા ંઆનો અથર્ એવો થશે ક� તમાર� �ગત િવગતો ત્રા�હત પક્ષને �હ�ર 

કરવામા ંઆવશે ન�હ. 
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�ચૂી A 

�ચલ્ડ્રન અને ફિમલીસ માટ�ના ધારાસભાના 2014ના કાયદા અ�સુાર કાચો 

�સુદ્દો તૈયાર કરવાનો છે 

 
Draft Regulations laid before Parliament under section 135(6) of the Children and Families Act 2014, for 

approval by resolution of each House of Parliament. 

D R A F T  S T A T U T O R Y  I N S T R U M E N T S  

20xx No.xxx  

PUBLIC HEALTH, ENGLAND AND WALES 

The Nicotine Inhaling Products (Age of Sale and Proxy Purchasing) 

Regulations 20xx 

 

Made - - - - *** 

Coming into force 

Regulations 1 and 2 … 

Regulations 3 to 6 … 

 

The Secretary of State makes the following regulations in exercise of the powers conferred by sections 92(1), 

(6) and (7) and 93(8) of the Children and Families Act 2015(1).   

(1) 2014 c.6.  See section 92(12) for the meaning of “specified”. 
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િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવાની �મર 

In accordance with section 135(6) of that Act, a draft of this instrument has been laid before Parliament and 

approved by resolution of each House of Parliament. 

In accordance with section 92(8) of that Act, the Secretary of State makes this instrument with the consent of 

the Welsh Ministers.  

Citation, commencement and interpretation  

1.—(1) These Regulations may be cited as the Nicotine Inhaling Products (Age of Sale and Proxy Purchasing) 

Regulations 20xx. 

(2) Regulations 1 and 2 come into force on …. 

(3) Regulations 3 to 6 come into force on ….. 

(4) In these Regulations— 

“marketing authorisation” has the meaning given by regulation 8(1) of the Human Medicines Regulations 

2012(2);  

“medical device” has the meaning given by regulation 2(1) of the Medical Devices Regulations 2002(3); 

“medicinal product” has the meaning given by regulation 2(1) of the Human Medicines Regulations 2012; 

“nicotine cartridge” means a cartridge which— 

(a) contains a substance which is not tobacco but consists of, or contains, nicotine; and 

(b) is intended to form part of a nicotine inhaling device; 

“nicotine inhaling device” means a device which— 

(a) is intended to enable nicotine to be inhaled through a mouth piece (regardless of whether the device is 

also intended to enable any other substance to be inhaled through a mouth piece); but 

(b) is not tobacco(4), cigarette papers or a device intended for the consumption of lit tobacco; 

“nicotine inhaling product” means a nicotine inhaling device, nicotine cartridge or nicotine refill substance; 

“nicotine refill substance” means a substance which— 

(a) is not tobacco but consists of or contains nicotine; and 

(b) is intended to be used to refill a nicotine inhaling device; 

“parallel import licence” has the meaning given by regulation 48(2) of the Human Medicines Regulations 

2012;  

(2) S.I. 2012/1916.  Relevant amendments were made by S.I. 2013/235, 1855, 2593, 2014/490, 1878. 

(3) S.I. 2002/618. Relevant amendments were made by S.I 2008/2936. 

(4) See the definition of “tobacco” at section 92(12) of the Children and Families Act 2014. 
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“prescription only medicine” has the meaning given by regulation 8(1) of the Human Medicines Regulations 

2012. 

Proxy purchase of nicotine products 

2.—(1) Section 91 of the Children and Families Act 2014 (purchase of tobacco etc. on behalf of persons under 

18) is amended in accordance with paragraphs (2) to (4). 

(2) In the heading, before “etc.” insert “nicotine products”. 

(3) In subsection (1), for “or cigarette papers” substitute “cigarette papers or a relevant nicotine product”. 

(4) After subsection (7) add— 

“(8)  In this section “relevant nicotine product” means a nicotine product within the meaning of section 

92 the sale of which at the same time and in the same circumstances to the individual aged under 18 

would be prohibited by regulations for the time being in force under subsection (1) of that section.” 

Prohibition of sale of nicotine inhaling products to persons aged under 18 

3. — The sale of nicotine inhaling products to persons aged under 18 is prohibited, except where regulation 4 

or 5 applies.  

Exception for sales of medicines and medical devices in accordance with a prescription etc. 

4.—(1) This regulation applies to the sale of a nicotine inhaling product where— 

(a) the nicotine inhaling product is a medicinal product or a medical device; and 

(b) the circumstances of the sale are such that it would be permitted under Part 12 of the Human Medicines 

Regulations 2012 (dealings with medicinal products) if the nicotine inhaling product were a prescription 

only medicine. 

(2) For the purposes of sub-paragraph (1)(b), Part 12 of the Human Medicines Regulations 2012 is to be read 

as if regulation 244 (exemption in cases involving another’s default) were omitted.    

Exception for medicines indicated for the treatment of persons aged under 18  

5.—(1) — This regulation applies to the sale of a nicotine inhaling product which— 

(a) is an authorised medicinal product; and 

(b) is indicated for the treatment of persons of the age of the person to whom the product is sold. 

(2) For the purposes of this regulation— 

(a) a product is indicated for the treatment of persons of a particular age if that indication is described in the 

summary of the product characteristics for the product in accordance with paragraph 27 of Schedule 8 to 
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િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવાની �મર 

the Human Medicines Regulations 2012 (summary of the product characteristics) or Article 11 of 

Directive 2001/83/EC(5); 

(b) “the summary of the product characteristics” is to be construed in accordance with Article 11 of Directive 

2001/83/EC; 

(c)  a medicinal product is “authorised” if one of the following is in force for the product— 

(i) a marketing authorisation; or 

(ii) a parallel import licence. 

Amendment of Schedule 3 to the Regulatory Enforcement and Sanctions Act 2008 

6. — In Schedule 3(6) to the Regulatory Enforcement and Sanctions Act 2008(7) (enactments specified for 

the purposes of Part 1), at the appropriate place insert— 

“Children and Families Act 2014 (c.6), section 92”. 

 

Signed by authority of the Secretary of State 

 

  

(5) Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to 
medicinal products for human use. OJ No L 311, 28.11.2001 

(6) Schedule 3 was amended by Part 4 of Schedule 22 to the Marine and Costal Access Act 2009 (c.23), paragraphs 97 and 99 of 
Schedule 26 and Part 1 of Schedule 27 to the Equality Act 2010 (c. 15) (as amended by SI 2010/2279, Schedule 1, paragraph 6 and 
Schedule 2), paragraph 130 of Schedule 7 to the Charities Act 2011 (c. 25), paragraph 4(1) and (2) of Schedule 6 and Part 1 of 
Schedule 8 to S.I. 2010/2960, section 19(2) of the Scrap Metal Dealers Act 2013 (c.10), paragraphs 12 and 13 of Part 1 of the 
Schedule to S.I. 2013/1575, regulation 2 of S.I. 2013/2215 and paragraph 10 of Schedule 4 to the Mobile Homes (Wales) Act 2013 
(anaw 6). 

(7) 2008 c.13.   
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�ચૂી B 

પ્રાસ્તાિવક િનયમનો તેમજ વ્યવસાયો પર પડનાર� અસરોના �લૂ્યાકંન િવશે 

મતં્રણાના પ્ર�ો 

1. િનયમનોમા ંઆપવામા ંઆવેલી િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ઉત્પાદનોની વ્યાખ્યા �ગે તમારા ંકોઈ �ચૂનો ક� 

ટ�પ્પણી છે? 

2. દવાઓ અથવા તબીબી સાધનો હોય તેવા ંિનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો માટ�ના પ્રસ્તાવોના બારામા ં

તમારા ંકોઈ �ચૂનો ક� ટ�પ્પણી છે ? 

3. િનયમનોમા ં�ચૂવવામા ંઆવેલ અમલબ�વણીની ગોઠવણો િવશે ,તમારા ંકોઈ �ચૂનો ક� ટ�પ્પણી 

છે અથવા અમલબ�વણીના ખચર્ ઉપરના �રુાવા િવશે તમારા ંકોઈ મતંવ્યો છે ?  

4. હાલમા ંતમા�ુની પ્રોક્સી ખર�દ�ના �નુાની જોગવાઈ લબંાવીને િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનોને તેમા ં

આવર� લેવાના પ્રસ્તાવ ઉપર તમારા ંકોઈ �ચૂનો ક� ટ�પ્પણી છે ? 

5. 18 વષર્થી નાની �મરના ંલોકો દ્વારા ઈ-િસગર�ટ્સનો ઉપયોગ �મૂ્રપાન શ� કરવા ક� તે બધં કરવાના 

એક પ્રવેશદ્વાર તર�ક� કરવામા ંઆવતો હોવાના તમાર� પાસે કોઈ વધાર� �રુાવા છે ? દાખલા તર�ક�, 

ઈ-િસગર�ટ્સ વેચવાની ઓછામા ંઓછ� �મર લા� ુપાડવાની અસર 18 વષર્થી નાની �મરના ં

હાલના ંવાપરનારા ંપર ક�વી પડશે ? 

6. િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનોના વેચાણ પર મયાર્દા �કૂવાથી આરોગ્યની અસમાનતાઓ ઘટાડવામા ં

યોગદાન મળ� રહ�શે અને/અથવા તે ઈક્વોલીટ� એક્ટ 2010 હ�ઠળ અમાર� ફરજો �રૂ� કરવામા ં

મદદ કરશે એવા તમાર� પાસે કોઈ વધારાના �રુાવા છે ? 

7. મતં્રણાના તબ�ે કરવામા ંઆવતા અસરના �લૂ્યાકંનમા ંમા�હતી મળ� રહ� તે માટ� તમાર� પાસે કોઈ 

�ણકાર� ક� �રુાવા છે? નફામા ંપડનાર� કોઈ પણ ખોટના અમારા �લૂ્યાકંન સ�હત, વેપાર�ઓ, 

ઉત્પાદકો તેમજ િવતરકો પર પડનાર� અસરોના સબંધંમા ંઅમે કર�લી કોઈ પણ �વૂર્ધારણાઓ ક� 

�દાજોમા ં�ધુારા કર� શકાય તેવા કોઈ પણ �રુાવાઓ તેમજ મા�હતીને અમે ખાસ કર�ને 

આવકાર�એ  છ�એ. 
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િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવાની �મર 

8. �ુ ંતમાર� પાસે એવી કોઈ મા�હતી ક� �રુાવા છે �નાથી અમે આ પ્રાસ્તાિવક િનયમનોની નાના અને 

સાવ જ નાનકડા ધધંાઓ ઉપર પડનાર� અસરના સદંભર્મા ં� ધારણાઓ કર�લી છે તેમા ં�ધુારા થઈ 

શક� તેમ હોય? 

9. િનયમનોના કાચા લખાણ – ડ્રાફ્ટમા ં�ધુારો કર� શકાય તેમ તમને લાગ� ુ ંહોય તે�ુ ંબી�ુ ંક�ુ ંતમે 

અમને કહ�વા માગો છો?   
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14 અહ�થી મળ� શક� છેઃ www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/6/section/92  

15 લવેલ 4 ઉપર દંડની રકમ હાલમા ં£2,500 �ધુી છે . 

16 ઈક્વોલીટ� ડ�ટુ�ન ેઅધીન રહ�લી સસં્થાઓએ પોતાની સવેાઓ �રૂ� પાડતી વખત ેઅન ેપોતાના ંકાય� �રૂા ંકરતી વખત ે,નીચનેી 

જ�રતો પ્રત્ય ેયોગ્ય ધ્યાન આપ�ુ ંજ જોઈએઃ  

 

• ગેરકા�નૂી ભદેભાવ ,હ�રાનગતી, ભોગ બનાવવા ંતમેજ એક્ટ હ�ઠળ મનાઈ ફરમાવવામા ંઆવી હોય તેવી બી� કોઈ પણ 

વતર્� ૂકં ના�દૂ કરવી ; 
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311887/Ecigarettes_report.pdf
http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf
http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255237/2901304_CMO_complete_low_res_accessible.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255237/2901304_CMO_complete_low_res_accessible.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/6/section/92


િનકોટ�ન � ૂઘંવાના ંઉત્પાદનો�ુ ંવેચાણ કરવાની �મર 

• અ�કુ ચો�સ �રુ�ક્ષત લાક્ષ�ણકતા એકસમાન હોય તવેા ંલોકો અન ેએકસમાન ન હોય તવેા ંલોકો વચ્ચ ેતકોની આગળ પડતી 

સમાનતા; અન ે 

• અ�કુ ચો�સ �રુ�ક્ષત લાક્ષ�ણકતા એકસમાન હોય તવેા ંલોકો અન ેએકસમાન ન હોય તવેા ંલોકો વચ્ચ ેસારા સબંધંોન ેપોષવા. 

 

�હ�ર ક્ષતે્રની સમાનતાની ફરજમા ં�મર, અસમથર્તા, �લ�ગ પ�રવતર્ન, સગભાર્વસ્થા તમેજ મા�તૃ્વ, વણર્ (વશં�ળૂ અથવા રા�ષ્ટ્રય 

�ળૂ, રંગ અથવા રા�ષ્ટ્રયતા સ�હત), ધમર્ અથવા માન્યતા (માન્યતા ન હોવા સ�હત), �િત તમેજ �તીય અ�ભગમની �રુ�ક્ષત 

લાક્ષ�ણકતાઓન ેઆવર� લવેામા ંઆવ ેછે. ત ેલગ્ન તમેજ િસિવલ પાટર્નરશીપ હોદ્દાઓને પણ લા� ુપડ� છે, પરં� ુભદેભાવ ના�દૂ 

કરવાની જ�રત પ્રત્ય ેયોગ્ય ધ્યાન આપવા માટ�ની શરતના સબંધંમા ંજ. 

17 ત ેઅહ�થી મળ� શક� છેઃ www.gov.uk/government/organisations/department-of-health/about/personal-information-charter 
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http://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health/about/personal-information-charter
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