
 

 

 

ઓક્ટોબર 16, 2018 

  

મનોરજંનલક્ષી ગાજંાના કાનનૂીકરણની તયૈારી કરવામા ંબ્રામ્પટન સરુક્ષાન ેઅગ્રતા આપવાની ઝાખંી કરાવ ેછે 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – ઓક્ટોબર 17, 2018 ના ંરોજ મનોરજંનલક્ષી ગાજંાનુ ં(રરરિએશનલ કેનેબબસનું) કાનૂનીકરણ કરતા પહેલા,ં સીટી 

ઓફ બ્રામ્પટન રહેવાસીઓને ગાજંો ધરાવવો કે તનેો મનોરંજનલક્ષી ઉપયોગ કરતી વખત ેસુરક્ષાને પહેલી અગ્રતા આપવા કહ ેછે. 

બ્રામ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસના આંકડાઓ દશાિવ ેછે કે ગત પાંચ વર્ષોમાં ઘરોમા ંલાગેલી 31 ટકા જેટલી જીવલેણ આગની 

ઘટનાઓ થવા પાછળનુ ંકારણ ધમૂ્રપાન સામગ્રી અયોગ્ય રીતે ફેંકવાનુ/ંનાખવાનુ ંહતું. ગાજંાના ધૂમ્રપાનનુ ંબનયમન તમાકનુી જેમ કરવામાં 

આવશ,ે અન ેગાજંો વપરાશકારોએ પોતાની જાત, પોતાના કટુુંબીજનો, સગીરો, પાળેલા પ્રાણીઓ, અન ેબમલકતનું સરંક્ષણ કરવા સુરબક્ષત 

ઉપયોગ માટ ેજવાબદાર બનવાની જરૂર પડશે. 

અબગ્ન સરુક્ષા 

ગાંજો વપરાશકારોને ગાંજાનુ ંસેવન કયાિ પછી રસોઇ ન બનાવવાની સલાહ આપવામાં આવ ેછે. રહેવાસીઓન ેઘરબાર દીઠ ગાજંાના ચાર છોડ 

વાવવાની કાયદેસર સીમા ન વટાવવાનુ,ં અન ેપોતાની ઇલેબક્િકલ બસસ્ટમમા ંકોઇ સુધારો ન કરવા અથવા ઉચ્ચ હીટ લેમ્્સથી આગનુ ંગભંીર 

જોખમ થતુ ંહોવાથી તે ન વાપરવાનું પણ યાદ અપાવવામા ંઆવે છે. 

 

ગાજંાની ક્યા ંમનાઇ છે  

ગાંજાના ધૂમ્રપાનની મનાઇ, તમાકનુા ધૂમ્રપાનની મનાઇ હોય તેવા તમામ સ્થળોએ લાગ ુપડ ેછે, દા.ત. બંધ જાહેર સ્થળો/કાયિસ્થળો, બાળકોનું 

રમત મેદાન અન ેબગીચાઓમા ંરમવાની જગ્યાઓ, જાહેર રમતગમતની જગ્યાઓ (દા.ત. સ્્લેશ પૅડ્સ, સૉકર રફલ્ડડ્સ) અને બધા ંબાર અન ે

રેસ્ટોરન્ટની ઉઘાડી જગ્યાના 20 મીટરની અંદર. મનાઇ કરેલી જગ્યાઓની પૂરી યાદી માટ,ે સીટીની વબેસાઇટ પર FAQ બવભાગ જુઓ. 

 

કોનો સપંકિ કરવો 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટનની સાથે સાથ ેરીજીયન ઓફ પીલ આ શહેરની બમલકતો જેમ ક ેમ્યુબનબસપલ ઇમારતો, મનોરજંન કને્રો, િાબન્ઝટ શેલ્ડટસિ 

(આઉટડોર આશ્રયસ્થાનો), અન ેબગીચાઓ સબહતની બાળકોને રમવાની જગ્યાઓની નજીકમાં ધમૂ્રપાન કરવાને લગતી ફરરયાદોને ધ્યાનમા ં

લેશ.ે રહવેાસીઓ આ ચચંતાઓની જાણ 311 નંબર પર ફોન કરીને અથવા 311@brampton.ca સરનામ ેઇમેલ મોકલીને કરી શક ેછે. 

કટોકટી સમયે માત્ર 911 નંબર પર ફોન કરો. 

 

ગાંજાના સવેન હેઠળ ડ્રાઇચવગં, સગીર વપરાશકારોન ેગાજંાનુ ંવેચાણ અન ેગાજંાનો ગેરકાયદસેર કબજો ધરાવવાન ેસંબંબધત ઘટનાઓ માટ,ે પીલ 

રીજીયન પોલીસનો સપંકિ કરો: 

 કટોકટી સમયે: 911 

 કટોકટી-બસવાયના સમયે: 905.453.3311 

 પીલ િાઇમ સ્ટોપસિ (ગનુો અટકાવવામા ંમદદ): 1.800.222.8477 

ગાંજાને લગતી આરોગ્ય-સંબંબધત માબહતી માટ,ે પીલ પબલલક હેલ્ડથનો સપંકિ 905.799.7700 નંબર પર કરો અથવા કનેેડા સરકારનું 

ઔપચારરક સંસાધન કેનેડામાં ગાજંો જુઓ.  

ગાજંો વચેતા રરટલે સ્ટોસિ 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Emerging-Topics.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/health-effects.html


 

 

નવુ ંસીટી કાઉબન્સલ (રડસમે્બર 1, 2018 થી અમલી) નક્કી કરશ ેક ેશુ ંબ્રામ્પટનમા ંગાજંાના રરટેલ સ્ટોસિની છૂટ આપવી જોઇએ કે નહીં. 

ઓન્ટેરરયો પ્રાંતમાં આ બનણિય જાન્યુઆરી 22, 2019 સુધીમા ંકરવાનો રહે છે. સીટી સ્ટાફ ગાજંાના રરટેલ સ્ટોસિન ેલગતા “માબહતી માટ”ે 

અહેવાલ પર કામ કરી રહ્યા છે, જે નવી કાઉબન્સલન ેરડસેમ્બર 5, 2018 ના ંરોજ રજૂ કરવામાં આવશ,ે જેથી તેઓને માબહતગાર બનણિય 

લેવામા ંમદદ મળે. 

ઓક્ટોબરના અંત,ે આ શહેર ગાજંાના રરટેલ સ્ટોસિ બ્રામ્પટનમા ંરાખશ/ેનબહ રાખે તે અંગ ેરહવેાસીઓનુ ંમંતવ્ય જાણવા જાહેર મતદાન (પબલલક 

પોલ) કરાવશ.ે મતદાનના પરરણામો અહેવાલના ભાગ તરીક ેકાઉબન્સલને પૂરા પાડવામા ંઆવશ ેજેથી તેઓ રરટેલ સ્ટોસિ રાખવા/નબહ રાખવાન ે

સંબંબધત બનણિયના ભાગ તરીક ેબવચારી શક.ે 

ગાજંાના સવેન હઠેળ ડ્રાઇચવગં 

પીલ રીજીયન પોલીસ અન ેઅબધકારીઓ માટે રસ્તા પર સુરક્ષાનુ ંબહુ મહત્વ છે અને તથેી તેઓન ેનશીલી દવાઓનુ ંસેવન કરેલા ડ્રાઇવરોને 

શોધી કાઢવાની તાલીમ આપવામા ંઆવી છે. નશીલી દવાઓના સવેન હેઠળ ડ્રાઇચવગં કરનારાઓ પર આલ્ડકોહોલના સવેન હેઠળ ડ્રાઇચવગં 

કરવા પર ભોગવવા પડતા પરરણામો જેવા સરખા પરરણામોનો આરોપ મૂકવામા ંઆવશ,ે જેમાં સામેલ હોઇ શક ેછે: તાત્કાબલક લાઇસન્સ રદ 

કરવું, નાણાકીય દંડ, વાહન કબજે કરવું, ગનુાબહત રેકોડિ ઊભો થવો અન ેજેલમાં કેદ. 

જુવાન, નવા ડ્રાઇવરો અન ેકોમર્શિયલ ડ્રાઇવરો માટે શૂન્ય સબહષ્ણુતા લાગુ થશ.ે જો તમે કોમર્શિયલ ડ્રાઇવર, 22 વર્ષિ નીચેની ઉંમરના ડ્રાઇવર 

અથવા G1, G2, M1, ક ેM2 લાઇસન્સ ધરાવતા હો તો, તમારા કબજામા ંબપ્રસ્િાઇબ કયાિ બસવાયના ગાંજાની કોઇ માત્રા ધરાવવી 

ગેરકાયદેસર બન ેછે. 

ગાજંાનો કબજો ધરાવવો 

ગાંજાનો કબજો રાખવાની સીમા મહત્તમ 30 ગ્રામ (આશરે એક ઔંસ) છે જે સૂકા ગાજંા તરીક ેજાહેરમાં રાખી શકાય છે.  રહેઠાણ દીઠ (વ્યબક્ત 

દીઠ નહીં) મહત્તમ ચાર છોડ રાખી શકાય છે. વધુ માબહતી પીલ રીજીયનલ પોલીસના ગાંજો અન ેકાયદો સંબંબધત વેબપજૅ પર જોઇ શકાય છે. 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“સામુદાબયક સુરક્ષા અમારી અગ્રતા છે. આમા ંગાજંાનો ઉપયોગ, તૈયારી અને છોડ ઉછેર સંબંબધત અબગ્ન સુરક્ષા ચચંતાઓ પ્રોત્સાબહત કરવી, 

તેમજ જાહેર જગ્યાઓએ ગાંજાના વપરાશનું અમલીકરણ સામેલ છે. આ શહેર સામદુાબયક સુરક્ષા ટોચમા ંરહે તનેી ખાતરી કરવા આપણાં 

ભાગીદારો અને પ્રાંતીય અન ેસંઘીય સરકારો સાથે કામ કરવાનુ ંપણ ચાલુ રાખશ.ે” 

  -   મેયર બલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

 

“મનોરંજનલક્ષી ગાજંો કાયદસેર બને એટલે, આપણ ેએ ખાતરી કરાવવામાં સાથે મળીન ેકામ કરવાનું રહે છે ક ેઆપું પડોશ દરેક વ્યબક્ત માટે 

સુરબક્ષત અન ેઆનંદપ્રદ બની રહે. ગાંજાનો ઉપયોગ જાહેર જગ્યાઓએ ક ેતમારા ઘરમા ંએમ ગમ ેત્યા ંકરો ત્યાર,ે અમ ેકહીએ છીએ કે 

રહેવાસીઓ પોતાની અને બધી રીત ેસમદુાયની સુરક્ષા અંગ ેજાગૃત રહે.” 

-   પ્રાદેબશક કાઉબન્સલર અન ેચેરમને, સામદુાબયક સવેાઓ, માઇકલ પાલેશી (Michael Palleschi) 

 

“સ્વતતં્રતા જવાબદારીને સાથે લાવે છે. અમે અહીં બ્રામ્પટનમા ંજીવલેણ આગની દુુઃખદ ઘટનાઓ અનભુવી છે, અને દરકે વ્યબક્ત કોઇપણ 

પ્રકારની ધમૂ્રપાન સામગ્રીના સુરબક્ષત ઉપયોગ માટે જવાબદાર બન ેતવેી આપણન ેજરૂર છે. જીવન તેની પર બનભિર બની શક ેછે.” 

-    ફાયર ચીફ બબલ બોય્સ (Bill Boyes), બ્રામ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ 

 

“અમ ેજાણીએ છીએ કે નવો ગાંજો ધારો એક વખત અમલી બન ેએટલે અનકુૂલનશીલ થવામા ંસમય લાગશે. સામુદાબયક સુરક્ષા અમારી ટોચની 

અગ્રતા બની રહે છે અને અમ ેઅમારા સામુદાબયક ભાગીદારો સાથ ેઘબનષ્ઠપણ ેકામ કરવાનુ ંચાલુ રાખીશંુ જેથી જાહેર જનતાન ેજરૂરી માબહતી 

પૂરી પાડીન ેતેઓની સુરક્ષા અને સખુાકારીની ખાતરી કરી શકાય.” 

-     સુબપ્રન્ટેન્ડને્ટ મને્યુઅલ રોરડ્રગ્સ (Manuel Rodrigues), પીલ રીજીયનલ પોલીસ   

https://www.peelpolice.ca/en/in-the-community/cannabis-law.aspx
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તૈયાર સુંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અને િૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અને િૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી ત ેએક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અને સાિવસક િોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

  

 

 

બમરડયા સપંકિ : 

નાટાલી સ્ટોગરડલ (Natalie Stogdill) 

વમરડયા સુંકલનકતાત 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

 

સાજિન્ટ મૅટ બિાિમ (Matt Bertram) 

પબલલક ઇન્ફમેશન એન્ડ મીરડયા રરલેશન્સ 

પીલ રીજીયનલ પોલીસ 

905-453-2121 એક્ષ્ટેન્શન 4030 

 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

