
 

 

 

21 જાન્યુઆરી 2019 

બ્રમૅ્પટન ેખાનગી માલિકીના કનેાલિસ રિટઇેિ સ્ટોસસનાાં પક્ષમાાં મત આપ્યા 

 બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – અનેક સપ્તાહનાાં સાર્સજલનક પિામર્સના ફિસ્ર્રૂપ, આજે બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉન્ન્સલ ેખાનગી માન્લકીના કેનાન્િસ 

રરટેઇલ સ્ટોસસ બ્રૅમ્પટનમાાં ખુલે તેનાાં પક્ષમાાં મત આ્યો. 

દ અલ્કોહોિ એન્ડ ગેમમાંગ કલમર્ન ઓફ ઓન્ટારિયો (AGCO) ખાનગી કેનાન્િસ રરટેઇલ સ્ટોસસનુાં લાયસનન્સાંગ, રરન્યુઅલ અને િજર્ણીન ાં 

વ્ય ર્સ્થાપન કિર્.ે બ્રમૅ્પટન ખાતે કોઇ પણ સ્ટોર વહેલામાાં વહેલો 01 એન્િલ 2019 ના રોજ ખુલી શકશે. 

કેનાલિસ ઓક્ટોિિ 2018માાં કાયદેસર થયુાં હોવાથી કેનાન્િસનો ઉપયોગન ેતે ન્વસ્તારોમાાં માંજૂરી છે જયાાં ધૂમ્રપાનન ેમાંજૂરી મળી હોય. 

કેનાન્િસના ઉપયોગની િજવણીમાાં સીટીી પીિ રિજનિ પોલિસ અન પીિ પલલિક હેલ્થ ખાતેના તમેના સહયોગીઓ સાથે કાયસ કિર્ાન ાં 

ચાિ  િાખર્ે. 

સ્ટોસસન ાં િાયસમન્સાંગ એટિકે ેપિર્ાના જાિી કિર્ા િાિત 

ખાનગી રિટેઇિસસ એટિેકે છૂટક લર્ક્રેતાઓન ાં લનયમન અન ેતેઓને પિર્ાના AGCO દ્વારા જારી થશ.ે ઓન્ટારરયો િાાંત ેરિસેમ્િર 2018માાં 

જાહેર કયુું હતુાં કે તેઓ 01 એન્િલ 2019 સુધીમાાં ઓન્ટારરઓ ફરતે સ્ટોસસ ખોલવા માટ ે25 પિર્ાના જારી કરશ ેજેમાાં GTA રરજન (િરહમ, 

યોકસ, પીલ, હાલ્ટન)માાં મહત્તમ છ રરટેઇલ સ્ટોસસ ટૂાંકા ગાળા માટ ેહશ.ે છૂટક ન્વક્રેતાઓન ેતેમના સ્ટોસસમાાં 19ની વય કરતા ઓછી વય 

ધરાવતીા કોઇ પણ વ્યલક્તઓને પ્રર્ેર્ આપર્ાની પિર્ાનગી મળર્ે નહીં. 

સ્ટોસસન ાં ઠકેાણાં 

કાયદેસિ રિટેઇિ સ્ટોસસ દ્ર્ાિા ર્ાળાઓથી ઓછામાાં ઓછ ાં 150 મીટરનુાં અાંતર રાખવાની આવશ્યકતા રહેશે. અાંતિ મયાસદાના આધાિે એર્ી 

લમિકતો જેમને છૂટક દ કાનો િનાર્ર્ાની માંજૂિી મળેિ ક્ષેત્રો િનાર્ર્ામાાં આવ્યા હોય તે સીટી ર્ેિસાઇટ પિ ઉપ િલધ આ  નક્ર્ા 

પિ હાઇિાઇટ કિર્ામાાં આવ્યા છે. 

સ્ટોિના પ્રસ્તાલર્ત ઠેકાણાના 15 રદવસની જાહેર અન્ધસૂચનાનાાં સમયગાળાન ેAGCO સુલભ કરશ.ે AGCO માટ ેઆ એક તક છે કે તેઓ 

જનતાના િન્તભાવો અન ેસમાજની નચાંતાઓ િાપ્ત કરી શક.ે સૂલચત સ્ટોસસની લર્ગતો AGCO વેિસાઇટ પર iAGCO પોટસલ  માિફત 

ઉપિલધ કિારે્ જયાાં તેઓને રટપ્પણીઓ આપર્ાની સીધી તક હર્ે જયાિે િાયસન્સ થયેિ રિટેઇિ જગ્યાઓ ઓળખી કાઢર્ામાાં 

આર્ે. જો જાહેિ લહતમાાં હોય તો AGCO રન્જસ્રાર સ્ટોરન ેઅન્ધકતૃ કરવા નકારી શક ેછે. ન્નયમો દ્વારા વ્યાખ્યાન્યત હોય તે મ જિ 

િલજસ્રાિ ફક્ત એર્ા જાહેિ લહતનાાં ક્ષેત્રો ધ્યાન પિ િઈ ર્કે જે જાહેિ આિોગ્ય અને સ િક્ષા સાથ ેસાંિધ ધિાર્તા હોય, યુવાધનનુાં રક્ષણ કર ેઅન ે

કેનાન્િસ સુધી તેઓની પહોંચ પર અાંકુશ લગાવ ેઅન ેજે કેનાન્િસ અાંગેની ગેરકાયદેસર િવૃન્ત્તઓ થતી રોકે. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Cannabis/Cannabis%20retail%20siting%20options%20150m%20Buffer%20Around%20Schools%20Dec%202018.pdf
http://www.agco.ca/iagco


 

 

નગિપાલિકા ભાંડોળ 

14 જાન્ય આિી 2019ના િોજ સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અને રિજન ઓફ પીિન ેપ્રત્યેકન ેપ્રાાંત એટિેકે પ્રોલર્ન્સ તિફથી $2,20,018ની પ્રથમ 

ચ કર્ણી ઓન્ટારિયો કનેાલિસ લિગિાઈઝેર્ન ઇલમ્પ્િમને્ટેર્ન ફાંડ (OCLIF) માિફત પ્રાપ્ત થઈ. કાઉલન્સિ દ્ર્ાિા ભાગ િેર્ાના લનણસય પછી 

સીટી હર્ ેપ્રાાંત તિફથી ર્ધાિાન ાં ભાંડોળ મેળર્ર્ા માટે હકદાિ છે. 

  

કનેાલિસનો ઉપયોગ અમિમાાં િાર્ર્ો 

બ્રૅમ્પટન ખાતે સ્મોક ફ્રી ઓન્ટારિયો ઍક્ટ હેઠળ જયાાં પણ તમાક નાાં સેર્નની માંજૂિી હોય ત્યાાં રિરક્રએર્નિ એટિેકે મનોિાંજન િક્ષી કેનાલિસન ાં 

ધૂમ્રપાન કિર્ ાં કાયદેસિ છે. કેનાલિસ ક્યાાં કાયદેસિ છે તેની લર્ગતો માટે ર્ાિાંર્ાિ પછૂાતા પ્રશ્નો ર્ાાંચો. રરરક્રએશનલ કેનાન્િસના ઉપયોગનુાં 

અમલીકરણ આ મુજિ થશ:ે  

 પીિ રિજનિ પોલિસ ફેડિિ એટિેકે સમર્ાયી અન ેપ્રાાંતીય કનેાલિસના કાયદાનો અમિ કિર્ા જર્ાિદાિ છે 

 પીિ પલલિક હલે્થ સ્મોક ફ્રી ઓન્ટારિયો ઍક્ટનો અમિ કિર્ ેઅન ેતમાક તેમજ કેનાલિસનો ઉપયોગ કિર્ાના સ્થળો લર્ષયક વ્યર્હાિ 

કિર્ ે

 સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન કોપોિેટ લસક્યોરિટી એન્ડ એન્ફોસસમેન્ટ એન્ડ િાય-લૉ સર્વસન્સસ સીટીની માન્લકીની ન્મલકતો પર અમલીકરણમાાં 

સામેલ હશ ેદા.ત. પાર્કસસ; અન ેકોઇ ગરિિ થવાની ફરરયાદોના િન્તભાવરૂપ ેન્વન્વધ પેટા-ન્નયમો લાગુ કરશ.ે કેનાન્િસના ગેરકાનનૂી 

ઉપયોગ ન્વશ ેસર્વસસ બ્રૅમ્પટન (311)નો સાંપકસ કિો. 

ક્ર્ોટ 

"સમાજ સાથ ેઅમારી ખૂિ જ ખુલ્લી અન ેઊંિાણપવૂસકની ન્વચારણા થઈ ચુકી છે અન ેઅમ ેતેમનો આટલા સરક્રય રીતે સાંકળાયેલા રહેવા િદલ 

આભાર માનીએ છીએ. ન્નવાસીઓ પાસેથી અમ ેધ્યાન પર લીધા તેવા અનેક િશ્નો અન ેઅન્ભિાયો મારફત કાયદેસર રીતે ચાલતા કેનાન્િસનાાં 

સ્ટોરની પહોંચ મેળર્ર્ા િદ્દિ અને પ્રાાંતીય ભાંડોળન ાં મહત્ત્ર્ છત ાં થય ાં હત ાં. શાળાઓ ઉપરાાંત અન્ય સાંવેદનશીલ જમીન આસપાસનાાં સાઇટ 

ઠેકાણાના અન ેિફરનાાં ઉપયોગ સાંિાંન્ધત િન્તિાંધો લાદવાની ક્ષમતા માટ ેસીટી, નગરપાન્લકાન ેલાાંિા ગાળાના ભાંિોળ અાંગેના મોિેલ માટ ે

ન્હમાયત કરવા સતત સરકારના ઉચી ચ સ્તિ સાથે સરક્રય િીતે જોડાણ ચાિ  િાખર્"ે 

-      મેયર પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 
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બ્રમૅ્પટન લર્ર્ાળ આયોજનો લર્ષ ેલર્ચાિ ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભન્વષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃન્દ્ધ, યુવાની અન ે

વૈન્વધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કિે છે. અમ ેકૅનેિાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરિોર ખાતે ન્સ્થત છીએ જયાાં રોકાણોને િોત્સાન્હત કરીએ છીએ અન ેવૈન્શ્વક સ્તરે અમારી 

સફળતામાાં વૃન્દ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેિનાવી રહ્યા છીએ એવા ગન્તશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌિર્ની િાગણીનો સાંચાિ 

કિે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોિાણ ધરાવતુાં શહેર િને જે િવતસનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહન્સક હોય. અમન ેTwitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ અન સિો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/FAQs.aspx
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

લમરડયા સાંપકસ: 

મોલનકા દ ગ્ગિ  

કોઓર્ડસનેટિ, લમરડયા એન્ડ કમ્ય લનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંર્ાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

  

 

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

