
 
 

 

 

06 ફેબ્રઆુરી 2019 

 

બ્રમૅ્પટન ખાત ેકનેાબિસના સબૂિત રિટઇેલ સ્ટોિન ું ઠકેાણું 
  

બ્રૅમ્પટન ખાતે કેનાબિસના સૂબિત રિટેઇલ સ્ટોિની બિગતો અલ્કોહોલ એન્ડ ગેમિુંગ કબિશન ઓફ ઓન્ટારિયો (Alcohol and 

Gaming Commission of Ontario (AGCO)) દ્વારા તેઓના  iAGCO પોટટલ પિ ઉપ લબ્ધ કિિાિાું આિી છે 

  

સ્ટોિન ું સૂબિત ઠેકાણું 186 મેઇન સ્ટ્રીટ સાઉથ, સ્ટ્વીટ 190, બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો L6W 2E2. AGCO 15-રિવસનો જાહેર અધિસચૂનાનો 

સમયગાળો સુલભ કરશ.ે જો બ્રૅમ્પટનનાું નાગરિકોએ સ્ટોિના ઠેકાણા બિશે કોઇ પણ િત દશાટિિા હોય તો iAGCO પોટટલ મારફત 

સીિા પૂરા પાડી શકાશ.ે લેધિત રજૂઆતોની અંધતમ તારીિ 20 ફેબ્રુઆરી 2019 છે. લેબખત િજૂઆતોની િધ  બિગતો અહીં િળી શકશે.  

  

િાિુંિાિ પછૂાતા પ્રશ્નો 

  

શ ું બ્રમૅ્પટન ખાત ેકનેાબિસના રિટઇેલ સ્ટોિ કાયદસેિ છે? 

હા, 21 જાન્યુઆરી 2019ના રોજબ્રૅમ્પટન સીટી કાઉબન્સલે ખાનગી િાબલકીના કેનાબિસ રિટેઇલ સ્ટોસટ બ્રમૅ્પટનિાું ખ લે તનેાું પક્ષિાું િત 

આપ્યો છે. સ્ટ્ટોસટનુ ંધનયમન અન ેતેઓન ેપરવાના AGCO દ્વારા જારી થશ.ે 

  

શ ું સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન કનેાબિસના બ્રમૅ્પટન ખાતનેા તિાિ સબૂિત રિટઇેલ સ્ટોસટ િાટ ેજાહિે અબધસિૂના જાિી કિશ?ે  

ના, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન જાહેર અધિસૂચના જારી કરશ ેનહીં. તે પ્રરિયાનું સંચાલન AGCO દ્વારા થાય છે. કૃપા કિીને  જાહેિ અબધસૂિના 

પ્રરિયા િાટે તેઓની િેિસાઇટ જ ઓ. 

  

કનેાબિસના નિા રિટઇેલ સ્ટોિની અિજી બિશ ેહ ું કિેી િીત ેિાબહતગાિ િહી શક ું? 

કેનાબિસ બિશનેા બનયિો અુંગનેી અન ેલાયસન્સ પ્રરિયાની િાબહતી ઉપ લબ્ધ થશ ેત્યાિે AGCO તે વહેંચશે. અપડટે િેળિિા િાટે AGCO ની 

ઇમેલ ધલસ્ટ્ટમા ંનોંિણી કરો. 

  

બ્રમૅ્પટન ખાત ેકનેાબિસના સબૂિત રિટઇેલ સ્ટોિના ઠકેાણા બિશ ેશ ું જાહિે જનતા સીટીન ેપ્રબતભાિ આપી શક?ે 

જનતાને સલાહ આપિાિાું આિે છે કે પ્રબતભાિ સીધો AGCOને  iAGCO પોટટલ પિ આપિો. લેબખત િજૂઆત ફાઇલ કિિા 

અુંગેની િધ  િાબહતી AGCO કેનાબિસ િજૂઆત પાન (Cannabis Submission Page) પિ ઉપ લબ્ધ છે. 

  

શ ું કનેાબિસના રિટઇેલ સ્ટોસટ દ્િાિા શાળાઓથી અિ ક અુંતિ િાખિાન ું િહશે?ે 

હા, કાયિસેર રરટેઇલ સ્ટ્ટોસટ દ્વારા શાળાઓથી ઓછામા ંઓછંુ 150 િીટિન ું અુંતિ િાખિાની આિશ્યકતા િહેશે. અુંતિ િયાટદાના આધાિે 

એિી બિલકતો જેિને છૂટક દ કાનો િનાિિાની િુંજૂિી િળેલ ક્ષેત્રો િનાિિાિાું આવ્યા હોય તે સીટી િેિસાઇટ પિ ઉપ લબ્ધ આ નક્શા 

પિ હાઇલાઇટ કિિાિાું આવ્યા છે. િૉડટ િાટેના બિબશષ્ટ નક્શા  આ વેબપજે પિ પણ ઉપ લબ્ધ છે. 

  

  

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.agco.ca/iagco
https://www.iagco.agco.ca/prod/pub/en/login.aspx
https://www.agco.ca/content/cannabis-submissions
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/580
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/580
https://www.agco.ca/content/public-notice-for-a-cannabis-retail-store-authorization
https://www.agco.ca/content/public-notice-for-a-cannabis-retail-store-authorization
https://e1.envoke.com/ext/pages/eaae144946a17c9a5ce5bc0e5ed81acf
https://e1.envoke.com/ext/pages/eaae144946a17c9a5ce5bc0e5ed81acf
https://www.iagco.agco.ca/prod/pub/en/login.aspx
https://www.agco.ca/content/cannabis-submissions
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Cannabis/Cannabis%20retail%20siting%20options%20150m%20Buffer%20Around%20Schools%20Dec%202018.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Retail-Cannabis.aspx
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બિરડયા સુંપકટ: 

િોબનકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્ડટનેટિ, બિરડયા એન્ડ કમ્ય બનટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િક સુંિાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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