
 
 

 

 

6 ਫਰਵਰੀ, 2019 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਭੰਗ ਦੇ ਵਰਟਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਵਨਿੱਜੀ ਭੰਗ (ਕੈਨਾਵਬ੍ਸ) ਦ ੇਵਰਟੇਲ ਸਟੋਰ ਦ ੇਵੇਰਵ,ੇ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡਂ ਗੇਵ ੰਗ ਕਵ ਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ.) 

(Alcohol and Gaming Commission of Ontario) (AGCO) ਵਿੱਲੋਂ  ਆਈ.ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (iAGCO) ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ 

ਹਨ।  
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਸਟੋਰ ਸਥਾਨ 186  ੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ, ਸੁਈਟ 190, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ L6W 2E2 (186 Main Street South, 

Suite 190, Brampton, Ontario L6W 2E2) ਵਵਖੇ ਹੈ। ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (AGCO) 15-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵ ਆਦ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਸਟੋਰ ਸਥਾਨ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਆਈ.ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (iAGCO) ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਵਸਿੱ ਧੇ ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. 

(AGCO) ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਲਖਤੀ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਹੈ। ਵਲਖਤੀ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਿੱਥੇ (here) 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
  

ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

  

ਕੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਭੰਗ ਦ ੇਵਰਟਲੇ ਸਟੋਰ ਵੈਧ ਹਨ? 

ਹਾਂ, 21 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਭੰਗ ਦ ੇਵਨਿੱਜੀ ਵਰਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟ ਵਦਿੱ ਤੀ ਸੀ 
(Brampton City Council voted to allow private cannabis retail stores in Brampton)। ਸਟੋਰਾਂ ਨੰੂ ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (AGCO) ਵਿੱਲੋਂ 
ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
  

ਕੀ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰ ੇਪਰਸਤਾਵਵਤ ਭੰਗ ਦ ੇਵਰਟਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਗੇੀ?  

ਨਹੀਂ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (AGCO) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਪਰਵਕਵਰਆ (public notification process) ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।  
  

 ੈਨੰੂ ਭੰਗ ਦ ੇਨਵੇਂ ਵਰਟਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬ੍ਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਚੂਨਾ ਵਕਵੇਂ ਵ ਲ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (AGCO) ਭੰਗ ਦੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਵਸੰਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗੀ। 
 ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. ਭੰਗ ਈ ੇਲ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਸਬ੍ਸਕਰਾਈਬ੍ ਕਰੋ (Subscribe to AGCO cannabis email list to receive 

updates) । 
  

ਕੀ ਜਨਤਾ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਭੰਗ ਦ ੇਵਰਟਲੇ ਸਟੋਰ ਸਥਾਨ ਬ੍ਾਰ ੇਵਸਟੀ ਨੰੂ ਫੀਡਬ੍ਕੈ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਆਈ.ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (iAGCO) ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਵਸਿੱ ਧੇ ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (AGCO) ਨੰੂ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਲਖਤੀ ਪਰਸਤੁਤੀ 
ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (AGCO) ਦ ੇਕੈਨਾਵਬ੍ਸ ਸਬ੍ਵ ਸ਼ਨ ਪੇਜ (Cannabis Submission Page) ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।  
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.agco.ca/iagco
https://www.agco.ca/content/cannabis-submissions


 

 

ਕੀ ਭੰਗ ਦ ੇਵਰਟਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੰੂ ਸਕਲੂਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖਣੀ ਹੋਵਗੇੀ? 

ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 150  ੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੰ੍ਦਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜੋ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਵਰਟੇਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ (map available on the City website) 

ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਰਡ-ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ (this webpage) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।    
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 ੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

 ੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ,  ੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵ ਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜ ੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵ ਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

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