
 
 

 

10 ਮਾਰਚ 2017 

ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਪ-ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਪ-ਕਾਨ ੰ ਨ 1-2002 ਦੀ ਜਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਖ ਿੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖਸਟੀ ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਬਣਾ ਰ ੀ  ੈ। 
 
ਪਰਸਤਾਖਵਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ:  

 ਲਾਇਸੈਂਖਸੰਗ ਆਪਰੇਟਰ: ਬਾਡੀ-ਰਬ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਲਰਾਂ (ਸਖਟਰਪ ਕਲਿੱ ਬਾਂ) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਖ ਲਾਂ 
 ੀ ਖਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਦਿੱ ਤਾ ਖਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਸਟੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਮਤਲਬ ਖਕ ਇ ਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ 
ਵਾਖਲਆਂ) ਨ ੰ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰਿੱ ਿੇਗੀ ਖਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਆਪਰੇਟਰ  ਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 
ਮੌਜ ਦ  ੋਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ। 

 ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨ ੰ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ: ਇ  ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ  ੈ ਖਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਖਲਆਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ  ੋਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 
 ਬਾਲਗ ਵੀਡੀਓ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਖਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ: ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਮਤਲਬ ਖਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ  ੋਰ ਉਤਪਾਦ) 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਸਥਾਖਪਤ ਕਰਨਾ: 
o ਸ਼ਰੇਣੀ A ਲਾਇਸੈਂਸ ਉ ਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਖਜਨਹ ਾਂ ਖਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ  ੈ, ਅਤੇ;  
o ਸ਼ਰੇਣੀ B ਉ ਨਾਂ ਲਈ ਖਜਨਹ ਾਂ ਖਵਿੱ ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਖਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਖਪਤ ਫਲੋਰ ਿੇਤਰ ਦਾ ਖ ਿੱਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਨ ੰ  ਪਰਦਰਖਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਿੱ ਲ ਿੇਤਰ ਦੇ 10 ਪਰਖਤਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ  ੈ। 
 

ਸੋਖਧਆ ਖਗਆ ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਪ-ਕਾਨ ੰ ਨ 12 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨ ੰ  ਕਾਉਂਸਲ ਅਿੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਇ ਨਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ  ੈ।  
 

ਖਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ਨ licensing@brampton.ca 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ  ਨ ਜਾਂ ਖਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਖਫਸ, 2 ਵੈਖਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (City 

Clerk’s Office, 2 Wellington Street West) ਖਵਿੇ ਿੁਦ ਆ ਕੇ ਖਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ  ਨ ਜਾਂ ਪਰਖਤਖਨਧੀ ਦੁਆਰਾ 12 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨ ੰ  ਕਾਉਂਸਲ 
ਦੀ ਮੀਖਟੰਗ ਖਵਿੱ ਚ ਖਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ  ਨ। 

 

 ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ Licensing section (ਲਾਇਸੈਂਖਸੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਖਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਖਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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