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برامپٹن حفاظتی  بھنگ کو قانونی بنائے جانے کی تیاری کے عمل میں کے لیے استعمال ہونے والی تفریح
 پر زور دیتا ہے اقدامات کی ترجیح

کو تفریحی بھنگ کو قانونی بنائے جانے سے پہلے، سٹی آف برامپٹن رہائشیوں سے گزارش کرتا ہے کہ  2018اکتوبر  17 –برامپٹن، آن 
 کو پہلی ترجیح دیں۔ سالمتی اپنی وہ تفریحی بھنگ کے استعمال یا اس کی ملکیت کے دوران

 31ں میں لگنے والی جان لیوا آگ میں سے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ پچھلے پانچ سال کے دوران گھرو
تمباکو کی طرح جال کر پی جانے والی چیزیں تھیں۔ بھنگ پینے پر تمباکو کی طرح ہی  ہ غیر موزوں طریقے سے پھینکی گئیفیصد کے وج

ں اور جائیدادوں کو محفوظ قوانین الگو کیے جائیں گے اور بھنگ استعمال کرنے والے لوگوں کو اپنی، اپنے خاندانوں، بچوں، پالتو جانورو
 رکھنے کے لیے اس کے محفوظ استعمال کے حوالے سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔

 آگ سے حفاظت
 بھنگ استعمال کرنے والے افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے زیر اثر کھانا نہ پکائیں۔ رہائشیوں کو اس بارے میں بھی یاددہانی
کروائی جاتی ہے کہ وہ فی گھرانہ بھنگ کے چار پودوں کی قانونی حد سے زیادہ نہ اگائیں اور اپنے بجلی کے نظام میں کسی قسم کی 

 تبدیلیاں یا زیادہ حرارت والے لیمپس استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ آگ کا شدید خطرہ پیدا کرتے ہیں۔
 

  بھنگ کہاں ممنوع ہے
بند عوامی جگہیں/جائے کار، بچوں کے کھیل کے  سگریٹ نوشی ممنوعہ ہو، مثاًل پر جہاں  ال کرنا ممنوع ہےت پر بھنگ استعمان مقاما

میٹر کے دائرے میں، عوامی کھیلوں کی جگہیں )مثال اسپلیش پیڈز، ساکر کے میدان(  20میدانوں اور پارکس میں کھیلنے کی جگہوں کے 
کثرت سے پوچھے جانے والے مقامات کی مکمل فہرست کے لیے، سٹی کی ویب سائیٹ پر  ممنوعہ یوز۔شور تمام بارز اور ریسٹورینٹ پیا

 مالحظہ فرمائیں۔ سواالت کا حصہ
 

 رابطہ کرنا چاہیےکس سے 
، ٹرانزٹ شیلٹرز اور بچوں کے کھیلنے مراکزستی آف برامپٹن، بمعہ ریجن آف پیل، شہر کی امالک پر، مثاًل میونسپل کی عمارات، تفریحی 

پر کال کر کے یا  311رہائشی  کی جگہوں، بشمول پارکس کے اندر، اس کے استعمال کے متعلق شکایات کو سنے گا۔
311@brampton.ca  911صرف ہنگامی حالت میں ہی  اس قسم کے خدشات کے بارے میں اطالع دے سکتے ہیں۔ بھیج کرپر ای میل 

 کو کال کریں۔
 

بھنگ کے نشے میں گاڑی چالنے، کم عمر استعمال کنندگان کو بیچنے اور غیر قانونی طور پر بھنگ کی ملکیت کے حوالے سے واقعات 
 کے متعلق پیل ریجنل پولیس سے رابطہ کریں۔

  :911ہنگامی حاالت 

  :905.453.3311غیر ہنگامی حاالت 

  :1.800.222.8477پیل کرائم اسٹاپرز 

پر رابطہ کریں یا گورنمنٹ آف کینیڈا  905.799.7700صحت سے متعلقہ معلومات کے لیے، پیل پبلک ہیلتھ سے  حوالسے سےبھنگ کے 
 ۔کے متعلق سرکاری معلومات مالحظہ کریں یں بھنگکینیڈا مکی 

 بھنگ کے ریٹل اسٹورز
ل کی سطح پر بیچنے والے اداروں ( اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا برامپٹں میں بھنگ کو ریٹی2018دسمبر  1نئی سٹی کونسل )مٔوثر از 

تک کر لیا جائے۔ سٹی کا عملہ  2019جنوری  22کرتا ہے کہ یہ فیصلہ  اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ صوبہ اونٹاریو اس بات کا تقاضہ وک
کو پیش کی  2018دسمبر  5بھنگ کے ریٹل اسٹورز کے بارے میں ایک "برائے معلومات" رپورٹ پر کام کر رہا ہے، جو نئی کونسل کو 

                            جائے گی، تاکہ انہیں ایک باخبر فیصلہ کرنے میں مدد دی جا سکے۔

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Emerging-Topics.aspx
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


 

 

                                                                                                            
                                                                                                                                    

کے اختتام پر، سٹی اس بارے میں شہریوں کی رائے کا اندازہ لگانے کے لیے ایک رائے شماری کروائے گا کہ آیا برامپٹن کو ریٹیل اکتوبر 
کی سطح پر بھنگ کے اسٹورز کا فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس رائے شماری کے نتائج اجازت دینے/نہ دینے کا فیصلہ کرنے پر غور 

 صے کے طور پر کونسل کو فراہم کیے جائیں گے۔کرنے کے لیے رپورٹ کے ح

 ڈرائیونگنشے کی حالت میں 
 حد اہمیت رکھتی ہے اور افسران کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ منشیاتانتہائی پر حفاظت  ںسڑکوپیل ریجنل پولیس کے لیے 

نتائج کا سامنا  کے زیر اثر ڈرائیونگ کے جرم کے تحت سزا پانے والے لوگوں کو انہی خت کر لیں۔ منشیاتاکے زیر اثر ڈرائیورز کی شن
 ں: فوری طور پر الئسنس کی معطلی،، جس میں شامل ہو سکتے ہیہیں بھگتنے پڑتےلوگوں کو  دھت شراب کے نشے میں وکرنا پڑتا ہے، ج

 ۔کرنا یدجرمانے، گاڑی کو ضبط کرنا، مجرم کے طور پر ریکارڈ اور جیل میں ق

، G1سال سے کم عمر ڈرائیور یا ایک  22ڈرائیور،  کمرشلبرداشت نہیں ہو گی۔ اگر آپ  کوئیڈرائیورز کے لیے  کمرشلاور  ےنوجوان، نئ
G2 ،M1  یاM2  الئسنس کے حامل ڈرائیور ہیں، تو آپ کے جسم میں طبی طور پر غیر تجویز شدہ بھنگ کی تھوڑی سی مقدار بھی غیر

 قانونی ہے۔

 پاس رکھنابھنگ 
زیادہ سے زیادہ چار پودوں کی  گھرفی   ا ایک اونس( ہے۔گرام )تقریبً  30عوامی طور پر خشک بھنگ رکھنے کی حد زیادہ سے زیادہ 

جا  سے حاصل کی بھنگ اور قانون کے ویب پیجاس کے بارے میں اضافی معلومات پیل ریجنل پولیس کے  ہے )فی شخص نہیں( اجازت
 سکتی ہیں۔

 
 اقتباسات

کے حوالے سے حفاظت کے متعلق خدشات کو  ترجیح ہے۔ اس میں بھنگ کے استعمال، تیاری اور اگانے اّولین"کمیونٹی کی حفاظت ہماری 
فروغ دینا اور عوامی مقامات پر بھنگ کے استعمال کے قوانین کا نفاذ شامل ہے۔ سٹی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کمیونٹی کی 

 ھے گا۔کام کرنا جاری رک ِمل کر لین ترجیح رہے، اپنے شراکت داروں اور صوبائی و وفاقی حکومتوں کے ساتھحفاظت اوّ 
 میئر لنڈا جیفری   - 

 
کر کام کرنا ہو گا کہ ہمارے  جل "جیسا کہ تفریحی بھنگ قانونی بن رہی ہے، ہمیں بحیثیت ایک کمیونٹی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل

ہوں۔ بےشک آپ عوامی جگہوں پر بھنگ استعمال کر رہے ہوں یا اپنے گھر میں، ہم اپنے  محفوظ اور پرلطف لیے عالقے ہر کسی کے
 رہائشیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی اور پوری کمیونٹی کی حفاظت کا خیال رکھیں۔"

 ریجنل کونسلر اور چیئر، کمیونٹی سروسز، مائیکل پیالسچھی   -
 

دیکھے ہیں اور ہمیں  اتنے کے جان لیوا واقعات جیسے سانحہے۔ ہم نے یہاں برامپٹن میں آگ لگ عائد ہوتی "آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی
ذمہ داری کا پوری اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی کسی بھی قسم کے جال کر پی جانے والے مواد کے استعمال میں حفاظت کے لیے 

  مظاہرہ کرے۔ اس پر کئی زندگیوں کا انحصار ہوتا ہے۔"
 فائر چیف بل بوائز، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز    -

 
ہر  "ہم جانتے ہیں کہ بھنگ کے حوالے سے نئے قوانین کا نفاذ ہونے پر مطابقت پیدا کرنے میں کچھ عرصہ لگے گا۔ کمیونٹی کی حفاظت

لین ترجیح ہے اور ہم عوام کو اپنی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے درکار معلومات فراہم کرنے کے لیے ہماری اوّ  صورت میں
 کمیونٹی میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریب سے کام کرنا جاری رکھیں گے۔"

   مینوئیل روڈ رگس، پیل ریجنل پولیس رٹینڈینٹسپ     -

                                                                                              

-30- 

 
ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن

https://www.peelpolice.ca/en/in-the-community/cannabis-law.aspx


 

 

ک ایسے مربوط م برامپٹن کو ایمتنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں  شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔

 
 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   | natalie.stogdill@brampton.ca 

 
 مانٹ میٹ برٹریرجس

 پبلک انفارمیشن اینڈ میڈیا ریلیشنز
 پیل ریجنل پولیس

 4030ایکسٹینشن   905-453-2121
 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

