
 

 

 2019جنوری  2بدھ، 

 

 برامپٹن میں بھنگ کے اسٹور کھولنے پر اپنی رائے دیں

  
اسٹوروں کو سٹی آف برامپٹن اس حوالے سے اپنے شہریوں کی رائے حاصل کر رہا ہے کہ آیا بھنگ کے ریٹیل  -برامپٹن، آن 

 برامپٹن میں کام کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔
 
آپ کے پاس اپنی رائے دینے کے لیے کئی طریقے موجود ہیں مثًلا پورے شہر میں منعقد ہونے والے بالمشافہ سرویز میں، ٹأون 

 کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہال میں منعقد ہونے والی تقریب میں اور ایک اسپیشل کونسل میٹنگ کے دوران آپ اپنے خیاالت
 

بھنگ اور بھنگ کے اسٹور کھولنے کے حوالے سے قانونی سازی کے بارے میں بے شمار معلومات 
brampton.ca/cannabis عًلوہ وابستہ رہنے کے مواقع کے بارے میں باقاعدہ اپ ڈیٹس کی  پر دستیاب ہیں  اور اس کے

 تفصیًلت بھی موجود ہیں۔
 

 )انگریزی، فرانسیسی، پنجابی، ہندی، اردو، تامل اور گجراتی زبانوں میں دستیاب ہیں(: بالمشافہ سرویز
 
 2019جنوری  8

  سینڈ ووڈ پارک وے ایسٹ۔ 1495برامپٹن سوکر سنٹر، بجے تک، بمقام  6 - 8شام 

  سینڈ ووڈ پارک وے ویسٹ۔ 1050کیسی کیمپ بیل کمیونٹی سنٹر سنٹر، بجے تک، بمقام  6 - 8شام 

  ایسٹ بورن ڈرائیو۔ 44ارنز کِلف ری کریئیشن سنٹر، بجے تک، بمقام  6 - 8شام 

 2019جنوری  9

  دی گور روڈ۔ 10150گور میڈوز کمیونٹی سنٹر اینڈ الئبریری بجے تک، بمقام  8 – 6شام 
  پیٹر رابرٹسن بولیویرد۔ 995چنگواکوسی ویلنیس سنٹر، بجے تک، بمقام  8 – 6شام 

 2019جنوری  10

  ووڈین اسٹریٹ ایسٹ۔ 340 سنچری گارڈنز ری کریئیشن سنٹر،بجے تک، بمقام  8 – 6شام 

  رے السن بولیویرد۔ 500 سأوتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس،بجے تک، بمقام  8 – 6شام 

  میک الفلن روڈ۔ 8870 فالور سٹی سینئرز ری کریئیشن سنٹر،بجے  تک، بمقام  4 – 1شام 

 
 برامپٹن ٹأون ہال میں تقریب: بھنگ کے ریٹل اسٹورز

  بجے، بمقام کنزرویٹری، سٹی ہال: برامپٹن میں بھنگ کے ریٹیل اسٹوروں کے بارے میں  7جنوری، شام 10مورخہ
میں اپنی شمولیت کو رجسٹر  کے صفحہتقریب  فیس بکیے تشریف الئیں۔ ہماری معلومات اور پینل بات چیت کے ل

کریں۔ ٹأون ہال میں ہونے والی تقریب بھی  میل ای پر  cannabis@brampton.caکریں یا ہمیں
Facebook.com/CityBrampton پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Recreational-Cannabis-Information.aspx
https://www.facebook.com/events/2221692084548197/
mailto:cannabis@brampton.ca
https://www.facebook.com/CityBrampton


 

 

 
 اسپیشل کونسل میٹنگ

 21  بجے ایک اسپیشل کونسل میٹنگ منعقد کی جائے گی۔ 7کو شام  2019جنوری 

 اقتباس 

کے رہائشیوں کے خیاالت سننا چاہتے ہیں۔ اس اہم مسئلے پر کونسل ایک مطلع فیصلہ کرنا چاہتی ہے، لٰہذا براہ کرم "ہم برامپٹن 
 اپنے قیمتی خیاالت کا اظہار کرنے کے لیے ان مواقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔"

 
 میئر پیٹرک برأون      - 

 
 

-30- 
  

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

م می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع 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 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

