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 نجی ملکیتی ریٹل اسٹورز کے حق میں ووٹ دے دیابھنگ کے برامپٹن نے 

نجی بھنگ کے برامپٹن میں  کی رائے شماری کے مطابقآج کی برامپٹن سٹی کونسل کئی ہفتوں کی عوامی مشاورت کے بعد،  –برامپٹن، آن 
   دے دی گئی ہے۔ملکیتی ریٹل اسٹورز کو اجازت 

ا بندوبست نس کی فراہمی، تجدید اور نفاذ ک( بھنگ کے نجی ریٹل اسٹورز کے لیے الئسAGCOالکحل اینڈ گیمنگ کمیشن آف اونٹاریو )
 اسٹور کھل سکتا ہے۔ ایسا کوئی کو 2019اپریل  1کرے گا۔ برامپٹن میں جلد از جلد 

جگہوں پر بھنگ کے استعمال کی اجازت ہے، جہاں تمباکو نوشی کی اجازت  یسی، اتھا قانونی بنایا گیاجب سے بھنگ کو میں  2018اکتوبر 
ہو۔ سٹی بھنگ کے استعمال کے حوالے سے قوانین کے نفاذ کے لیے پیل ریجنل پولیس اور پیل پبلک ہیلتھ میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ 

  ا۔کام کرنا جاری رکھے گ

 اسٹورز کے لیے الئسنسوں کی فراہمی۔

صوبہ اونٹاریو نے دسمبر  کیا جائے گا۔بھی قوانین کا نفاذ  متعلقہ کی جانب سے الئسنس فراہم کیے جائیں گے اور AGCOنجی ریٹیلرز کو 
جاری کرے گا، جس میں محدود  الئسنس 25تک کھلنے کے لیے پورے اونٹاریو میں  2019اپریل  1کہ وہ  تھا میں اعالن کیا 2018

 19ریٹیلرز کو جبکہ  ( میں زیادہ سے زیادہ چھ ریٹیل اسٹورز ہو سکتے ہیں۔ہالٹنکے عالقے )درہم، یارک، پیل،  GTAعرصے کے لیے 
 ہو گی۔ دینی سال سے کم عمر کسی بھی شخص کو اپنے اسٹورز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں

 اسٹورز کا مقام

جہاں پر ریٹیل کی  وہ جگہیں ،فاصلے کی حدود کی بنیاد پر میٹر کا فاصلہ رکھنا ہو گا۔ 150ورز کو اسکولز سے کم از کم قانونی ریٹیل اسٹ
 کر دی گئی ہے۔ میں نقشےسٹی کی ویب سائیٹ پر اس  نشاندہی ن کیدکانوں کی اجازت دی گئی ہے، ا  

AGCO عوامی اطالع کے دورانیے کا اطالق کرے گا۔ یہ  یدن ک 15ام کے لیے اسٹور کے مجوزہ مقAGCO  کے لیے عوامی رائے
کی  AGCOکے ذریعے  پورٹل iAGCOمجوزہ اسٹورز کی تفصیالت  لینے اور کمیونٹی کی جانب سے خدشات سننے کا ایک موقع ہے۔

ویب سائیٹ پر دستیاب کی جائیں گی، جس میں الئسنس یافتہ ریٹیل کی دکانوں کی جگہوں کا تعین کیے جانے کے بعد انہیں براہ راست 
اگر ایسا  کہ اجازت دینے سے انکار کر سکتا ہے رجسٹرار اس صورت میں اسٹور کی AGCO ہو گا۔میسر تبصرے فراہم کرنے کا موقع 

کرنا عوامی مفاد میں نہ ہو۔ قواعد کے مطابق عوامی مفاد کے وہ شعبے، جن پر رجسٹرار غور کر سکتا ہے، وہ عوامی صحت و حفاظت، 
نوجوانوں کی حفاظت کرنا اور بھنگ تک ان کی رسائی کو روکنے اور بھنگ سے جڑی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے حوالے 

 سے ہیں۔

 گنمیونسپل فنڈ

( کے ذریعے OCLIFسٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل، دونوں نے اونٹاریو کینابس لیگالئیزیشن امپلیمنٹیشن فنڈ ) کو 2019جنوری  14
اس میں شامل ہونے کے کونسل کے فیصلے کے بعد، سٹی اب صوبے کی  کی ادائیگی موصول کی۔ 220,018صوبے کی جانب سے $

 جانب سے اضافی فنڈنگ موصول کرنے کے مقام پر آ گیا ہے۔

  

 بھنگ کے استعمال کے قوانین کا نفاذ

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


 

 

کے تحت برامپٹن میں تمباکو نوشی کی اجازت  ٹاریو ایکٹناسموک فری اووہاں پر قانونی طور پر اجازت ہے، جہاں  کی تفریحی بھنگ پینے
تفریحی بھنگ کے استعمال  ڑھیں۔پ کثرت سے پوچھے جانے والے سواالت  ہونے کی جگہوں کی تفصیالت کے لیےبھنگ کے قانونی  ہو۔

  پر قوانین کا درج ذیل طور پر اطالق ہو گا:

 بھنگ کے متعلق وفاقی اور صوبائی قوانین کے اطالق کی ذمہ دار ہے پیل ریجنل پولیس 

 استعمال والی  منظور شدہ کےچیزوں کا نفاذ کرے گی اور تمباکو اور بھنگ، دونوں  اسموک فری اونٹاریو ایکٹ پیل پبلک ہیلتھ
 جگہوں کو دیکھے گی۔

 پر قوانین  وغیرہ ی الء سروسز شہر کی ملکیتی جگہوں مثالا پارکسکارپوریٹ سیکورٹی اینڈ انفورسمنٹ اور بائ سٹی آف برامپٹن
 بھنگ کے غیر قانونی استعمال کے حوالے کے نفاذ اور خلل کی شکایات پر کئی ضمنی قوانین کو الگو کرنے میں شامل ہو گی۔

 ( پر رابطہ کریں۔311سے سروس برامپٹن )

 اقتباس

"ہم نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ ایک نہایت ہی کھلی اور گہری مشاورت کی اور ہم اتنے فعال طریقے سے شامل ہونے پر ان کا شکریہ ادا 
ھنگ کے اسٹورز اور صوبائی کرتے ہیں۔ رہائشیوں کی جانب سے کئی سواالت اور آراء کو سننے کے بعد، قانونی طور پر چلنے والے ب

۔ سٹی میونسپلٹیوں کے لیے طویل مدتی فنڈنگ کے ماڈل اور اسٹورز کی جگہوں اور دیگر حساس ہے فنڈنگ کی اہمیت نمایاں ہو گئی
 ، کے ارد گرد بفر کے حوالے سے حدود عائد کرنے کی صالحیت کے لیے وکالت جارے رکھنے کے لیے اعلی  وںجگہوں، بشمول اسکول

 گا۔" ا جائےساتھ فعال طور پر رابطہ جاری رکھکے  سطحوں حکومتی

 میئر پیٹرک برأون       -
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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۔

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

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔  انسٹاگرام , اورفیس بک ,ٹوئٹر شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 کمیونیکیشناسٹریٹیجک 
 سٹی آف برامپٹن 

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

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/FAQs.aspx
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