
 
 

 

 2017مارچ  10

 ( پر نظر ثانیAdult Entertainment By-lawایڈلٹ اینٹرٹینمنٹ بائی ال )
 

پر پہلے سے جاری نظر ثانی کے ایک جزو  1-2002( Licensing By-lawبرامٹن، اونٹاریو: الئسنسنگ سے متعلق بائی ال )

( مواد adultروبار کرنے والوں اور ایڈلٹ )( کا کاadult entertainmentسٹی کی طرف سے ایڈلٹ اینٹرٹینمنٹ )کے طور پر 

 فروخت کرنے والے سٹورز کے لیے الئسنسنگ کی شرائط کو سخت بنایا جا رہا ہے۔

 

 مجوزہ ترامیم میں شامل ہیں:

 ( آپریٹرز کے لیے الئیسنسنگ: باڈی رب پارلرزbody-rub parlors کے مالکان اور ایڈلٹ اینٹرٹینمنٹ پارلرز )

(adult entertainment parlors( یعنی سٹرپ کلبز )strip clubs کے مالکان کو سٹی کی طرف سے پہلے ہی )

اس کے عالوہ سٹی کی طرف سے ان کے آپریٹرز )یعنی وہ لوگ جو ان کاروباروں کو الئیسنس جاری کیے گئے ہیں۔ 

افتہ مالک یا الئسنس چال رہے ہیں( کو بھی الئیسنس جاری کیے جائیں گے اور یہ شرط رکھی جائے گی کہ الئیسنس ی

 یافتہ آپریٹر ہر وقت موقع پرموجود رہے۔

 ( ایڈلٹ اینٹرٹینرزAdult Entertainers( کے لیے الئیسنس: اینٹرٹینرز )entertainers کے لیے ) الئسنس حاصل بھی

 کرنے کی شرط شامل کی گئی ہے۔

 ( الئسنسنگ کے دائرہ کار کو ایڈلٹ ویڈیوزAdult Videoکے سٹورز تک وسی ) :ع کرنا( تمام ایڈلٹadult مواد )

 )بشمول ویڈیوز اور دوسرے پراڈکٹس( کو شامل کرنا اور الئینسنسز کی دو کیٹیگریز بنانا

o  ان سٹورز کے لیے کالسA :الئیسنس جن کا بنیادی کاروبار ہی ایڈلٹ مواد کا ہے اور 

o  ان کے لیے کالسB کردہ حصہ تمام مواد کی نمائش  الئسنس جن میں ایڈلٹ مواد کی نمائش کے لیے مختص

 فیصد سے کم ہو۔ 10کے لیے مختص کردہ حصہ کے 

 

اپریل کو کاؤنسل میں پیش کیا جائے گا۔ ایڈلٹ  12( کے نظر ثانی شدہ بائی ال کو Adult Entertainmentایڈلٹ اینٹرٹینمنٹ )

عوام الناس کو ان ترامیم پر اپنے خیاالت کا ( کا کاروبار کرنے والوں اور برامپٹن کے Adult Entertainmentاینٹرٹینمنٹ )

 اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔

 

 Wellington Streetویلنگٹن سٹریٹ ویسٹ ) 2پر بھیج سکتے ہیں یا  licensing@brampton.caآپ اپنے سواالت اور آراء 

West( پر واقع سٹی کلرک )City Clerk کی میٹنگ میں  2017اپریل  12( کے آفس میں جمع کرا سکتے ہیں یا کاؤنسل کی

 پیش کر سکتے ہیں۔

 

 میں جائیں۔ Licensing sectionپر  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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