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બ્રૅમ્પટન ખાતે કેનાબિસના સૂબિત રિટેઇલ સ્ટોિનું ઠેકાણું
બ્રૅમ્પટન ખાતે કેનાબિસના સૂબિત રિટેઇલ સ્ટોિની બિગતો અલ્કોહોલ એન્ડ ગેમિુંગ કબિશન ઓફ ઓન્ટારિયો (Alcohol and
Gaming Commission of Ontario (AGCO)) દ્વારા તેઓના iAGCO પોટટલ પિ ઉપલબ્ધ કિિાિાું આિી છે
સ્ટોિનું સૂબિત ઠેકાણું 186 મેઇન સ્ટ્રીટ સાઉથ, સ્ટ્વીટ 190, બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો L6W 2E2. AGCO 15-રિવસનો જાહેર અધિસૂચનાનો
સમયગાળો સુલભ કરશે. જો બ્રૅમ્પટનનાું નાગરિકોએ સ્ટોિના ઠેકાણા બિશે કોઇ પણ િત દશાટિિા હોય તો iAGCO પોટટલ મારફત
સીિા પૂરા પાડી શકાશે. લેધિત રજૂ આતોની અંધતમ તારીિ 20 ફેબ્રુઆરી 2019 છે . લેબખત િજૂ આતોની િધ બિગતો અહીં િળી શકશે.
િાિુંિાિ પૂછાતા પ્રશ્નો
શું બ્રૅમ્પટન ખાતે કેનાબિસના રિટેઇલ સ્ટોિ કાયદેસિ છે ?

હા, 21 જાન્યુઆરી 2019ના રોજબ્રૅમ્પટન સીટી કાઉબન્સલે ખાનગી િાબલકીના કેનાબિસ રિટેઇલ સ્ટોસટ બ્રૅમ્પટનિાું ખલે તેનાું પક્ષિાું િત
આપ્યો છે . સ્ટ્ટોસટનું ધનયમન અને તેઓને પરવાના AGCO દ્વારા જારી થશે.
શું સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન કેનાબિસના બ્રૅમ્પટન ખાતેના તિાિ સૂબિત રિટેઇલ સ્ટોસટ િાટે જાહેિ અબધસૂિના જાિી કિશે?
ના, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન જાહેર અધિસૂચના જારી કરશે નહીં. તે પ્રરિયાનું સંચાલન AGCO દ્વારા થાય છે . કૃપા કિીને જાહેિ અબધસૂિના
પ્રરિયા િાટે તેઓની િેિસાઇટ જઓ.
કેનાબિસના નિા રિટેઇલ સ્ટોિની અિજી બિશે હું કેિી િીતે િાબહતગાિ િહી શક?
ું
કેનાબિસ બિશેના બનયિો અુંગન
ે ી અને લાયસન્સ પ્રરિયાની િાબહતી ઉપલબ્ધ થશે ત્યાિે AGCO તે વહેંચશે. અપડેટ િેળિિા િાટે AGCO ની
ઇમેલ ધલસ્ટ્ટમાં નોંિણી કરો.
બ્રૅમ્પટન ખાતે કેનાબિસના સૂબિત રિટેઇલ સ્ટોિના ઠેકાણા બિશે શું જાહેિ જનતા સીટીને પ્રબતભાિ આપી શકે?

જનતાને સલાહ આપિાિાું આિે છે કે પ્રબતભાિ સીધો AGCOને iAGCO પોટટલ પિ આપિો. લેબખત િજૂ આત ફાઇલ કિિા
અુંગેની િધ િાબહતી AGCO કેનાબિસ િજૂ આત પાન (Cannabis Submission Page) પિ ઉપલબ્ધ છે .
શું કેનાબિસના રિટેઇલ સ્ટોસટ દ્િાિા શાળાઓથી અિક અુંતિ િાખિાનું િહેશ?
ે
હા, કાયિેસર રરટેઇલ સ્ટ્ટોસટ દ્વારા શાળાઓથી ઓછામાં ઓછુ ં 150 િીટિનું અુંતિ િાખિાની આિશ્યકતા િહેશે. અુંતિ િયાટદાના આધાિે

એિી બિલકતો જે િને છૂ ટક દકાનો િનાિિાની િુંજૂિી િળેલ ક્ષેત્રો િનાિિાિાું આવ્યા હોય તે સીટી િેિસાઇટ પિ ઉપલબ્ધ આ નક્શા
પિ હાઇલાઇટ કિિાિાું આવ્યા છે . િૉડટ િાટેના બિબશષ્ટ નક્શા આ વેબપેજ પિ પણ ઉપલબ્ધ છે .
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