21 ਜਨਵਰੀ, 2019

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਨਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਭੰ ਗ (ਕੈਨਾਨਬ੍ਸ) ਦੇ ਨਰਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਪੱ ਖ ਨਵੱ ਚ ਵੋਟ ਨਦੱ ਤੀ ਹੈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਈ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਅੱ ਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਸਟੀ ਕਾਉਂਨਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱ ਚ
ਨਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਭੰ ਗ (ਕੈਨਾਨਬ੍ਸ) ਦੇ ਨਰਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਂ ਗੇਨਮੰ ਗ ਕਨਮਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ.) (Alcohol and Gaming Commission of Ontario) (AGCO) ਭੰ ਗ ਦੇ
ਅਲਕੋਹਲ ਐਡ
ਨਨਿੱਜੀ ਨਰਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਨਸੰ ਗ, ਨਨਵਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੰ ਭਾਲੇ ਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱ ਚ ਪਨਹਲਾ ਸਟੋਰ 1 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਖੱ ਲਹੇਗਾ।
ਨਕਉਂਨਕ ਅਕਤੂਬ੍ਰ 2018 ਨਵੱ ਚ ਭੰ ਗ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, ਭੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱ ਚ ਹੈ, ਨਜੱ ਥੇ ਤੰ ਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਸਟੀ ਭੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪਨਲਸ (Peel Regional Police) ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਨਲਕ ਹੈਲਥ (Peel
Public Health) ਨਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਨਸੰ ਗ
ਨਨਿੱਜੀ ਨਰਟੇਲਰ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (AGCO) ਵੱ ਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਨਯੰ ਤਨਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ (Province of
Ontario) ਨੇ ਦਸੰ ਬ੍ਰ 2018 ਨਵੱ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਕ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਮਆਦ ਲਈ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਖੇਤਰ (ਦਰਹਮ, ਯੌਰਕ, ਪੀਲ, ਹੈਲਟਨ) (GTA
Region) (Durham, York, Peel, Halton) ਨਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਛੇ ਨਰਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੱ ਕ ਪੂਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨਵੱ ਚ ਸਟੋਰ
ਖੋਲਹਣ ਲਈ 25 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਰਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਕ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇਣ।
ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਕਨੂੰਨੀ ਨਰਟੇਲ ਸਟੋਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਰੀ ਦੀ ਬ੍ੰ ਦਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜੋ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਨਰਟੇਲ
ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨਵੱ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ (map) ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (AGCO) ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਸਟੋਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 15-ਨਦਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਨਮਆਦ ਦੀ ਸਨਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ.
(AGCO) ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਚੰ ਤਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ.
(AGCO) ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. ਪੋਰਟਲ (iAGCO portal) ਦਆਰਾ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਲਸੰ ਸਸ਼ਦਾ ਨਰਟੇਲ
ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਸੱ ਧੇ ਨਟੱ ਪਣੀਆਂ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏ.ਜੀ.ਸੀ.ਓ. (AGCO) ਰਨਜਸਟਰਾਰ ਸਟੋਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਜਨਤਕ ਨਹੱ ਤ ਨਵੱ ਚ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਜਵੇਂ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨਾਂ ਨਵੱ ਚ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਰਨਜਸਟਰਾਰ
ਜਨਤਕ ਨਹੱ ਤ ਵਾਲੇ ਨਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੱ ਨਖਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱ ਨਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰ ਗ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੰ ਚ ਤੇ ਬ੍ੰ ਦਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰ ਗ ਨਾਲ ਸਬ੍ੰ ਨਧਤ ਅਵੈਧ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬ੍ੰ ਨਧਤ ਹੋਣ।

ਨਮਊਨਨਨਸਪਲ ਫੰ ਨਡੰ ਗ
14 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ, ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਕੈਨਾਨਬ੍ਸ
ਲੀਗਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੰ ਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੰ ਡ (ਓ.ਸੀ.ਐਲ.ਆਈ.ਐਫ.) (Ontario Cannabis Legalization Implementation Fund) (OCLIF)
ਦਆਰਾ, ਸੂਬ੍ੇ ਤੋਂ $220,018 ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਭਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਉਂਨਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸਟੀ ਹਣ ਸੂਬ੍ੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ
ਫੰ ਨਡੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱ ਚ ਹੈ।

ਭੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੱ ਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਭੰ ਗ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ ਵੈਧ ਹੈ, ਨਜੱ ਥੇ ਸਮੋਕ ਫਰੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਐਕਟ (Smoke Free Ontario Act) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੰ ਮਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਭੰ ਗ ਨਕੱ ਥੇ ਵੈਧ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਪੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQs) ਪੜ੍ਹੋ। ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਭੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ
ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:


ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪਨਲਸ (Peel Regional Police) ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ



ਪੀਲ ਪਬ੍ਨਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਸਮੋਕ ਫਰੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਐਕਟ (Smoke Free Ontario Act) ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਤੰ ਮਾਕੂ ਅਤੇ ਭੰ ਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲੇ ਗੀ



ਂ ਐਨਫੋਰਮੈਂਟ ਐਡ
ਂ ਬ੍ਾਇ-ਲਾੱ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (Corporate
ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਸਨਕਓਨਰਟੀ ਐਡ
Security and Enforcement and By-law Services) ਨਸਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ,
ਨਜਵੇਂ ਪਾਰਕਸ; ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬ੍ੇ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਨਵੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਬ੍ਾਇ-ਲਾੱ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਭੰ ਗ ਦੀ ਅਵੈਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ
ਸਬ੍ੰ ਧ ਨਵੱ ਚ ਸਰਨਵਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (311) (Service Brampton (311)) ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲਾ
“ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਹਤ ਹੀ ਖੱ ਲਹੀ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਨਕਨਰਆ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਨਹਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਮਲੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭੰ ਗ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਪਹੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਫੰ ਨਡੰ ਗ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। ਨਸਟੀ ਨਮਊਨਨਨਸਪਲਟੀਜ ਲਈ ਲੰਮੀ-ਨਮਆਦ ਦੇ ਫੰ ਨਡੰ ਗ ਮਾੱਡਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬ੍ੰ ਧ ਨਵੱ ਚ ਬ੍ੰ ਦਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਕਨਰਆ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗੀ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਨਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਵੱ ਡਾ ਸੋਚ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਨਵੱ ਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੰ ਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵੱ ਚ ਸਨਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਰਨਹਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਵੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹਾ ਜਨੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca
'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
ਮੋਨਨਕਾ ਦੱ ਗਲ (Monika Duggal)
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