
 
 

 

 

બ્રમૅ્પટન કાઉન્સિલનો ઠરાવ અન ેન્િહ્નો ન્વષયક ઉપન્નયમ અપડટે 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારરયો (28 જાસયુઆરી 2020) – જાસયુઆરીની 22મીએ થયેલ િભામાાં બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉન્સિલ ેન્િટીની ન્િહ્નો ન્વષયક 

ઉપન્નયમ (Sign By-law) િમીક્ષા ન થાય તયાાં િુધી એવા કોઇપણ ન્િહ્નો પોસ્ટ કરવાનો પ્રન્િબાંધ ફરમાવ્યો છે જેમાાં િોશ્યલ ન્મરડયા કે 

ઉમેદવાર ન્વષયક કોઇપણ િાંદભભ િમાયેલ હોય અથવા િો િેમની ઓળખ દર્ાભવિો હોય. 

ઠરાવ ફરમાવ ેછે કે: 

વાણી-સ્વાિાંત્ર્ય િાથે બ્રૅમ્પટનમાાં ન્િહ્નોના પારટયા િાથેના દ્રશ્યમાન લેસડસ્કેપમાાં િમિુલા જાળવવાના ન્હિમાાં એવા ન્િહ્નો જે િુાંટાયેલ 

અન્ધકારી ક ેઉમેદવાર (જેનો િાંદભભ કાઉન્સિલ, પ્રોન્વશ્યલ કે ફેડેરલ ઑરફિના િદસ્ય િાથ ેછે, અથવા િો ફોટા, વેબિાઇટ અથવા િો િોશ્યલ 

ન્મરડયાની લલાંકનો િમાવેર્ થિો હોય)ની ઓળખ આપિા ન્િહ્નોનો ઉપયોગ કરવાની માંજૂરી િે િમય િુધી નથી જયાાં િુધી િાઇન બાય-લૉ 

399-2002 ની િમીક્ષાનુાં િમાપન અથવા િુધારો કાઉન્સિલ દ્વારા ધ્યાન પર લેવામાાં ન આવે. 

આ ઠરાવ, જાસયુઆરી 9મીના ન્િટી સ્ટેટમેસટ અનુિાર જયારે ન્િટી િાઇન બાય-લૉની વ્યાપક િમીક્ષા હાથ પર લેર્ ેિે િમય દરન્મયાન "સ્લો 

ડાઉન (ધીમા પડો)"નાાં ન્િહ્નો પોસ્ટ કરવાની માંજૂરી િાલુ રહેિી હોવાનુાં ફરમાવ ેછે.  જોક,ે એવા કોઇપણ "સ્લો ડાઉન” કે અસય ન્િહ્નો જે 22 

જાસયુઆરી 2020ના રદન પછી ઊભા કરવામાાં આવ્યા હોય િે કાઉન્સિલના ઠરાવ અનુરૂપ હોવા જોઇરે્, જેમાાં િે માાંગનો િમાવેર્ થર્ ેકે એવી 

કોઇપણ િાંદર્ભભિ વેબિાઇટ િુાંટાયેલ અન્ધકારીની ઓળખ આપર્ ેનહીં. આ ઠરાવ "કૃપા કરી ધીમા પડો (please slow down)” ન્િહ્નો 

પોસ્ટ કરવાની માંજૂરી િાલુ રાખે છે જેની પરવાનગી િાઇન બાય-લૉની કલમ 8(4) હેઠળ આપવામાાં આવેલ છે. િે છૂટની માંજૂરી 2002માાં 

આપવામાાં આવી હિી. ન્િટી, જાસયુઆરી 9 ના ન્િટી ન્નવેદન મુજબ િાઇન બાય-લૉની ન્વસ્િૃિ િમીક્ષા કરવાનુાં િાલુ રાખર્ે.  

આવા ન્િહ્નોએ િાઇન બાય-લૉની અસય િમામ આવશ્યકિાઓનુાં અનુપાલન કરવાનુાં પણ િાલુ રાખવાનુાં રહેરે્ જેમાાં િે માાંગનો િમાવેર્ થાય 

છે કે ન્િહ્નો ખાનગી ન્મલકિ પર ઊભા કરવામાાં આવ ે(અન ેરાઇટ-ઓફ-વ ેમાગો પર નહીં), િેનુાં કદ 4.3 િો.ફુટની મયાભદા ધરાવ,ે અન ેિે 

દ્રશ્યમાન ન્િકોણની અાંદર ઊભા કરવામાાં આવ ેનહીં. ન્નવાિીઓએ પોિાની ન્મલકિના િવ ેિકાિી લેવાના રહેરે્ જેથી પોિાની ન્મલકિની 

િીમાઓની પુન્િ મળી રહે. ન્િહ્નોન ેલગિા અસય િામાસય ન્નયમો અન ેપ્રન્િબાંધો િાઇન બાય-લૉની કલમ 5 માાં મળી ર્કરે્. ન્િટી પ્રોપટી પર 

જાહેરાિ, જેમ કે બિ આશ્રયસ્થાનો િન્હિ ર્હેરની માન્લકીનાાં અબભન ફર્નભિર, ન્િટી પ્રોપટી પરની જાહેરાિ િાથે િાંબાંન્ધિ કાઉન્સિલ દ્વારા 

માસય નીન્િ દ્વારા િાંિાન્લિ થાય છે અન ેિાઇન બાય-લૉને આન્ધન નથી. ન્િટી અપેક્ષા રાખે છે ક ેિેની વ્યાપક િાઇન બાય-લૉની િમીક્ષાનુાં 

પરરણામ આ વષભના ઉત્તરાધભમાાં ન્િટી કાઉન્સિલ િમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવર્.ે 
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ન્મરડયા િાંપકભ : 

મોન્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડભનેટર, ન્મરડયા એસડ કમ્યુન્નટી એંગેજમેસટ  

વ્યૂહાતમક િાંવાદ  

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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