
 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਪਰਿਤਾਵ ਅਤੇ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (28 ਜਨਵਰੀ, 2020) – 22 ਜਨਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਸਟੂੰਗ ਸਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) 

ਨੇ ਅਸਜਹੇ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਤ ੇਪਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਤਾਵ ਪਾਿ ਕੀਤਾ, ਸਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਪਰਿਤਾਵ ਸਿਟੀ ਦ ੇਿਾਈਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (ਿਾਈਨ ਬ੍ਰੋਡਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਉਪ-ਕਨ ੂੰ ਨ) (Sign By-law) ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗ  
ਰਹੇਗਾ। 

ਇਿ ਪਰਿਤਾਵ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ: 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਦੇ ਸਵਜੁਅਲ ਭ ਸਦਰਸ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਤੁਸਲਤ ਕਰਨ ਦ ੇਸਹੱਤ ਸਵੱਚ, ਸਨਰਵਾਸਚਤ ਅਸਿਕਾਰੀ ਜਾਂ 
ਉਮੀਦਵਾਰ (ਮਤਲਬ੍ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਿ ਬ੍ਾਈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਂ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ ਜਾਂ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਲੂੰ ਕ 

ਹੋਵ)ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਾਈਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ 399-2002  ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਪ ਰੀ 
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੋਿ ਤ ੇਸਵਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਿ ਪਰਿਤਾਵ ਸਵੱਚ “ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰੋ” (“slow down”) ਦ ੇਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੋਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਸਗਆ ਹੈ 

ਸਕਉਂਸਕ 9 ਜਨਵਰੀ ਦ ੇਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬ੍ਆਨ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਿਾਈਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੀ ਸਵਆਪਕ ਿਮੀਸਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਕੋਈ ਵੀ “ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ 

ਕਰੋ” ਦੇ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ, ਜੋ 22 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਦ ੇਪਰਿਤਾਵ ਦ ੇਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ, ਇਿ ਸ਼ਰਤ 

ਿਮੇਤ ਸਕ ਹਵਾਲਾ ਸਦੱਤੀ ਸਕਿੇ ਵੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ ਸਵੱਚ ਸਕਿੇ ਸਨਰਵਾਸਚਤ ਅਸਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਿ ਪਰਿਤਾਵ ਸਵੱਚ “ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ 

ਕਰੋ” (“please slow down”) ਦ ੇਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੋਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਲਈ ਿਾਈਨ ਬ੍ਾਇ-

ਲਾਅ ਦ ੇਿੈਕਸ਼ਨ 8(4) ਹੇਠ ਇਜਾਜਤ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 2002 ਸਵੱਚ ਮਨਜ ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। 9 ਜਨਵਰੀ ਦ ੇਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬ੍ਆਨ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ 

ਸਿਟੀ, ਿਾਈਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੀ ਸਵਆਪਕ ਿਮੀਸਖਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। 

ਅਸਜਹੇ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਿਾਈਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਿ ਸ਼ਰਤ ਿਮੇਤ ਸਕ ਿਾਈਨ 

ਬ੍ੋਰਡ ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ (ਿੜਕ ਦੇ ਅਸਿਕਾਰਤ ਰਿਤੇ ਤ ੇਨਹੀਂ), ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ 4.3 ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ 

ਸਤਕੋਣੇ ਸਦੱਿਣ ਦੇ ਸਹਿਾਬ੍ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਾਊਂਡਰੀਜ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ 
ਪਰਾਪਰਟੀ ਿਰਵੇਖਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਿਬ੍ੂੰ ਿਤ ਹੋਰ ਆਮ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਬ੍ੂੰ ਦੀਆਂ, ਿਾਈਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੇ ਿੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਵੱਚ 

ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱ੍ਿ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਿਮੇਤ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਰਬ੍ਨ ਫਰਨੀਚਰ (Urban Furniture) ਸਜਹੀ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ 
ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਐਡਵਾਰਟਾਈਸਜੂੰਗ ਔਨ ਸਿਟੀ ਪਰਾਪਰਟੀ (Advertising on City Property) ਨਾਲ ਿਬ੍ੂੰਿਤ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ ਰ ਕੀਤੀ ਪਾਲਿੀ 
ਵੱਲੋਂ  ਸਨਯੂੰਤਸਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਈਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਅੂੰਤ ਸਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਵਆਪਕ ਿਾਈਨ-ਬ੍ਾਇ 

ਲਾਅ ਿਮੀਸਖਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 

-30- 

 



 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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