
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

   

தேர்ேல் சின்னங்களள ஜன்னல்களில் மட்டுதம காட்சிக்கு ளெக்க அனுமேிக்கும் 

ெளகயில் ெிளம்பரச் சின்னங்களுக்கான உபசட்டத்ளே ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சளப 

ேிருத்துகிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 30, 2022) – அளனத்து எேிர்காலத் தேர்ேல்களிலும் தேர்ேல் ெிளம்பரச் 

சின்னங்களள ஜன்னல்களில், அல்லது கேவுகளில் உள்ள ஜன்னல்களில் மட்டுதம காட்சிப்படுத்ே 

அனுமேிக்கும் ெளகயில், நகரத்ேின் சின்னங்களுக்கான உப சட்டத்ேில் ேிருத்ேம் வசய்ய, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர சளபயானது, தநற்ளறய சிறப்புக் கூட்டத்ேில் ஒப்புேல் அளித்ேது. குடியிருப்பு மற்றும் குடியிருப்பு 

அல்லாே நிலங்கள் உட்பட அளனத்து ேனியார் வசாத்துக்களுக்கும் இந்ேச் சட்டத் ேிருத்ேம் வபாருந்தும் 

2018, 2019 மற்றும் 2022 நகராட்சி, மாகாண மற்றும் கூட்டாட்சித் தேர்ேல்கள் உள்ளிட்ட கடந்ே பல 

தேர்ேல்களில் சட்டெிதராேமான தேர்ேல் ெிளம்பரச்சின்னங்கள் வோடர்பான புகார்களின் 

எண்ணிக்ளகயில் நகரம் குறிப்பிடத்ேக்க அேிகாிப்ளபக் கண்டுள்ளது. நகரத்ேின் ெிளம்பரச் 

சின்ங்களுக்கான உப-சட்டத்ளே மீறுெது என்பது, தபாக்குெரத்து அபாயங்கள் மற்றும் 

காட்சிப்படுத்ேலில் ஒழுங்கீனம் ஆகிய ெளககளில் பல்தெறு சிக்கல்களள உண்டாக்குகிறது. நகராட்சி 

தேர்ேல் ெிளம்பரச்சின்னத்ளே சட்டெிதராேமான காட்சிக்கு ளெப்பளே ெிசாாித்து ெழக்குத் 

வோடர்ெேற்காக, ஒரு சின்னத்ேிற்கு தோராயமாக $125 முேல் $130 ெளர சராசாியாக வசலொகிறது. 

சட்டெிதராே தேர்ேல் சின்னங்கள் வோடர்பாக ெிேிக்கப்படும் அபராே வோளககளள அேிகாிக்க 

உத்தேசித்ேிருப்பது பற்றி நகர ஊழியர்கள் கவுன்சிலுக்கு மீண்டும் அறிக்ளக அளிப்பார்கள். 

ஜன்னல்களில் தேர்ேல் ெிளம்பரச்சின்னங்களள காட்சிக்கு ளெப்பது என்பது, குடியிருப்பாளர்கள் எந்ே 

ஒரு தெட்பாளர் அல்லது மூன்றாம் ேரப்பினருக்குத் ேங்கள் ஆேரளெக் காட்டுகிறார்கள் என 

வோிந்துவகாள்ள உேவும்; அதே தெளளயில், ெிளம்பரச்சின்னத்ளே தசேப்படுத்துேல், சட்ட ெிதராேமான 

இடத்ேில் காட்சிப்படுத்ேல், காட்சிக்கு ளெப்பேில் ஒழுங்கீனம், ொகன ஓட்டுனருக்கு கெனச்சிேறல் 

உண்டாக்குேல் மற்றும் வபாது பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் ஆகியெற்ளற முன்கூட்டிதய ேடுக்கும். 

தேர்ேல் சின்னங்கள் பற்றிய நகரத்ேின் உபசட்டம் பற்றி இங்கு தமலும் அறியவும். 

  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Signs.aspx


 

 

“கடந்ே தேர்ேல்களில், சட்டெிதராேமான தேர்ேல் ெிளம்பரச்சின்னங்கள் காட்சிக்கு வைப்பது 

வோடர்பான புகார்களில் கணிசமான அேிகாிப்ளப நகரம் கண்டுள்ளது; தமலும் இப்படி வைப்பது 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நமது சமூகத்ேினவை எடுத்துக்காட்டுைது வோடர்பான பல சிக்கல்களள 

உண்டாக்குகின்றன. ெிளம்பரச்சின்னங்களளக் காட்சிக்கு வைப்பது த ாடர்பான சட்டத்  ிருத் த் ின் 

கீழாக, குடியிருப்பாளர்கள் ஜன்னல்களில் தேர்ேல் ெிளம்பரச்சின்னங்களளக் காட்சிக்கு வைப்பேன் 

மூலம் தெட்பாளர்கள் மற்றும் மூன்றாம் ேரப்பினளரப் பற்றிய ேங்கள் எண்ணங்களளத் வெளிப்படுத்ே 

முடியும் என்பதுடன், நமது நகரத்ளே பாதுகாப்பாகவும் அழகாகவும் ளெத்ேிருக்கவும் உேவும்.” 

-        பபட்ாிக் ப்ைவுன், பமயர், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

”சட்டெிதராே தேர்ேல் ெிளம்பரச்சின்னங்கவைக் காட்சிக்கு வைப்பது வபாதுமக்கள் பாதுகாப்ளப 

வபாிதும் பாேிக்கலாம் மற்றும் நமது சமூகத்ேின் தோற்றத்ளே மாற்றிைிடக் கூடும்; அத்துடன் நகராட்சி 

தசாத்துக்கள் மீது தநருக்கடிவய ஏற்படுத்ேலாம். ஜன்னல்களில் மட்டுதம தேர்ேல் 

ெிளம்பரச்சின்னங்களுக்கான சுெவராட்டிகளள காட்சிக்கு வைக்க அனுமேிக்கும் ெளகயில் நகாின் 

ெிளம்பரச்சின்னங்களுக்கான சட்டத்ளே ேிருத்துெேன் மூலம், வபாதுச் வசாத்துக்களில் உள்ள 

ெிளம்பரச்சின்னங்கள், அேிகப்படியான ைிைம்பைப்பலளககள், நகரச் வசாத்துக்களில் உள்ள ைிைம்பைப் 

பலளககள் மற்றும் தேர்ேல் முடிந்  பின்னும் 72 மணி தநரத்ேிற்கும் தமலாகக் காட்சிக்கு 

வைக்கப்பட்டிருக்கும் பலளககள் ஆகியெற்ளறக் குளறக்கலாம் மற்றும் நமது நகரத்ளே சுத்ேமாக 

ளெத்ேிருக்கலாம்.” 

-        தைாவீனா சான்ட்படாஸ், பிைாந் ிய கவுன்சிலர், ைார்டுகள் 1 & 5;  வலைர், சட்டைடிைாக்க 

பசவைகள், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

“இது ப ர் ல் ெிளம்பரச்சின்னங்கள் மீது நகரம் பமற்தகாள்ைைிருக்கிற சின்னங்கள் மீ ான 

சட்டத்ேிருத்ேம் மட்டுபம, ேளட அல்ல என்பளே எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்கு மீண்டும் ெலியுறுத்ே 

ெிரும்புகிதறன். உப சட்டத்ளேத் ேிருத்துெது அேிகப்படியான ைிைம்பைச்சின்னங்களளக் குளறக்கும், 

சட்டெிதராே ைிைம்பைச்சின்னங்களள அகற்றும், கட்டிடங்கவைப் பாதுகாக்கும்; நமது 

குடியிருப்பாளர்களின் பாதுகாப்ளப தமம்படுத்தும் மற்றும் சமூகத்ேின் தோற்றத்ளே எடுத் ியம்பும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஆதராக்கியமாகவும், பாதுகாப்பாகவும், சுத்ேமாகவும் இருப்பளே உறுேிவசய்ெேில் 

குடியிருப்பாளர்களின் வோடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்புக்காக நாங்கள் நன்றி கூறுகிதறாம்.” 

-          மார்தலான் கால்லிடீன், ேளலளம நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 

700,000 மக்களளயும் 75,000 ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாியத்ேிலும் வபாதுமக்களள மனத்ேில் ளெத்தே வசய்கின்தறாம். பலேரப்பட்ட 

சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், வோழில்நுட்பாீேியில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேியிலான புதுளமப் பளடத்ேலில் முன்னணி ெகிப்பேற்கான பயணத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  

ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் கட்டளமப்பேற்கான ெளர்ச்சிப்பாளேயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  

Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வோிந்துவகாள்ளுங்கள் 

 

ஊடக வோடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பமுக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

                                                                                       

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
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