
 
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாமன்றத்தின் தீர்மானம் மற்றும் அறிவிப்பு பலகை கவப்பதற்ைான 

உபவிதி பற்றிய புது செய்தி 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (January 28, 2020) – ஜனவாி 22 ஆம் தததிய ப்ராம்ப்ட்டன் மாநைர மாமன்றக் 

கூட்டத்தில் ஒரு தீர்மானம் நிகறதவற்றப்பட்டது; அதன்படி ஒரு ெமூை ஊடை ைணக்கு  அல்லது ஒரு 

ததர்தல் தவட்பாளருகடய அகடயாளம் அல்லது அது/அவர் பற்றிய குறிப்பிகனக் சைாண்டிருக்ைின்ற 

எந்த ஒரு அறிவிப்பு பலகையும் கவப்பதற்கு ைட்டுப்பாடு விதிக்ைப்படுைிறது; இந்த அறிவிப்பு பலகை 

கவப்பதற்ைான மாநைர உபவிதிைள்  மறுபாிெீலகன செய்யப்படும் வகர இந்தக் ைட்டுப்பாடு இருக்கும். 

தீர்மானத்தில் கூறப்படுவதாவது: 

அறிவிப்பு பலகைக்ைான உப ெட்டம் 399-2002 இன் மீது தமற்சைாள்ளப்படுைின்ற மறுபாிெீலகன முடிந்து, 

அதற்ைான திருத்தமானது மாமன்றத்தினால் பாிெீலித்து முடிக்ைப்படும் வகர, இந்த அறிவிப்புப் பலகைைள் 

கவக்ை அனுமதி ைிகடயாது;  இந்த நடவடிக்கையானது ப்ராம்ப்ட்டன் நைாில்  இருக்கும் பார்கவயில் 

படுைின்ற அறிவிப்புப் பலகைைளானகவ  தபச்சு சுதந்திரத்தின்  நலன் ைருதியும், ததர்தலில் 

ததர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட  அதிைாாி அல்லது தவட்பாளாின் (மாமன்ற வார்டு, பிரததெம் மற்றும் கூட்டு அரெின் 

அலுவலைம் அலுவலர்ைளுகடய புகைப்படம், வகலத்தளம் அல்லது ெமூை ஊடை லின்க் ஆைியவற்றுடன் 

இருப்பகவ)  உறுப்பினர் நலன் ைருதியும் இப்படி செய்யப்படுைிறது. 

“சமதுவாை செல்லவும்” என்னும் அறிவிப்பு பலகைைள் கவப்பகத இந்த தீர்மானம் சதாடர்ந்து 

அனுமதிக்ைிறது; அதத ெமயத்தில்  இதற்ைான உப விதியானது ஜனவாி 9 ஆம் தததியிட்ட மாநைர 

மன்றத்தின் கூற்றுப்படி மாநைர மன்றத்தினால் முழுகமயான ஒரு மறுபாிெீலகனக்கு 

உட்படுத்தப்படுைிறது.  எனினும், ஜனவாி 22, 2020 தததிக்கு பின்னர் நட்டு கவக்ைப்பட்ட  “சமதுவாை 

செல்லவும்” எனும் எந்த ஒரு  அறிவிப்புப் பலகையும் மாமன்றத்தின் தீர்மானத்தின்படி ஒத்திகெவு 

சைாண்டிருக்ை தவண்டும்; இதில் குறிப்பிடப்படும் எந்த வகலத்தளமும், ததர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட எந்த ஒரு 

தவட்பாளாின்   சபயகர சுட்டிக்ைாட்டலாைாது. இந்த தீர்மானமானது “தயவு செய்து சமதுவாை 

செல்லவும்” என்னும் அறிவிப்பு பலகைைள் கவப்பகத இதற்ைான உப விதியின் பிாிவு 8(4) இன் படி  

சதாடர்ந்து அனுமதிக்ைிறது. இந்த விதிவிலக்கு 2002 ஆம் ஆண்டில் ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டது.  ஜனவாி 9 

ஆம் தததியிட்ட மாநைர மன்றத்தின் கூற்றுப்படி அறிவிப்புப் பலகைக்ைான உப விதியானது மாநைர 

மன்றத்தினால் சதாடர்ந்து முழுகமயான ஒரு மறுபாிெீலகனக்கு உட்படுத்தப்படுைிறது.  

இப்படியான அறிவிப்பு பலகைைள்,  அவற்றுக்ைான உப விதிைளின் ததகவப்பாடுைளுக்கு சதாடர்ந்து 

இணக்ைமாை இருக்ை தவண்டும்; இப்படி நட்டு கவக்க்ைப்படுைின்ற அறிவிப்பு பலகைைள் (ொகல 

ஓரங்ைளில் ொகல மீது இருக்ைாமல்)  தனியார் சொத்துக்ைளில்தான் இருக்ைதவண்டும்; அதன் அளவு 4.3 

ெதுர அடி பரப்பு சைாண்டதாை இருக்ை தவண்டும்; ஒரு ொகல இரண்டாைப் பிாியும் முக்தைாணச் 

ெந்திப்பில் ொகலைகள மகறக்கும்படி இருக்ைலாைாது. இதன் வகையில் குடியிருப்புவாெிைள் தங்ைள் 

சொத்துக்ைளின் எல்கல வரம்புைகள ொிபார்த்துக்சைாள்ள தவண்டும். அறிவிப்பு பலகைைள் பற்றிய இதர 

ஒழுங்குமுகறைள் மற்றும் தகடைள் ஆைியவற்கற உப விதியின் பிாிவு 5 இல் பார்த்துக்சைாள்ளலாம்.   



 

 

மாநைாின் சொத்துக்ைள் மீது, அதாவது மாநைருக்கு சொந்தமான நைர்ப்புற உட்ைாரும் சபஞ்சுைள் 

தபான்றகவ, தபருந்து நிறுத்த ைாத்திருப்பு நிழல் குகடைள்,  ஆைியவற்றின் மீது விளம்பரம் செய்வது, 

”மாநைாின் சொத்துக்ைள் மீது விளம்பரம் செய்வது சதாடர்பான”, மாமன்றம் ஒப்புதல் அளித்த 

சைாள்கையினால் ஆளுகம செய்யப்படுைிறது; இது உபவிதிக்கு  உட்படுவதில்கல.  அறிவிப்பு பலகை 

பற்றிய உப விதி மீதான முழுகமயான மறுபாிெீலகனயின் தபாிலான முடிவுைள் இந்த வருடத்தின் 

பிற்பகுதியில் ைிகடக்கும் என  மாநைர மன்றம் எதிர்தநாக்குைிறது. 
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