
 
 

 

 

 برامپٹن کونسل کی جانب سے تحریک اور سائن بورڈز کے حوالے سے ضمنی قانون کے بارے میں اپ ڈیٹ

جنوری کو اپنے اجالس میں، برامپٹن سٹی کونسل نے ایسے سائن بورڈز لگانے پر پابندی  22مورخہ  –( 2020 جنوری 28برامپٹن، آن )
عائد کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے جن میں کسی سوشل میڈیا اکأونٹ یا کسی امیدوار کا حوالہ موجود ہو یا ان سے شناخت 

 ن )سائن بائی الء( کو کوئی حتمی شکل نہیں دے دی جاتی۔ممکن ہو سکتی ہو، جب تک کہ سائن بورڈز کے حوالے سے ضمنی قانو

 اس تحریک میں بیان کیا گیا ہے کہ:

برامپٹن میں سائن بورڈز کی بصری معاونتوں کے ذریعے اظہار رائے کی آزادی کو متوازن بنانے کے لیے اور یہ کہ کسی منتخب شدہ 
ئی یا وفاقی دفتر یا بشمول تصویر، ویب سائیٹ یا اس کا سوشل میڈیا لنک( نمائندے یا امیدوار )جس سے مراد کوئی ممبر آف کونسل، صوبا

کو حتمی شکل  399-2002کی شناخت کے لیے سائن بورڈز کے استعمال کی اس وقت تک اجازت نہ دی جائے جب تک کہ سائن بائی الء  
 تی۔آوزوں ترمیم سامنے لے نہیں دے دی جاتی یا کونسل اس میں کوئی م

جنوری کی اسٹیٹمنٹ پر ابھی جامع نظرثانی کرنی ہے، لٰہذا یہ تحریک رفتار کم کرنے  9چونکہ سائن بائی الء کے حوالے سے سٹی نے اپنی 
(nwslow doکے سائن بورڈز کی اجازت جاری رکھنے کی حمایت کرتی ہے۔ )   ،کے بعد لگائے جانے والے رفتار  2020جنوری  22تاہم

ہر قسم کے سائن بورڈز کو الزمی طور پر کونسل کی تحریک کے مطابق ہونا چاہیے، بشمول اس شرط کے کہ ویب کم کرنے کے اور دیگر 
( please slow downسائیٹ کے حوالہ سے کسی منتخب شدہ امیدوار کی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تحریک براہ کرم رفتار کم کریں )

( کے مطابق منظور شدہ ہوں۔ 4)8حمایت کرتی ہے، جو کہ سائن بائی الء کی سیکشن کے سائن بورڈز لگانے کی اجازت جاری رکھنے کی 
جنوری کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق، سٹی اپنے  سائن بائی الء پر ایک جامع  9میں منظور کیا گیا تھا۔ سٹی کی جانب سے  2002اس استثٰنی کو 

  نظرثانی کا عمل جاری رکھے گا۔

ائی الء کی دوسری تمام شرائط پر بھی الزمی پورا اترنا چاہئے، بشمول اس شرط کے کہ نجی جائیدادوں اس طرح کے سائن بورڈز کو سائن ب
مربع فٹ تک محدود ہوں گے اور یہ کہ  4.3)اور سڑک پر دوسروں کے حق کے مقامات(  پر لگائے جانے والے سائن بورڈز سائز میں 

ی جائیداد کی حدود کی تصدیق کرنے کے لیے رہائشیوں کو اپنی جائیداد کا سروے چیک انہیں مرئیت مثلث میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اپن
 5کرنا چاہیے۔ سائن بورڈز کے حوالے سے دیگر عمومی قواعد اور ممنوعات کے بارے میں جاننے کے لیے سائن بائی الء کی سیکشن 

ں کے شیلٹروں وغیرہ پر، سٹی کے ملکیتی مقامات پر اشتہار بازی مالحظہ فرمائیں۔ سٹی کی پراپرٹی مثالا سٹی کی ملکیتی جگہیں بشمول بسو
کے حوالے سے کونسل کی منظور شدہ پالیسی کا اطالق ہوتا ہے اور اس پر سائن بائی الء کا اطالق نہیں ہوتا۔ سٹی توقع کرتا ہے کہ سائن 

 کسی وقت پیش کر دیا جائے گا۔بائی الء پر جامع نظرثانی کا کوئی نتیجہ سٹی کونسل کے سامنے اس سال بعد میں 
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