
 

 

ਸਿਟੀ ਹਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਤਅੈ ਮ ਲਾਕਾਤ ਦ ਆਰਾ ਸਵਆਹ ਦ ੇਲਾਇਿੈਂਿ ਜਾਰੀ ਕਰਗੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਜ ਲਾਈ, 2020) – ਅੁੱਜ ਤੋਂ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਤੈਅ ਮ ਲਾਕਾਤ ਦ ਆਰਾ, ਸਵਆਹ ਦੇ 
ਲਾਇਿੈਂਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰੇਗੀ। ਇਿਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਸਵਆਹ ਦ ੇਲਾਇਿੈਂਿ, ਬ੍ਹ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਨ। 

ਸਵਆਹ ਦਾ ਲਾਇਿੈਂਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਲਖੇ ਚਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

1. ਇੁੱਥੇ (here) ਇੁੱਕ ਮ ਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰੋ।  
2. ਸਵਆਹ ਦ ੇਲਾਇਿੈਂਿ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ (marriage licence application), ਪ ਰੀ ਕਰਕੇ ਉਿਦਾ ਸਪਰੂੰ ਟ ਲਵੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਸਕ ਅਰਜ਼ੀ 

ਤ ੇਦੋਵੇਂ ਸਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਦ ੇਦਿਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਸਿਜੀਟਲ ਦਿਤਖ਼ਤ ਿਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ)। ਸਿਰਫ਼ ਇੁੱਕ ਸਬ੍ਨੈਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਮ ਲਾਕਾਤ 

ਸਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।  
3. ਤੈਅ ਮ ਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵੇਲੇ, ਿਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਛਾਣ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦ ੇਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੋਵ)ੇ ਦ ੇਨਾਲ, ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਦਿਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਵਆਹ ਦ ੇਲਾਇਿੈਂਿ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 

ਸਨਵਾਿੀ ਿਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (website) ਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ 

ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਸਵਆਹ ਦਾ ਲਾਇਿੈਂਿ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੁੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।   

ਇਿ ਵੇਲੇ ਿੀਸਮਤ ਿੂੰ ਸਖਆ ਸਵੁੱ ਚ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬ੍ਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਿ ਵੇਲੇ ਸਿਸਵਲ ਮੈਸਰਜ ਿੈਰੇਮਨੀਜ 

ਰੁੱਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ।   

ਕੋਸਵਿ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿ ਰੁੱ ਸਖਆ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣ ਲਈ, ਸਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਜਨਤਕ 

ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੂੰਦ ਰਸਹਣਗੇ।  

ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਟੀ ਦ ੇਕੋਸਵਿ-19 ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ (ਮੈਨਿੇਟਰੀ ਫੇਿ ਕਵਸਰੂੰਗਿ) ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (COVID-

19 Mandatory Face Coverings By-law) ਦ ੇਅਧੀਨ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਸਵੁੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ, ਗੈਰ-ਮੈਿੀਕਲ ਮਾਿਕ (ਕੁੱਪੜੇ ਦ ੇਬ੍ਣੇ 
ਿਧਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਪਸਹਨਣ ਜਾਂ ਸਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੁੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਇਨਿੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸਵਖੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ੍ ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।  
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ਮੀਿੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ  

ਮੋਸਨਕਾ ਦ ੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

