
મરેજે લાઇસન્સીસ (લગ્ન પરવાનાઓ) 
મેરેજ લાઇસન્સીસ માટે વૉક-ઇન્સ (એપોઇન્ટમેન્ટ વગર) અથવા એપોઇન્ટમેન્ટ લઇને આવવાની સર્વિસીસ 

હવ ેઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરી સીટી હૉલમાાં હાજર રહેતા પહલેાાં અથવા એપોઇન્ટમેન્ટ લેતા પહેલાાં બધી 

જરૂરરયાતોની સમીક્ષા કરશો.  

સસસવલ મરેેજ સમારાંભોન ાં આયોજન માત્ર ઓરિસ કામકાજના કલાકો દરસમયાન માત્ર માંગળવારથી શ ક્રવાર વચ્ચે 

(કાયદેસર રજાઓના અપવાદ સાથ)ે ઉપલબ્ધ છે.  તમારા મરેેજ સમારાંભના આયોજનન ાં બ કકાંગ અહીં કરાવો.  

ઓન્ટેરરયોમાાં પરણતા પહેલાાં, તમારે મેરજે લાઇસન્સ મેળવવ ાં રહ્ ાં. લગ્ન સમારાંભ થયા પછી મેરજે લાઇસન્સ આપી 

શકાત ાં નથી. ઓન્ટરેરયોની મોટા ભાગની મ્ય સનસસપાસલટીસમાાંથી મેરજે લાઇસન્સીસ મેળવી શકાય છે અને તે આપ્યાની 

તારીખથી ત્રણ મસહના સ ધી ઓન્ટેરરયોમાાં કોઇપણ જગ્યાએ થતા લગ્ન સમારાંભો માટે માન્ય રહે છે. 

મરેજે લાઇસન્સ મળેવવ ાં 

મેરેજ લાઇસન્સીસ એપોઇન્ટમેન્ટ લઇને અથવા વૉક-ઇન સર્વિસથી (વહેલો તે પહેલો ધોરણે) મેળવી શકાય છે.   

1. ઓનલાઇન મરેજે લાઇસન્સ એસપ્લકશેન ભરો  - તમન ેરેિરન્સ નાંબર પૂરો પાડવામાાં આવશે, કપૃા કરી આ નોંધી 

લેશો કારણ કે સીટી હૉલમાાં હાજર રહેતી વખતે તમને તેની જરૂર પડશે. 

     અથવા 

2.  કાગળ પરની મરેજે લાઇસન્સ અરજી સિન્ટ કરો, તે ભરો અને સહી કરીને તમારી સાથે સીટી હૉલમાાં તે લાવો.  

તમારા મરેેજ લાઇસન્સ માટે એપોઇન્ટમેન્ટ બ ક કરાવો અને સીટી હૉલમાાં વૉક-ઇન આવો અને તમે આવો ત્યારે 

રકઓસ્ક પર ચકૅ-ઇન કરો: 

o એક કે બાંને અરજદારો હાજર રહી શકે અને આ અવશ્ય લાવવ ાં રહ્ ાં - 

▪ કાગળ પરની સહી કરેલી મેરજે એસપ્લકશેન અથવા જો અરજી ઓનલાઇન કરી હોય તો 

રેિરન્સ નાંબર 

▪ બાંને પક્ષો માટે બે ઓળખપત્રો - સ્વીકાયિ ઓળખપત્રની યાદી નીચે જ ઓ 

▪ કેનેરડયન છૂટાછેડાનો અસલ પ રાવો, જો લાગ  પડે 

▪ ઓન્ટેરરયો િોસવન્સની સવદેશી છૂટાછેડાની અસધકસૃત, જો લાગ  પડે - વધ  માસહતી નીચે જ ઓ 

નોંધ:  જો ઓળખપત્ર અાંગે્રજીમાાં ન હોય તો, અસલ દસ્તાવેજોની સાથે, િમાસણત ભાષાાંતર પૂરાં પાડવ ાં રહ્ ાં.  િમાસણત 

ભાષાાંતર કેનેરડયન સર્ટિિાઇડ ટ્રાન્સલટેરે પૂરાં પાડવ ાં રહ્ ાં જેઓ કનેેડામાાં નોંધાયેલ ટ્રાન્સલેશન એસોસસએશન સાથે 

જોડાયલેા હોય.  ઓન્ટેરરયોમાાં, એસોસસએશન ઑિ ટ્રાન્સલેટસિ ઍન્ડ ઇન્ટરસિટસિ ઑિ ઓન્ટેરરયો (ATIO) એક 

નોંધાયેલ ટ્રાન્સલેશન એસોસસએશન છે. 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/online-services/skip-the-line/pages/welcome.aspx
https://workflow.brampton.ca/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=80F7000D3AF3587511DD5AAF5FD17EE5&Process=Marriage%20License%20Application
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Documents/Marriage%20Licence%20Application.pdf
https://www.brampton.ca/en/online-services/skip-the-line/pages/welcome.aspx
https://atio.on.ca/directory/


િી 

$165.00 (HST લાગ  થતો નથી) - ડેસબટ, ક્રેરડટ કાડિ (Visa, MasterCard અને American Express) અને 

રોકડ સ્વીકાયિ છે. મરેેજ લાઇસન્સ િી રરિાંડ કરી શકાતી નથી. 

ઓળખપત્રની જરૂરરયાતો  

• અરજદાર દીઠ, બે (2) ઓળખપત્રો જરૂરી છે 

• બાંને ઓળખપત્રો અસલ હોવા રહ્ાાં (િોટોકૉપી અન/ેઅથવા િમાસણત નકલો સ્વીકાયિ નથી) 

• બાંને ઓળખપત્રોની તારીખ એક્સસ્પાયડિ (સમાપ્ત થયેલી) ના હોવી રહી 

• એક ઓળખપત્રમાાં િોટો અચકૂ હોવો રહ્ો 

• એક ઓળખપત્રમાાં સહી અચૂક સમાવેલી હોવી રહી 

• બાંને ઓળખપત્રોએ કાયદેસર નામ અને જન્મ-તારીખ અચકૂ પરૂી પાડવી રહી 

• બાંને ઓળખપત્રો પર પહેલ ાં નામ અને અટક અચૂક મળતા હોવા રહ્ાાં (અને વચલ ાં નામ/નામના આદ્યાક્ષરો 

(ઇસનસશયલ) જો ત ેમેરજે લાઇસન્સ માટે ઉપયોગમાાં લેવાન ાં હોય) 

• નામ િેરિારન ાં િમાણપત્ર પૂરાં પાડવ ાં રહ્ ાં જો લાગ  પડે 

• બધાાં ઓળખપત્રો અાંગે્રજી કે ફ્રેંચમાાં અથવા ભાષાાંતર સાથે, એસોસસએશન ઑિ ટ્રાન્સલેટસિ ઍન્ડ ઇન્ટરસિટસિ 

ઑિ ઓન્ટેરરયો (ATIO) દ્વારા િમાસણત હોવા રહ્ાાં. 

  

સ્વીકાયિ ઓળખપત્ર સ્વરૂપો 

• કેનેરડયન પાસપોટિ કે કેનરેડયન ટ્રાવેલ ડોક્સય મેન્ટ 

• બીજા કોઈ દેશનો પાસપોટિ 

• જન્મ િમાણપત્ર 

• કેનેરડયન સીટીઝનસશપ કાડિ કે સર્ટિરિકેટ 

• ડ્રાઇવસિ લાઇસન્સ 

• સરકારી િોટો આઇડી કાડિ 

• કાયમી રહેવાસી કાડિ 

• ઇસન્ડયન સ્ટેટસ કાડિન ાં િમાણપત્ર 

• નેક્સસસ કાડિ 

• સમસલટરી આઇડી 

• ઇસમગ્રાન્ટ લેનન્ડાંગનો રૅકોડિ 

• માન્ય કેનેરડયન રેફ્ય જી િોટેક્સશન ક્સલેઇમેન્ટ ડોક્સય મેન્ટ 

  

 અસ્વીકાયિ ઓળખપત્ર સ્વરૂપો 



• સોસશયલ ઇન્સ્યોરન્સ કાડિ (SIN) 

• હેલ્થ કાડિ 

• સ્ટડી પરસમટ, વકિ પરસમટ કે સવઝા 

• (ધાર્મિક) આસ્થા-આધારરત જન્મ રૅકોડિ 

• ચૂાંટણી ઓળખપત્ર કે દસ્તાવજે 

• રિનશાંગ (માછીમારી) કે અન્ય રમત-આધારરત લાઇસન્સ 

• કાયિસ્થળનો આઇડી બૅજ (સબલ્લો) 

માઇનસિ (સગીર વયના) 

16 વષિથી ઓછી ઉંમરની વ્યસક્સતઓ પરણી ના શકે.  16 અને 17 વષિની ઉંમરના અરજદારો માટે, માતા-સપતા કે 

વાલીની સાંમસત અસનવાયિ છે. સાંમસતપત્ર ભરીને બાંને માતા-સપતાઓ/વાલીઓએ સહી કરવી રહી, જેમાાં કસમશ્નર ઑિ 

ઓથ્સ સાક્ષી હોવા રહ્ાાં. મેરજે િોમ્સિમાાં માતા-સપતા કે વાલીની સાંમસતના િોમ્સિ અમારી ઑરિસમાાં ઉપલબ્ધ છે. વધ  

માસહતી માટે કૃપા કરી તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ પહેલાાં સીટી ક્સલાકિની ઑરિસનો સાંપકિ કરો. 

દ ભાસષયાઓ (ઇન્ટરિીટસિ) 

લાઇસન્સ મેળવનાર વ્યસક્સતઓ અાંગે્રજી સક્ષમ રીતે બોલતા અન ેવાાંચતા હોવા રહ્ાાં, અથવા તેઓ સાથે દ ભાસષયો હોવો 

રહ્ો. દ ભાસષયો પરૂો પાડવો એ અરજદારની જવાબદારી છે. દ ભાસષયાઓએ ઓળખપત્ર દેખાડવ ાં રહ્ ાં અને ઘોષણા 

(રડક્સલેરેશન) િોમિ ભરવ ાં અસનવાયિ છે. વધ  માસહતી માટે કપૃા કરી તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ પહેલાાં સીટી ક્સલાકિની ઑરિસનો 

સાંપકિ કરો. 

છૂટાછેડા 

કનેરેડયન ડાઇવોસિ 

ડાઇવોસિ સર્ટિરિકટેની અસલ ક ેકોટિ િમાસણત નકલ હોવી જરૂરી છે. િોટોકૉપી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં. અસલ કે કોટિ 

િમાસણત નકલો છૂટાછેડાની માંજૂરી આપનાર કોટિ પાસેથી મેળવી શકાય, અને તમને તે પરત મોકલવામાાં આવશે. કોટે 

આપેલ ાં જજમેન્ટ (ચ કાદો) કે કોટિ ઓડિર (છૂટાછેડાનો હ કમ) સ્વીકારવામાાં આવશે નસહ – ડાઇવોસિ સર્ટિરિકેટ હોવ ાં જરૂરી 

છે. 

સવદશેી છૂટાછેડા  

કેનેડા બહારથી અપાયેલા છૂટાછેડા માટે, ઓન્ટેરરયો િોસવન્સમાાંથી સવદેશી છૂટાછેડા અસધકસૃત મેળવવી અસનવાયિ છે. આ 

િરક્રયામાાં ચાર (4) અઠવારડયાનો સમય લાગી શકે છે. 

સવદેશી છૂટાછેડાની અસધકૃસત મેળવવાના હેત સર, અરજદારોએ ServiceOntario (સર્વિસ ઓન્ટેરરયો)ને નીચેના 

દસ્તાવેજો રજૂ કરવા અસનવાયિ છે:  

• મરેજે લાઇસન્સ એસપ્લકશેન િોમિ: ભરલે ાં અને સહી કરલે ાં 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Documents/Marriage%20Licence%20Application.pdf


• એકલ જવાબદારીન ાં સનવદેન: દરકે છૂટાછેડા માટે (પરણવા તૈયાર બાંને લોકો અને સાક્ષી) 

• કાનનૂી અસભિાય પત્ર: ઓન્ટેરરયોના વકીલનો, પરણવા તયૈાર બાંને લોકોને સાંબોધતો પત્ર, જે છૂટાછેડા અથવા 

રદબાતલને ઓન્ટેરરયોમાાં માન્યતા કેમ આપવી જોઇએ તેના કારણો દશાિવ ે

• છૂટાછેડાન ાં હ કમનામ ાં (ડાઇવોસિ રડક્રી) અથવા રદબાતલ: અાંગે્રજી કે ફ્રેંચમાાં અસલ કે કોટિ-િમાસણત નકલ. જો 

હ કમનામ ાં બીજી કોઈ ભાષામાાં હોય તો, ભાષાાંતર કરેલી નકલ અને સર્ટિિાઇડ ટ્રાન્સલેટરન ાં સોગાંદનામ ાં, સમાવવ ાં 

રહ્ ાં. 

આ દસ્તાવેજો સીધેસીધા આ સરનામ ેમોકલવા રહ્ાાં:    

ServiceOntario 

Marriage Office 

PO Box 4600 

189 Red River Road 

Thunder Bay ON  P7B 6L8 

એકવાર અરજદારોને ServiceOntario પાસેથી આ પરણવાની અસધકૃસત મળે એટલે, તેઓ મેરજે લાઇસન્સ માટે 

અરજી કરી શકે છે.  

વધ  માસહતી અમારી ઑરિસમાાં અને ServiceOntario પાસ ેઉપલબ્ધ છે. 

વધ  માસહતી 

ઓન્ટેરરયોમાાં પરણવાને લગતી વધ  માસહતી માટે કૃપા કરી ServiceOntario ની મ લાકાત લો. 

વધ  માસહતી માટે કપૃા કરી સીટી ક્સલાકિની ઑરિસનો સાંપકિ 905.874.2100 નાંબર પર અથવા 

marriage.licence@brampton.ca ને ઇમેઇલ મોકલીન ેકરો. 

 

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWE&TIT=11025e&NO=007-11025E
https://www.ontario.ca/page/getting-married#section-7
https://www.ontario.ca/page/getting-married
mailto:marriage.licence@brampton.ca

