
ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 

ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਿਾਕ-ਇਨ ਸਿੇਾਿਾਂ (ਵਿਨਾਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਿੁੁੱ ਕ ਕੀਤ)ੇ ਉਪਲਿਧ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਿੁੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਆਉਣ ਜਾਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਿੁੁੱ ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੋ।  

ਵਸਵਿਲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ, ਵਸਰਫ ਮੰਗਲਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਿਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਸਰਫ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ (ਕਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ)। ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਇੁੱਥੇ (here) ਿੁੁੱ ਕ ਕਰੋ।  

ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ 
ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੁੱ ਚ 

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲਟੀਜ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ 

ਤੁੱਕ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੁੱ ਚ ਵਕਤੇ ਿੀ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਿੈਧ ਹਨ। 

ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ 
ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ (appointment) ਿੁੁੱ ਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਿਾਕ-ਇਨ ਸਰਵਿਸ (ਪਵਹਲਾਂ ਆਓ/ਪਵਹਲਾਂ 
ਪਾਓ) ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

1. ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਆਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ (online Marriage Licence Application) ਪ ਰੀ ਕਰੋ – 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੁੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਿਰ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨ ੰ  ਵਲਿ ਕੇ ਰੁੱ ਿੋ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਸਟੀ ਹਾਲ 

ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। 

     ਜਾਂ 

     2.  ਵਿਆਹ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (Marriage Licence Application) ਨ ੰ  ਪੇਪਰ ਵਪਰੰ ਟ ਕਰਕੇ ਪ ਰੀ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵਿਿੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 

ਲਈ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ (appointment) ਿੁੁੱ ਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਨਾਂ ਿੁੁੱਕ ਕੀਤੇ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵਿਿੇ ਆਓ – ਉੱਥ ੇਪਹੰੁਚ ਕੇ 

ਵਕਓਸਕ ਵਿਿੇ ਚੈੈੱਕ ਇਨ ਕਰੋ: 

o ਇੁੱਕ ਜਾਂ ਦੋਿੇਂ ਵਿਨੈਕਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ - 

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


▪ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੀ ਪੇਪਰ ਿਾਲੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮਹਾਂ 
ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਿਰ 

▪ ਦੋਿਾਂ ਵਧਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ – ਹੇਠਾਂ ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਸ ਚੀ ਿੇਿੋ 

▪ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿ ਤ, ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੋਿੇ 
▪ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸ ਿ ੇਤੋਂ ਫੌਰਨ ਵਡਿੋਰਸ ਅਥਾੁੱਰਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ (Foreign Divorce 

Authorization), ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੋਿੇ – ਹੇਠਾਂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਿੋ 

ਵਧਆਨ ਵਦਓ:  ਜੇਕਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਵਰਵਜਨਲ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ 

ਅਨੁਿਾਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਅਨੁਿਾਦ, ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਅਨਿੁਾਦਕ ਿੁੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਵਕਸੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਅਨਿੁਾਦ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੰਵਧਤ ਹੋਿੇ। 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੁੱ ਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਐਡਂ ਇੰਟਰਪਰੀਟਰਸ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਏ.ਟੀ.ਆਈ.ਓ.) 

(Association of Translators and Interpreters of Ontario) (ATIO), ਰਵਜਸਟਰਡ ਅਨੁਿਾਦ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। 

ਫੀਸ 

165.00 ਡਾਲਰ (ਐਚ.ਐਸ.ਟੀ. (HST) ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ) – ਡੈਵਿਟ, ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ (Visa, MasterCard ਅਤੇ 
American Express) ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਰਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ। 

ਪਛਾਣ ਸਿੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ  

• ਪਰਤੀ ਵਿਨੈਕਾਰ, ਦੋ (2) ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ 

• ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਦੇ ਦੋਿੇਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਔਵਰਵਜਨਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ (ਫਟੋਕੋਾਪੀਆ ਂਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ 

ਕਾਪੀਆਂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ)ਂ 

• ਆਈ.ਡੀ. ਦ ੇਦੋਿੇਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਨਹੀਂ ਪੁੁੱ ਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  
• ਆਈ.ਡੀ. ਦ ੇਇੁੱਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤ ੇਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

• ਆਈ.ਡੀ. ਦ ੇਇੁੱਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ 

•  ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦੋਿੇਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਿੈਧ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

https://atio.on.ca/directory/
https://atio.on.ca/directory/


• ਆਈ.ਡੀ. ਦ ੇਦੋਿੇਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਨਾਮ ਮੇਲ ਿਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਵਿਚਲਾ 
ਨਾਮ/ਇਨਸ਼ੀਅਲਸ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਵਦੁੱ ਤ ੇਜਾਣੇ ਹਨ) 

• ਨਾਮ ਿਦਲਣ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਾਗ  ਹੋਿੇ 
• ਸਾਰੇ ਆਈ.ਡੀ. ਦਸਤਾਿੇਜ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਵਿੁੱ ਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ 

ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਐਡਂ ਇੰਟਰਪਰੀਟਰਸ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਏ.ਟੀ.ਆਈ.ਓ.) (Association of Translators 

& Interpreters of Ontario) (ATIO) ਿੁੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਅਨਿੁਾਦ ਨਾਲ ਵਦੁੱਤਾ ਹੋਿ ੇ

 ਪਛਾਣ ਦ ੇਸਿੀਵਕਰਤ ਰ ਪ  

• ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਟਰੈਿਲ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ (Canadian Travel Document) 

• ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 

• ਿਰਥ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ 

• ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਵਸਟੀਜ਼ਨਵਸ਼ਪ ਕਾਰਡ (Canadian Citizenship Card) ਜਾਂ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ  

• ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 

•  ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ 

• ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ (Permanent Residence Card) 

• ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਡ (Certificate of Indian Status Card) 

• ਨੈਕਸਸ ਕਾਰਡ (Nexus Card) 

• ਵਮਲਟਰੀ ਆਈ.ਡੀ. (Military ID) 

• ਵਰਕਾਰਡ ਆਫ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਲੈਂਵਡੰਗ (Record of Immigrant Landing) 

• ਿੈਧ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਵਰਵਫਊਜੀ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮੈਂਟ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ (Canadian Refugee Protection 

Claimant Document) 

ਪਛਾਣ ਦ ੇਅਸਿੀਵਕਰਤ ਰ ਪ  

 

• ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਨ.) (Social Insurance Card) (SIN) 

• ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ (Health Card) 

• ਸਟਡੀ ਪਰਵਮਟ, ਿਰਕ ਪਰਵਮਟ ਜਾਂ ਿੀਜਾ 
• ਫੇਥ-ਿੇਸਡ ਵਰਕਾਰਡ ਆਫ ਿਰਥ 

• ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਈ.ਡੀ. (Electoral ID) ਜਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 



• ਵਫਵਸ਼ੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿੇਡ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ 

• ਿਰਕਪਲੇਸ ਆਈ.ਡੀ. (Workplace ID) ਿੈਜ 

ਨਾਿਾਲਗ 

 

16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਅਤੇ 17 

ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ, ਦੋਿਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਇੁੱਕ 

ਕੋਨਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਉੱਤ ੇਦਸਤਿਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਔਥ 

(Commissioner of Oaths) ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਵਿੁੱ ਚ ਹੋਣ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਕੋਨਸੈਂਟ (Consent 

of Parent or Guardian to Marriage) ਦੇ ਫਾਰਮ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੇ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਵਫਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਇੰਟਰਪਰੀਟਰ 

ਵਜਸ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ) ਨ ੰ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਾਸਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੋਲਣਾ ਅਤੇ ਪੜਹਨਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪਰੀਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪਰੀਟਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮਿੇਾਰੀ 
ਵਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪਰੀਟਰ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ-ਪੁੱਤਰ ਵਦਿਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਕਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਵਫਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਤਲਾਕ 

ਕਨੇੈਵਡਅਨ ਤਲਾਕ 

ਤਲਾਕ ਦ ੇਸਰਟੀਵਫਕਟੇ (Certificate of Divorce) ਦੀ ਔਵਰਵਜਨਲ ਜਾਂ ਕਰੋਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 
ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਵਰਵਜਨਲ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 
ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਤਲਾਕ ਗਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਦੇ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਅਦਾਲਤ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ (ਵਡਿੋਰਸ ਆਰਡਰ) ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ – 

ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਵਿਦਸ਼ੇੀ ਤਲਾਕ  



ਉਸ ਤਲਾਕ ਲਈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਾਹਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸ ਿ ੇਤੋਂ ਫੌਰਨ ਵਡਿੋਰਸ ਅਥਾੁੱਰਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿੁੱ ਚ ਚਾਰ (4) ਹਫਤੇ ਲੁੱ ਗ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਫੌਰਨ ਵਡਿੋਰਸ ਅਥਾੁੱਰਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ServiceOntario ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱ ਤ ੇ

ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ:  

• ਵਿਆਹ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (Marriage licence application form): ਪ ਰਾ ਕਰਕੇ 

ਦਸਤਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

• ਇੁੱਕਮਾਤਰ ਵਜੰ਼ਮਿੇਾਰੀ ਦੀ ਸਟਟੇਮੈਂਟ (Statement of sole responsibility): ਹਰੇਕ ਤਲਾਕ ਲਈ 

(ਵਿਆਹ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਦੋਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਗਿਾਹ ਿੁੱਲੋਂ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) 

• ਕਨ ੰ ਨੀ ਰਾਏ ਸਿੰਧੀ ਪੁੱਤਰ (Legal Opinion Letter): ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਿਕੀਲ ਿੁੱਲੋਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਿਾਉਣ 

ਿਾਲੇ ਦਿੋੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਿੋਵਧਤ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੁੱ ਚ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਐਨੁਲਮੈਂਟ ਨ ੰ  
ਮਾਨਤਾ ਵਕਉਂ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਤਲਾਕ ਵਡਕਰੀ ਜਾਂ ਐਨੁਲਮੈਂਟ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਵਿੁੱ ਚ ਔਵਰਵਜਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਿੁੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ। 
ਜੇਕਰ ਵਡਕਰੀ ਦ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੁੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਅਨੁਿਾਦਕ ਿੁੱਲੋਂ ਸਹੰੁ ਿਾਲਾ 
ਐਵਫਡੈਵਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਸੁੱ ਧੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱ ਤ ੇਪਤੇ ਤ ੇਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:    

ServiceOntario 
Marriage Office 
PO Box 4600 
189 Red River Road 
Thunder Bay ON  P7B 6L8 

ਜਦੋਂ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ServiceOntario ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (Authorization to Marry) ਵਮਲ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ 
ਫੇਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿਿੇ ਅਤੇ ServiceOntario ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।  

ਿਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ServiceOntario ਤੇ ਜਾਓ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਵਫਸ ਨ ੰ  905.874.2100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਜਾਂ marriage.licence@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

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


 


