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திருமண உரிமங்கள் 

திருமண உரிமங்களை இப்பெரது பேரில் வந்து பெறலரம் அல்லது ஒரு 

முன்சந்திப்புக்கு ெதிவுபசய்து பெறலரம். ேகர் மன்ற திருமண ெதிவு 

அலுவலகத்திற்கு வரும் முன்ெரக அல்லது முன்சந்திப்பு ஒன்ளறப் 

ெதிவுபசய்யும் முன்ெரக கீழ்கண்ட அளைத்து பதளவகளையும் 

ெரிசீலிக்கவும்.  

குடிமக்களுக்கான திருமண வைபைங்கள் பசவ்வரய்க்கிழவம முதல் பவள்ைிக்கிழவம 

வளை மட்டுபம (சட்டப்பூர்வ விடுமுளற ேரட்களைத் தவிர்த்து) அலுவலக பேைங்கைில் 

மட்டுபம நடத்தப்படும். உங்கள் திருமண வைபைத்திற்காக  இங்கக ெதிவு பசய்யுங்கள். 

ஒன்ட்டாாிப ர மாகாணத்தில், திருமணம் பசய்வதற்கு முன், ேீங்கள் திருமண 

உரிமத்ளதப் பெற்றாக பவண்டும். திருமண வைபைம் ேடந்து முடிந்த ெிறகு திருமண 

உரிமம் வழங்க முடி ரது. ஒன்ட்டாாிப ரவில் உள்ை பெரும்ெரலரை நகராட்சி 

அலுைலகங்கைில் இருந்து திருமண உரிமங்கவைப் பெறலரம் மற்றும், உாிமம் 

வழங்கப்ெட்ட பததி ிலிருந்து மூன்று மரதங்களுக்கு ஒன்ட்டாரிப ர மாகாணத்தில் எந்த 

இடத்திலும் ேிகழும் திருமண விழரக்களுக்கும் பசல்லுெடி ரகும். 

திருமண உரிமம் பபறுதல் 

முன்பதிவு பசய்த சந்திப்பு மூலமாக அல்லது கநாில் இருந்து பபறும் கசவை மூலமாக 

திருமண உரிமங்களைப் பெறலரம் (முதலில் ைருபைர்களுக்கு முன்னுாிவம).   

1. ஆன்வலன் திருமண உாிம ைிண்ணப்பத்திவன நிரப்புதல்- உங்களுக்கு ஒரு 

கமற்ககாள் எண் பகாடுக்கப்படும், இதவனக் குறித்து வைத்துக்பகாள்ைவும்; 

நீங்கள் நகர்மன்ற அலுைலகத்திற்கு ைரும் கபாது இது உங்களுக்கு அைசியமாகும். 

     அல்லது 

     2. காகித ைடிைிலான  திருமண உரிம விண்ணப்ெத்திளை  அச்சிட்டு, பூர்த்தி பசய்து, 

வகபயாப்பமிட்டு நகர்மன்ற அலுைலகத்திற்கு பகாண்டு ைரவும். உங்கள் திருமண 

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
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உாிமத்திற்கான  முன்பதிவுக்கான சந்திப்புக்கு பதிவு பசய்யவும் அல்லது நகர் மன்ற 

அலுைலகத்திற்கு ைரும்கபாது கநாில் பசய்துபகாள்ைவும்: 

o ைிண்ணப்பதாரர்கைில் ஒருைகரா அல்லது இருைருகமகயா ைரலாம் மற்றும் 

இைற்வறக் பகாண்டு ைரகைண்டும் - 

▪ ளகப ரப்ெமிடப்ெட்ட கரகித வடிவிலரை திருமண விண்ணப்ெம் 

சமர்ப்ெிக்கப்ெட்டரல் அது, அல்லது விண்ணப்ெம் ஆன்ளலைில் 

சமர்ப்ெிக்கப்ெட்டிருந்தரல் அதன் பமற்பகரள் எண் 

▪ இரு தைப்ெிைருக்கும் இைண்டு அளட ரை அட்ளடகள் - 

ஏற்றுக்பகரள்ைத்தக்க அளட ரை அட்ளட ெட்டி ளல கீபழ 

ெரர்க்கவும் 

▪ கைடர ேரட்டு விவரகைத்துக்கரை அசல் ஆதரைம், பெரருந்திைரல் 

▪ பவைிேரட்டு விவரகைத்துக்கரை அங்கீகரைம் - ஒன்ட்டரரிப ர 

மரகரணத்தில் பெறப்ெட்டிருக்க பவண்டும், பெரருந்திைரல் - பமலும் 

தகவல்களுக்கு கீபழ ெரர்க்கவும் 

குறிப்பு: அளட ரை அட்ளட ஆங்கிலத்தில் இல்ளல என்றரல், அசல் ஆவணங்களுடன் 

சரன்றைிக்கப்ெட்ட பமரழிபெ ர்ப்பு வழங்கப்ெட பவண்டும். சரன்றைிக்கப்ெட்ட 

பமரழிபெ ர்ப்பு கைடர ேரட்டில் உள்ை ெதிவுபசய் ப்ெட்ட பமரழிபெ ர்ப்பு சங்கத்ளதச் 

பசர்ந்த கைடர ேரட்டில் சரன்றைிக்கப்ெட்ட பமரழிபெ ர்ப்ெரைர் மூலம் வழங்கப்ெட 

பவண்டும். ஒன்ட்டரரிப ரவில், ஒன்ட்டரரிப ரவின் பமரழிபெ ர்ப்ெரைர்கள் மற்றும் 

பமரழிபெ ர்ப்ெரைர்கைின் சங்கம் (Association of Translators and Interpreters of Ontario 

(ATIO)) என்ெது ெதிவு பசய் ப்ெட்ட பமரழிபெ ர்ப்பு சங்கமரகும். 

 

கட்டணம் 

$165.00 (HST பெரருந்தரது) – படெிட், கிபைடிட் கரர்டுகள் (Visa, MasterCard மற்றும் 

American Express) மற்றும் பைரக்கம் ஏற்றுக்பகரள்ைப்ெடும். திருமண உரிமக் கட்டணம் 

திருப்ெித் தை முடி ரதது. 

 

 

https://www.brampton.ca/en/online-services/skip-the-line/pages/welcome.aspx
https://atio.on.ca/directory/
https://atio.on.ca/directory/
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அளட ரைத்திற்கு பதளவ ரை ஆவணங்கள்  

 

• ஒவ்பவரரு விண்ணப்ெதரைர் வளக ிலும் இைண்டு (2) ெிைதிகள் பதளவப்ெடுகிறது 

• அளட ரைத்திற்கரை (ID) ெிைதிகள் இைண்டுபம அசலரக இருக்க பவண்டும் 

(புளகப்ெட ெிைதிகள் மற்றும்/அல்லது சரன்றைிக்கப்ெட்ட ெிைதிகள் 

ஏற்றுக்பகரள்ைப்ெடமரட்டரது) 

• அளட ரைத்திற்கரை (ID) ெிைதிகள் இைண்டுபம கரலரவதி ரகி இருக்கலரகரது  

• அளட ரைத்திற்கரை (ID) ெிைதி ஒன்றில் புளகப்ெடம் இருக்க பவண்டும்  

• அளட ரைத்திற்கரை (ID) ெிைதி ஒன்றில் ளகப ரப்ெம் இருக்க பவண்டும்  

• அளட ரைத்திற்கரை (ID) ெிைதிகள் இைண்டுபம சட்டப்ெடி ரை பெ ர் மற்றும் 

ெிறந்த பததிள க்  பகரண்டிருக்க பவண்டும்   

• அளட ரைத்திற்கரை (ID) ெிைதிகள் இைண்டிலுபம  முதல் மற்றும் களடசி 

பெ ர்கள் ஒபை பெரல இருக்க பவண்டும் (மத்திம பெ ர்/பெ ர் முதல் எழுத்துக்கள் 

திருமண உரிமத்தில் இடம் பெற பவண்டுமர ின் அளவயும் இருக்க பவண்டும்)  

• பெரருந்துமர ின் பெ ளை மரற்றி தற்கரை சரன்றிதளழயும் இளணக்க பவண்டும் 

• அளட ரைத்திற்கரை (ID) ெிைதிகள் அளைத்துபம ஆங்கிலம் மற்றும் ஃப்பைஞ்சு 

பமரழி ில் அல்லது பமரழிபெ ர்ப்பு பசய் ப்ெட்டு ஒன்ட்படரிப ர 

பமரழிபெ ர்ப்ெரைர்கள் மற்றும் வரய்வழி பமரழிபெ ர்ப்ெரைர்கள் சங்கத்திைரல் 

சரன்றைிக்கப்ெட்டு சமர்ப்ெிக்கப்ெட பவண்டும் 

 

அளட ரைத்திற்பகை  ஏற்றுக்பகரள்ைத்தக்க ெடிவங்கள் 

• கைடர ேரட்டு கடவுச்சீட்டு(ெரஸ்பெரர்ட்) அல்லது கைடர ேரட்டு ெ ண ஆவணம் 

• பவபறரரு ேரட்டின் கடவுச்சீட்டு 

• ெிறப்பு சரன்றிதழ் 

• கைடர ேரட்டு குடியுரிளம அட்ளட அல்லது சரன்றிதழ் 

• ஓட்டுைர் உரிமம் 

• அைசு வழங்கி  புளகப்ெட அளட ரை (ID) அட்ளட 

• ேிைந்தை குடி ிருப்புக்கரை அட்ளட 

• இந்தி ர் எனும் தகுதி குறிக்கும் சரன்றிதழ் அட்ளட 

• பேக்ஸஸ் (Nexus) அட்ளட 
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• ைரணுவ அளட ரைம் (ID) 

• புலம் பெ ர்ந்து வந்தவர் என்ெதற்கரை ெதிவு 

• கைடர ேரட்டில் அகதி ரக ெரதுகரப்பு பகரருகின்ற பசல்லத்தக்க ஆவணம் 

அளட ரைத்திற்பகை ஏற்றுக்பகரள்ை இ லரத ெடிவங்கள் 

• சமூகக் கரப்பீட்டு அட்ளட (SIN) 

• சுகரதரை அட்ளட 

• ெடிப்ெதற்கரை அனுமதிச்சீட்டு, பவளல பசய்வதற்கரை அனுமதிச்சீட்டு அல்லது 

விஸர (VISA) 

• மதம் சரர்ந்த ெிறப்புப் ெதிபவடு 

• வரக்கரைர் அளட ரை அட்ளட அல்லது ஆவணம் 

• மீன்ெிடித்தல் அல்லது ெிற விளை ரட்டு சரர்ந்த உரிமம் 

• ெணி ிட அளட ரை பெ ைட்ளட ( ID badge) 

வ து வைரபதரர் 

16 மற்றும் 17 வ து பகரண்ட ேெர்கள் திருமணம் பசய்வது ஆகரது. 16 மற்றும் 17 வ து 

பகரண்ட விண்ணப்ெதரைர்களுக்கு பெற்பறரர் அல்லது ெரதுகரப்ெரைர் ஒப்புதல் 

பதளவப்ெடுகிறது. ஒரு ஒப்புதல் ெடிவம் பெற்பறரர் அல்லது ெரதுகரப்ெரைைரல் 

ேிைப்ெப்ெட்டு மற்றும் ளகப ரப்ெமிடப்ெட்டு பகரடுக்கப்ெடுவதுடன் உறுதிபமரழி 

எடுக்கும் ஆளண ைரல் சரட்சி ைிக்கப்ெடவும் பவண்டும். திருமணப் ெடிவங்களுக்கரை 

பெற்பறரர் அல்லது ெரதுகரப்ெரைர் ஒப்புதல் ெடிவங்கள் எங்கள் அலுவலகத்தில் 

கிளடக்கப்பெறுகின்றை. 

 

வரய்வழி பமரழிபெ ர்ப்ெரைர்கள் 

உரிமம் வழங்கப்ெட இருக்கும் ேெர்(கள்) இலகுவரக ஆங்கிலம் பெசவும் ெடிக்கவும் 

பதரிந்திருக்க பவண்டும்; அப்ெடி ில்ளல எைில்,  வரய்வழி பமரழிபெ ர்ப்ெரைர் ஒருவர் 

உடன் வை பவண்டும். வரய்வழி பமரழிபெ ர்ப்ெரைர் ஒருவளை ேி மித்துக்பகரள்வது 

விண்ணப்ெதரைரின் பெரறுப்ெரகும்.  வரய்வழி பமரழிபெ ர்ப்ெரைர்கள் தங்கள் 

அளட ரை அட்ளடள க் கரண்ெித்து உறுதிபமரழி ெடிவம் ஒன்ளறயும் ேிைப்ெிக் 

பகரடுக்கபவண்டும். பமலும் தகவல்களுக்கு ேகரின் திருமண ெதிவு அலுவலர் 

அலுவலகத்ளத த வு பசய்து முன்கூட்டிப  பதரடர்புபகரள்ைவும்.  
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விவரகைத்து 

கைடர ேரட்டு விவரகைத்து  

விவரகைத்துச் சரன்றிதழின் அசல் அல்லது ேீதிமன்றம் அத்தரட்சி பசய்த ேகல் 

அவசி மரகும். புளகப்ெட ேகல்கள் ஏற்றுக்பகரள்ைப்ெட மரட்டரது. விவரகைத்து 

வழங்கி  ேீதிமன்றத்திலிருந்து பெறப்ெட்ட அசல், அல்லது ேீதிமன்றத்திைரல் 

சரன்றைிக்கப்ெட்ட ெிைதிகள் பெறப்ெடலரம், பமலும் அளவ உங்களுக்பக திருப்ெித் 

தைப்ெடும். ேீதிமன்றத்தரல் வழங்கப்ெட்ட தீர்ப்பு அல்லது ேீதிமன்ற உத்தைவு (விவரகைத்து 

உத்தைவு) ஏற்றுக்பகரள்ைப்ெடரது - விவரகைத்து சரன்றிதபழ அவசி மரகும். 

பவைிேரட்டில் பெறப்ெட விவரகைத்து 

கைடர ேரட்டிற்கு பவைிப , பவைிேரட்டில் பெறப்ெட்ட விவரகைத்துக்கு, ஒன்ட்டரரிப ர 

மரகரணத்தில் இருந்து பெறப்ெட்ட அங்கீகரைம் பதளவ. இந்த பச ல்முளறக்கு ேரன்கு (4) 

வரைங்கள் வளை ஆகலரம். 

பவைிேரட்டு விவரகைத்து மீதரை அங்கீகரைத்ளதப் பெற, விண்ணப்ெதரைர்கள் ெின்வரும் 

ஆவணங்களை சர்வீஸ் ஒன் ட்டரரிப ர (ServiceOntario) வுக்கு சமர்ப்ெிக்க பவண்டும்: 

• திருமண உரிமத்திற்கரை விண்ணப்ெ ெடிவம்: பூர்த்தி பசய்து ளகப ரப்ெமிட்டெடி  

• தைிப ரருவரின் பெரறுப்பு கூறும் வரக்கு மூலம்: ஒவ்பவரரு விவரகைத்துக்கும் 

(திருமணம் பசய்துபகரள்ை திட்டமிடும் இரு தைப்ெிைர்களும் மற்றும் ஒரு சரட்சியும் 

ளகப ரப்ெமிட பவண்டும். 

• சட்டப்ெடி ரை அெிப்ெிைர ம் கூறும் கடிதம்: ஒன்ட்டரரிப ர மரகரண 

வழக்கறிஞர் ஒருவரிடமிருந்து, திருமணம் பசய்துபகரள்ைத் திட்டமிடும் இரு 

தைப்ெிைளையும் குறிப்ெிட்டு, ஒன்ட்டரரிப ரவில் இந்த விவரகைத்து அல்லது 

ைத்திளை ஏன் அங்கீகரிக்க பவண்டும் என்ெதற்கரை கரைணங்களையும் 

குறிப்ெிட்டிருக்க பவண்டும்  

• விவரகைத்து ஆளண அல்லது ைத்து: ஆங்கிலம் அல்லது ெிபைஞ்சு பமரழி ில் அசல் 

அல்லது ேீதிமன்ற சரன்றைிக்கப்ெட்ட ேகலரக இருக்க பவண்டும். ஆளண 

பவபறரரு பமரழி ில் இருந்தரல், பமரழிபெ ர்க்கப்ெட்ட ேகல் மற்றும் 

சரன்றைிக்கப்ெட்ட பமரழிபெ ர்ப்ெரைைரல் உறுதி ைிக்கப்ெட்ட உறுதிபமரழி 

ஆகி ளவ பசர்க்கப்ெட பவண்டும். 

இந்த ஆவணங்களை பேைடி ரக இந்த முகவரிக்கு அனுப்ெ பவண்டும்:    

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
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ServiceOntario 

Marriage Office 

PO Box 4600 

189 Red River Road 

Thunder Bay ON  P7B 6L8 

சர்வீஸ் ஒன்ட்டரரிப ர (ServiceOntario) விலிருந்து திருமணம் பசய்துபகரள்வதற்கரை 

இந்த அங்கீகரைத்திளை விண்ணப்ெதரைர்கள் பெற்ற ெின்ைபை, அவர்கள் திருமண 

உரிமத்திற்கரக விண்ணப்ெிக்க முடியும்.  

பமற்பகரண்டு தகவல்கள் எங்கள் அலுவலகத்திலும் மற்றும் சர்வீஸ் ஒன்ட்டரரிப ர 

(ServiceOntario) விலிருந்தும் பெற்றுக்பகரள்ைலரம் 

பமற்பகரண்டு தகவல்கள் 

ஒன்ட்டரரிப ரவில் திருமணம் பசய்துபகரள்வது ெற்றி   பமற்பகரண்டு தகவல்களுக்கு 

வருளக தைவும்: சர்வீஸ் ஒன்ட்டரரிப ர (ServiceOntario) 

பமற்பகரண்டு தகவல்களுக்கு, ேகரின் திருமண ெதிவு அலுவலர் அலுவலகத்ளத 

905.874.2100 என்ற எண்ணில் பதரடர்பு பகரள்ைவும் 

அல்லது marriage.licence@brampton.ca க்கு மின்ைஞ்சல் பசய் வும். 
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