લગ્નના લાયસન્સની અરજી કરવા વવષયક
લગ્નની વવવિ (વસવવલ અથવા િાર્મિક) થાય ત્યાર પહેલા લગ્નનું લાયસન્સ ખરીદવાનું રહેશ.ે
લગ્નના લાયસન્સની અરજી બન્ને અરજદાર તેમજ સહ અરજદારે ભરીને સહી કરવાની રહેશ.ે અરજી પત્રક બન્ને અરજદારોના
સુંબુંવિત મૂળ દસ્તાવેજો સાથે રજૂ કરવાના રહેશ.ે સુંબુંવિત દસ્તાવેજોમાું સમાવેશ થાય છે ઓળખ, છૂ ટાછે ડાના દસ્તાવેજો (જો
લાગ હોય) અને અનવાદ કરેલ દસ્તાવેજો (જો લાગ હોય).
ફી
$150.00

ઓળખની જરૂરરયાતો
પ્રત્યેક અરજદારે ઓળખપત્રના બે (2) નમૂના રજૂ કરવાના રહેશ.ે અરજદારો નીચે મજબની બાબતો પૂરી પાડવાની રહેશ:ે
•

યાદી 1 માુંથી ઓળખપત્રનો એક નમૂનો અને યાદી 2 માુંથી ઓળખપત્રનો એક નમૂનો અથવા

•

યાદી 1 માુંથી ઓળખપત્રના બે નમૂના.

દસ્તાવેજોમાુંથી ઓછામાું ઓછા એકમાું હાલનો ફોટો સમાયેલ હોવો જોઇશે. ફક્ત યાદીમાું જણાવેલ બાબતો જ સ્વીકાયિ છે .
તમામ ઓળખપત્ર અસલ અને માન્ય (એટલેકે જે ની સમાવતત ન થઈ હોય) હોવા જોઇશે. ઓળખપત્રના બન્ને નમૂનાઓમાું પ્રથમ
નામ, છે લલું નામ અને જન્મ તારીખ મળતી આવતી હોય તે આવશ્યક છે . ઓળખપત્રની ફોટોકૉવપ સ્વીકારવામાું આવશે નહીં.

યાદી 1 - પ્રાથવમક આઇડી

યાદી 2 - દય્યમ આઇડી

* જન્મ પ્રમાણપત્ર

* કેનેરડયન નાગરરકતાનું પ્રમાણપત્ર

* કેનેરડયન નાગરરકતા કાડિ

* કોઇપણ દેશનું નાગરરકતા કાડિ

* હાલનો, માન્ય પાસપોટિ

* ડ્રાઇવસિ લાયસન્સ

* ઇવમગ્રન્ટ લેનન્ડુંગનો કેનેરડયન રેકોડિ

* સરકાર દ્વારા જારી ફોટો કાડિ

* માન્ય કેનેરડયન સરકાર શરણાથી દસ્તાવેજ (ફોટો સાથે)

* પમેનન્ટ રેવસડન્ટ કાડિ

1

*જો દસ્તાવેજો અુંગ્રજી
ે માું ન હોય, તો પ્રમાવણત કનેરડયન અનવાદક દ્વારા થયેલ લેવખત અનવાદ અસલ દસ્તાવેજો સાથે પૂરું
પાડવાનું રહેશ.ે પ્રમાવણત અનવાદકો અસોવસએશન ઓફ ટ્રાન્સલેટસિ એન્ડ ઇન્ટરવપ્રટસિ ઓફ ઓન્ટારરયો મારફતે મળી શકશે.
સગીર
જે અરજદારો 16 અને 17 વષિની વયના હોય તેમને માટે માતાવપતાની સુંમવત આવશ્યક છે . એક ફોમિ ભરવાનું રહેશે અને તેના પર
માતા અને વપતા/વાલીઓએ સહી કરવાની રહેશ.ે ફોમિ અમારી કચેરી પર ઉપલબ્િ છે .

દભાવષયા
જે અરજદાર(રો)ને લાયસન્સ જારી કરવામાું આવે તેઓ અુંગ્રેજી બોલવામાું અને લખવામાું વનપણ હોવા જોઇએ, અથવા અન્યથા
દભાવષયા સાથે હોવા જોઇએ.
દભાવષયાઓએ ઓળખપત્ર દશાિવવો આવશ્યક બનશે અને તેમણે એક રડક્લેરેશન ફોમિ ભરવાનું રહેશ.ે

જે અરજદારો છૂ ટાછે ડા લીિેલ હોય

કેનેરડયન છૂ ટાછે ડા: છૂ ટાછે ડાના પ્રમાણપત્રની મૂળ નકલ અથવા ન્યાયાલય દ્વારા પ્રમાવણત નકલ આવશ્યક છે . ફોટોકૉવપ, ચકાદા
અથવા છૂ ટાછે ડાના આદેશ સ્વીકારવામાું આવશે નહીં.

અન્યદેશી છૂ ટાછે ડા: લાયસન્સ જારી કરવામાું આવે ત્યાર પહેલા પ્રોવવન્સ ઓફ ઓન્ટારરયો પાસેથી ફોરરન રડવોસિ ઓથોરાઇઝેશન
સુંપારદત કરવાનું રહેશ.ે લાયસન્સ માટે અરજી કરતી વખતે અરજદારોએ તેમનું ફોરરન રડવોસિ ઓથોરાઇઝેશન પૂરું પાડવાનું રહેશ.ે
વિ માવહતી અમારી કચેરી અને સર્વિસ ઓન્ટારરયોમાુંથી મળી રહેશ.ે

***
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