ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ
ਵਿਆਹ ਦ਼ੀ ਰਸਮ (ਵਸਵਿਲ ਜਾਂ ਧਾਰਵਮਕ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਣਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਦੋਿਾਂ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਪੂਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਦੋਿੇਂ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹਾਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਪਛਾਣ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਿ)ੇ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਦ ਸਿੰ ਧ਼ੀ ਦਸਤਾਿੇਜ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ)।
ਫ਼ੀਸ
$150.00
ਪਛਾਣ ਸਿੰ ਧ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਦੋਿਾਂ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ (2) ਦਸਤਾਿੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹਨ। ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ
ਲਾਜਮ਼ੀ ਹਨ:
•

ਸੂਚ਼ੀ 1 ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਦਸਤਾਿੇਜ, ਅਤੇ ਸੂਚ਼ੀ 2 ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਦਸਤਾਿੇਜ, ਜਾਂ

•

ਸੂਚ਼ੀ 1 ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਸਤਾਿੇਜ।

ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਤੇ ਨਿਾਂ ਫੋਟੋ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ। ਵਸਰਫ਼ ਸੂਚ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਦੱ ਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਹ਼ੀ ਸਿ਼ੀਕਾਰ ਯੋਗ ਹਨ।
ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਮੂਲ ਅਤੇ ਿੈਧ ਹੋਣੇ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀ ਵਮਆਦ ਨਾ ਪੁੱ ਗ਼ੀ ਹੋਿ)ੇ । ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋਿੇਂ
ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਤੇ ਪਵਹਲਾ ਨਾਮ, ਆਖ਼ਰ਼ੀ ਨਾਮ (ਗੋਤਰ) ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਮਤ਼ੀਆਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹੋਣ਼ੀਆਂ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਦ਼ੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪ਼ੀਆਂ
ਸਿ਼ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗ਼ੀਆਂ।

ਸੂਚ਼ੀ 1 – ਪਰਾਈਮਰ਼ੀ ਆਈ.ਡ਼ੀ. (ID)

ਸੂਚ਼ੀ 2 – ਸੈਕੰਡਰ਼ੀ ਆਈ.ਡ਼ੀ. (ID)

* ਜਨਮ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ

* ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਆਫ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਵਸਟ਼ੀਜਨਵਸ਼ਪ (Certificate of

* ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਵਸਟ਼ੀਜਨਵਸ਼ਪ ਕਾਰਡ (Canadian

Canadian Citizenship)
* ਵਕਸੇ ਿ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਕਾਰਡ

Citizenship Card)
* ਿਰਤਮਾਨ, ਿੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ

* ਡਰਾਈਵਿੰ ਗ ਲਾਇਸੈਂਸ

* ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਵਰਕਾਰਡ ਆਫ ਇਮ਼ੀਗਰੈਂਟ ਲੈਂ ਵਡੰ ਗ (Canadian

* ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ

Record of Immigrant Landing)
* ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥ਼ੀ ਦਸਤਾਿੇਜ (ਫੋਟੋ ਦੇ

* ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ (Permanent Resident
Card)

ਨਾਲ)
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*ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਿੇਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਟ਼ੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਟਰਾਂਸਲੇ ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕ਼ੀਤਾ ਵਗਆ,

ਂ ਇੰ ਟਰਪਰ਼ੀਟਰਸ ਆਫ
ਵਲਖਤ ਟਰਾਂਸਲੇ ਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਟ਼ੀਫਾਈਡ ਟਰਾਂਸਲੇ ਟਰਸ ਨੂੰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇ ਟਰਸ ਐਡ
ਓਨਟੈਰ਼ੀਓ (Association of Translators and Interpreters of Ontario) ਤੇ ਲੱਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਿਾਲਗ
ਵਜਹਨਾਂ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦ਼ੀ ਉਮਰ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦ਼ੀ ਸਵਹਮਤ਼ੀ ਜਰੂਰ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ, ਦੋਿਾਂ ਿੱ ਲੋਂ
ਇੱ ਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹਨ। ਫਾਰਮ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਉਪਲਿਧ ਹਨ।
ਦੁਿਾਸ਼਼ੀਏ

ਵਜਸ ਵਿਨੈਕਾਰ(ਰਾਂ) ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਾਸਤੇ ਚੰ ਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿੋਲਣਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੁਿਾਸ਼਼ੀਏ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ।
ਦੁਿਾਸ਼਼ੀਏ ਨੂੰ ਪਛਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਵਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗ਼ੀ।
ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਿਨੈਕਾਰ
ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਤਲਾਕ: ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ (Certificate of Divorce) ਦ਼ੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਿੱ ਲੋਂ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪ਼ੀ ਜਰੂਰ਼ੀ ਹੈ।
ਫੋਟੋਕਾਪ਼ੀਆਂ, ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਆਦੇਸ਼ (Divorce Orders) ਸਿ਼ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼਼ੀ ਤਲਾਕ: ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਓਨਟੈਰ਼ੀਓ ਸੂਿੇ (Province of Ontario) ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਵਡਿੋਰਸ ਅਥਾੱਰਾਈਜੇਸ਼ਨ
(Foreign Divorce Authorization) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫੌਰਨ ਵਡਿੋਰਸ
ਅਥਾੱਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰ਼ੀਓ (Service Ontario) ਵਿਖੇ
ਉਪਲਿਧ ਹੈ।
***
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