
 
 

 

 

திருமண உரிமம் ககரரும் விண்ணப்பதரரர்களுக்கு அதற்கரன செயல்முறைறய எளிதரக்கும் வறகயில் 

திருமண உரிமத்தின் அறையரள ஆவணங்கறள ப்ரரம்ப்ட்ைன் நகர நிர்வரகம் ஒன்றுபடுத்துகிைது  

ப்ரரம்ப்ட்ைன், ON (அக்கைரபர் 21, 2021) – திருமண உரிமம் க ரரி விண்னப்பிக் ின்ற தனி நபர் ளுக்கு, 

அதனன எளிதரக்குவதற் ர , ஏற்றுக்க ரள்ளத்தக்  அனையரள ஆவணப்பட்டியல் ள் இரண்டு 

(முதன்னம மற்றும் இரண்ைரம் நினை) என இருந்தது; இப்கபரது அனனத்து ஏற்றுக்க ரள்ளத்தக்  

அனையரள படிவங் னளயும் ஒகர பட்டியலில் க ரண்டுவந்து விட்ைனர். முன்னதர  விண்ணப்பதரரர் ள் 

இரண்டு பிரதரன  அனையரள ஆவணங் ள் அல்ைது ஒரு பிரதரன  அனையரள ஆவணம் மற்றும் ஒரு 

இரண்ைரம் நினை அனையரள ஆவணம்  என சமர்ப்பிக்  கவண்டியிருந்து. 

நவம்பர் 1 ஆம் கததி முதல், அரசு வழங்கு ின்ற அனையரள ஆவணங்களின் படிவங் ளில் இருந்தனவ: 

• கனைர நரட்டு கைவுச்ெீட்டு(பரஸ்கபரர்ட்) அல்லது கனைர நரட்டு பயண ஆவணம் 

• கவசைரரு நரட்டின் கைவுச்ெீட்டு 

• பிைப்பு ெரன்ைிதழ் 

• கனைர நரட்டு குடியுரிறம அட்றை அல்லது ெரன்ைிதழ் 

• ஓட்டுனர் உரிமம் 

• அரசு வழங்கிய புறகப்பை அறையரள (ID) அட்றை 

• நிரந்தர குடியிருப்புக்கரன அட்றை 

• இந்தியர் எனும் தகுதி குைிக்கும் ெரன்ைிதழ் அட்றை 

• சநக்ஸஸ் (Nexus) அட்றை 

• ரரணுவ அறையரளம் (ID) 

• புலம் சபயர்ந்து வந்தவர் என்பதற்கரன பதிவு 

• கனைர நரட்டில் அகதியரக பரதுகரப்பு ககரருகின்ை செல்லத்தக்க ஆவணம் 

திருமண உரிமம் க ரரி விண்னப்பிக் ின்றவர் ள் இவற்னறயும்  வனிக்  கவண்டும்: 

• ஒவ்கவரரு விண்ணப்பதரர ருக்கும் அறையரளத்திற்கரன இரண்டு  (2)  பிரதிகள் கதனவ 

• அறையரளத்திற்கரன (ID) பிரதிகள் இரண்டுகம அெலரக இருக்க கவண்டும் (ெரன்ைளிக்கப்பட்ை 

பிரதிகள் ஏற்றுக்சகரள்ளப்பைமரட்ைரது) 

• அறையரளத்திற்கரன (ID) பிரதிகள் இரண்டுகம கரலரவதியரகி இருக்கலரகரது  

• அறையரளத்திற்கரன (ID) பிரதி ஒன்ைில் புறகப்பைம் இருக்க கவண்டும்  

• அறையரளத்திற்கரன (ID) பிரதி ஒன்ைில் றகசயரப்பம் இருக்க கவண்டும்  

• அறையரளத்திற்கரன (ID) பிரதிகள் இரண்டுகம ெட்ைப்படியரன சபயர் மற்றும் பிைந்த கததிறயக்  

சகரண்டிருக்க கவண்டும்   



 

 

• அறையரளத்திற்கரன (ID) பிரதிகள் இரண்டிலுகம  முதல் மற்றும் கறைெி சபயர்கள் ஒகர கபரல 

இருக்க கவண்டும் (மத்திம சபயர்/சபயர் முதல் எழுத்துக்கள் திருமண உரிமத்தில் இைம் சபை 

கவண்டுமரயின் அறவயும் இருக்க கவண்டும்)  

• சபரருந்துமரயின் சபயறர மரற்ைியதற்கரன ெரன்ைிதறழயும் இறணக்க கவண்டும் 

• அறையரளத்திற்கரன (ID) பிரதிகள் அறனத்துகம ஆங்கிலம் மற்றும் ஃப்சரஞ்சு சமரழியில் இருக்க 

கவண்டும் அல்லது சமரழிசபயர்ப்பு செய்யப்பட்டு ஒன்ட்கைரிகயர சமரழிசபயர்ப்பரளர்கள் 

மற்றும் வரய்வழி சமரழிசபயர்ப்பரளர்கள் ெங்கத்தினரல் ெரன்ைளிக்கப்பட்டு ெமர்ப்பிக்கப்பை 

கவண்டும் 

திருமண உரிமம் ஒன்றைப் சபறுவதற்கு, குடியிருப்புவரெிகள் பின்வரும் செயற்படிகறள பூர்த்தி செய்ய 

கவண்டும்: 

1. இங்கு  முன்பதிவுக்கரன கநரத்றத பதிவு செய்யவும்  

2. திருமண உரிமம் ககரரும் விண்ணப்பத்திறன நிரப்பி, அச்சுப்பிரதி எடுத்து விண்ணப்பதரரர்கள் 

இருவரும் றகசயரப்பமிடுவறத உறுதி செய்ய கவண்டும் (டிஜிட்ைல் றகசயரப்பங்கள் 

ஏற்றுக்சகரள்ளப்பை மரட்ைரது). முன்பதிந்த கநரத்தில் ஒகர ஒரு விண்ணப்பதரரர் மட்டுகம 

கநரில் வரலரம். 

3. முழுவதும் பூர்த்தி செய்த மற்றும் றகசயரப்பமிட்ை விண்ணப்பத்றத, அவற்றுக்கரன ஆதரர 

ஆவணங்களுைன் விவரகரத்து (சபரருந்தினரல்) ஆவணங்களுைன் திட்ைமிட்ை முன்பதிந்த 

கநரத்தில் சகரண்டு வரவும். 

குடியிருப்பு வரெிகள் இதற்கரன அறனத்து கதறவப்பரடுகள் பற்ைி சதரிந்துசகரள்ள 

நகரின் வறலத்தளத்திற்கு வருறக புரியவும் ; ஏசனனில், கதறவப்படும் ஏகதனும் ஆவணத்றத 

இறணக்கத் தவறும்பட்ெத்தில் திருமண உரிமம் வழங்கப்பை மரட்ைரது. தகவல்கள் பல்கவறு 

சமரழிகளிலும் கிறைக்கின்ைன. 

இந்தச் ெமயத்தில் குறைவரன எண்ணிக்றகயிலரன முன்பதிவுககள கிறைக்கும், கபரகிை கபரக்கில் பதிவு 

செய்தல் என்பது இயலரது. சபரதுமக்களுக்கரன திருமண ெைங்குகள் இந்தச் ெமயத்தில் ரத்து 

செய்யப்பட்டுள்ளன. 

கமலும் தகவல்களுக்கும் திருமண உரிமம் சபை முன்பதிவு செய்வதற்கும் வருறக தரவும்: 

www.brampton.ca .    
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freservation.frontdesksuite.com%2Fbrampton%2FClerksOffice&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9b817e09a7c747b797b708d994beac86%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637704368920703599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3eMKWRV5ecH2B%2FilqAts1QbprXOFQDSlKh27DoC4Tyk%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Documents/Marriage%20Licence%20Application.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Marriage-Licences.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Marriage-Licences.aspx


 
 

 

 

  

 ஊைக சதரைர்பு: 

கமரனிக்கர துக்கல் 

ஒருங்கிறணப்பரளர், ஊைகம் & ெமுதரய ஈடுபரடு 

யுக்திரீதியரன தகவல் சதரைர்பு  

ப்ரரம்ப்ட்ைன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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