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મત આપવા માટ� તમાર� આઈડ� તૈયાર રાખો 
તમાર� ઓળખ અને સરના�ુ ંસા�બત કરવા માટ�ના ત્રણ િવકલ્પો 

 
 
િવકલ્પ 1  

 
 

ID (ઓળખપ�) માટ ેઆમાથંી એક દખેાડો 
• તમા�ં �ાઇ�વંગ લાઇસન્સ 
• કેને�ડયન સરકારે (ફેડરલ (સંઘીય), �ોિવિન્સયલ (�ાંતીય)/ટે�રટો�રયલ (�ાદેિશક) કે લોકલ (સ્થાિનક) આપેલુ ંબીજુ કોઇ કાડર્ જેમાં તમારો 

ફોટો, નામ અને હાલનંુ સરનામંુ હોય 
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+ 

 

ID (ઓળખપ�) માટ ેઆમાથંી કોઇ બ ેદખેાડો 
બંનેમાં તમા�ં નામ અને ઓછામાં ઓછાં એકમાં તમા�ં હાલનંુ સરનામંુ અચૂક હોવંુ ર�ુ ં

ઉદાહરણો:  
• વોટર ઇન્ફમ�શન (મતદાતા માિહતી) કાડર્ અને બ�ક સ્ટેટમેન્ટ 
• યુ�ટિલટી (ઉપયોિગતા) િબલ અને સ્ટુડન્ટ ID (િવ�ાથ� ઓળખ) કાડર્ 

શુ ંતમારી પાસ ેઆ નથી? કોઇ સમસ્યા નથી!  
િવકલ્પ 2 માટ ેસ્વીકાયર્ ID ની યાદી નીચ ેજુઓ  

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

સરકાર ક ેસરકારી સંસ્થાનુ ં

• carte de membre d’une bande • બને્ડ સભ્યપદ કાડર્ 

• certificat de naissance • જન્મ પ્રમાણપત્ર 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • કેને�ડયન સીટીઝનિશપ (નાગ�રકતા) કાડર્  
કે સ�ટર્�ફકેટ (�માણપ�) 

• carte d’identité des Forces canadiennes • ક�નડે�યન ફોસ�સ ઓળખપત્ર 

• passeport canadien • ક�ન�ેડયન પાસપોટર્  

• carte délivrée par une autorité locale inuite • ઇ�ઇુટ સ્થા�કુ સ�ા દ્વારા �ર� ઓળખપત્ર 

• permis d’arme à feu • ફાયરઆમર્ લાયસન્સ 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • સરકાર� ચેક અથવા ચેક સ્ટબ 

• relevé de prestations du gouvernement • બેિન�ફટ્સનો સરકાર� સ્ટ�ટમેન્ટ 

• carte d’assurance-maladie • હ�લ્થ કાડર્ 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • આવકવેરા આકારણી 

• carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire  
de l’inscription 

• ઇિન્ડયન સ્ટેટસ કાડર્ અથવા ટેમ્પરરી ર�સ્�ેશન કન્ફમ�શન (ન�ધણીની હંગામી મંજૂરી) 

• carte de bibliothèque • લાઇબ્રેર� કાડર્ 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • માછ�માર�, ફસાઈ અથવા િશકાર માટ� �ર� લાયસન્સ અથવા 

કાડર્ 

• carte d’identité d’une régie des alcools • �લકર ઓળખપત્ર 

• carte de Métis • મ�ેટસ કાડર્ 
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• carte de la Sécurité de la vieillesse • ઓલ્ડ એજ િસ��ૂર�ટ કાડર્ 

• carte de libéré conditionnel • પેરોલ મેળવનાર કાડર્ 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • િમલકત વેરો આકારણી અથવા �લૂ્યાકંન 

• carte de transport en commun • �હ�ર પ�રવહન કાડર્ 

• carte d’assurance sociale • સોિશઅલ ઇન્�અુરન્સ નમ્બર કાડર્ 

• document de propriété d’un véhicule • વાહન મા�લક� 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • વેટરન્સ અફ�સર્ હ�લ્થ ક�ર આઇડ�ન્ટફક�શન કાડર્ 

D’Élections Canada ઇલકે્શન્સ કનેડેા પાસથેી 

• formulaire de révision ciblée remis aux résidents 
d’établissements de soins de longue durée 

• � ૂટંણી ક�નેડાથી લાબંા કાલની દ�ખર�ખ �િુવધાના િનવાસીઓ 

માટ� લ�યા�ંકત �નુરાવતર્ન ફોમર્ 

• carte d’information de l’électeur • વોટર ઇન્ફમ�શન (મતદાતા માિહતી) કાડર્ 

D’un établissement d’enseignement શકૈ્ષિણક સસં્થા પાસથેી 

• correspondance provenant d’une école, d’un collège ou 
d’une université 

• શાળા, કૉલેજ ક� �િુનવિસ�ટ� દ્વારા �ર� પત્ર વ્યવહાર 

• carte d’identité d’étudiant • િવદ્યાથ� ઓળખપત્ર 

D’un établissement ou d’un organisme de soins 
de santé 

આરોગ્ય સભંાળ લનેાર સગવડ ક ેસસં્થા પાસથેી 

• carte de donneur de sang • બ્લડ દાતા કાડર્ 

• carte de l’INCA • સી.એન.આઇ.બી. કાડર્ 

• carte d’hôpital • હો�સ્પટલ કાડર્ 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• િપ્ર�સ્ક્રપ્શન કન્ટ�નર પર લેબલ 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• હો�સ્પટલ અથવા લાબંા કાલની દ�ખભાલની �િુવધા દ્વારા �ર� 

ઓળખ કંકણ 

• carte d’une clinique médicale • મે�ડકલ �ક્લિનક કાડર્ 

D’une institution financière નાણાકીય સસં્થા પાસથેી 
• état de compte bancaire • બ�ક સ્ટ�ટમેન્ટ 

• carte de crédit • ક્ર��ડટ કાડર્ 

• relevé de carte de crédit • ક્ર��ડટ કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ 

• état de compte d’une caisse populaire • ક્ર��ડટ �િુનયન સ્ટ�ટમેન્ટ 

• carte de débit •   ડ��બટ કાડર્ 

• certificat, police ou relevé d’assurance • વીમા પ્રમાણપત્ર, પો�લિસ અથવા સ્ટ�ટમેન્ટ 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• મોટર્ગેજ કરાર અથવા સ્ટ�ટમેન્ટ 
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• état des prestations d’un régime de retraite • પેન્શન પ્લાન સ્ટ�ટમેન્ટ 

• chèque personnel • વ્ય�ક્તગત ચેક 

D’un organisme privé ખાનગી સસં્થા પાસથેી 
• carte d’employé • કમર્ચારી કાડર્ 

• bail ou sous-bail d’habitation • રેિસડેિન્શયલ (આવાસીય) લીઝ કે પેટા-લીઝ 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, la 
télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

• યુ�ટિલટી (ઉપયોિગતા) િબલ (દા.ત.: વીજળી; પાણી; ટેિલફોન, કેબલ કે 
સેટેલાઇટ સિહતની ટેિલકોમ્યુિનકેશન્સ સેવાઓ) 

Lettres de confirmation કન્ફમ�શન લટેસર્ (સમથર્ન (પાક ુકરતા) પ�ો) 
• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  • પિબ્લક ક્યુરેટર (�હેર વસ્તુપાલ), પિબ્લક ગા�ડર્યન (વાલી) કે પિબ્લક �સ્ટીનો 

પ� 
• lettre de confirmation de résidence délivrée par l’autorité 

responsable d’une bande ou d’une réserve des 
Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• ફસ્ટર્ નેશન્સ બેન્ડ કે �રઝવર્ કે ઇનુઇટ (Inuit) સ્થાિનક સ�ાવાળાનો િનવાસી 
હોવાનંુ મંજૂર કરતો પ� 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré 
par l’autorité responsable : 
− d’une résidence pour étudiants 
– d’une résidence pour personnes âgées 
– d’un établissement de soins de longue durée 
– d’un refuge 
– d’une soupe populaire 
– d’un établissement résidentiel communautaire  

• િનવાસી હોવાનંુ મંજૂર કરતો પ�, લેટર ઓફ સ્ટે (રોકાણ પ�), એડિમશન 
ફોમર્, અથવા નીચેની િનયુક્ત સંસ્થાઓમાંથી એકનંુ લાભોનંુ િનવેદન 
(બેિન�ફટ્સ સ્ટેટમેન્ટ): 
− િવ�ાથ� િનવાસી 
− વડીલ િનવાસી 
− લાંબા-સમયની સંભાળ સંસ્થા 
− આ�યસ્થાન (શેલ્ટર) 
− સૂપ �કચન 
− સમુદાય-આધા�રત આવાસીય સગવડ 

વધારાના ID (ઓળખપ�ો) ઉમેરવામાં આવે તેવું બની શકે. અમે ઇ-સ્ટેટમેન્ટ્સ અને ઇ-ઇનવોઇસીસ સ્વીકારીએ છીએ. તેનંુ િ�ન્ટ કાઢો અથવા મોબાઇલ �ડવાઇસ પર તે 
દેખાડો. 
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+ 

 

જો તમારી પાસ ેકોઇ ID ના હોય 

તમે તો પણ મત આપી શકો છો જો તમે તમારી ઓળખ અને સરનામંુ લિેખતમાં �હરે કરો અને તમારે તમારાથી પ�રિચત કોઇ વ્યિક્ત હોય 
અને  
તમારા માટે સાક્ષી તરીકે કે જવાબ આપવા તમારા પો�લંગ સ્ટશેન પર ફાળવવામાં આવી હોય. 
પ�રિચત વ્યિક્તએ પોતાની ઓળખ અને સરનામંુ અચૂક સાિબત કરવંુ ર�ું. કોઇ વ્યિક્ત મા� એક જ વ્યિક્ત માટે પ�રિચત હોવાનંુ �હરે કરી 
શકે છે (લાંબા-સમયની સંભાળ સંસ્થાઓ િસવાય). 

 
સ્વીકાયર્ ID (ઓળખપ�ો)ની સંપૂણર્ યાદી બહુિવધ ભાષાઓમાં વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે, elections.ca.   
અન્ય સ્વ�પો (ફોમ�ટ્સ) માટે, જેમ કે �ેઇલ અને ઓ�ડયો માટે, ફોન કૉલ કરો, 1-800-463-6868. 
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