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તમારો ઓળખપત્ર તૈયાર રાખો  
બતાવો – 

• આપ�ુ ંડ્રાયવસર્ લાયસન્સ, અથવા 

• તમારા પ્રાતંીય અથવા પ્રાદ�િશક ઓળખપત્ર, અથવા 

• તમારા ફોટા, નામ અને વતર્માન સરના�ુ ંસાથે અન્ય કોઇ સરકાર� કાડર્, અથવા 

• બે ઓળખપત્રો, બ�ે પત્રોમા ંતમારા નામનો સમાવેશ હોય, અને એક પર સરનામાનો સમાવેશ 

આવશ્યક છે. 
 
Preuves d’identité : 

1તમારા નામ સાથેના ઓળખપત્રો - 

• carte d’assurance-maladie • હ�લ્થ કાડર્ 
• passeport canadien • ક�ન�ેડયન પાસપોટર્  
• certificat de naissance • જન્મ પ્રમાણપત્ર 
• certificat de citoyenneté canadienne • ક�ન�ેડયન નાગ�રકતાનો પ્રમાણપત્ર 
• carte de citoyenneté • નાગ�રકતા�ુ ંકાડર્ 
• carte d’assurance sociale • સોિશઅલ ઇન્�અુરન્સ નમ્બર કાડર્ 
• certificat de statut d’Indien • ઇન્ડ�અન સ્ટ�ટસનો પ્રમાણપત્ર 
• carte d’identité des Forces canadiennes • ક�નડે�યન ફોસ�સ ઓળખપત્ર 
• carte de santé d’Anciens Combattants • વટેરન્સ અફ�સર્ હ�લ્થ કાડર્ 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • ઓલ્ડ એજ િસ��ૂર�ટ કાડર્ 
• carte d’hôpital • હો�સ્પટલ કાડર્ 
• carte d’une clinique médicale • મ�ેડકલ �ક્લિનક કાડર્ 
• étiquette sur un contenant de médicaments 

sous ordonnance 
• િપ્ર�સ્ક્રપ્શન કન્ટ�નર પર લબેલ 

• 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 de donneur de sang • બ્લડ દાતા કાડર્ 
• carte de l’INCA • સી.એન.આઇ.બી. કાડર્ 
• carte de crédit • ક્ર��ડટ કાડર્ 
• carte de débit • ડ��બટ કાડર્ 
• carte d’employé • એમપ્લોઇ કાડર્ 
• carte d’identité d’étudiant • િવદ્યાથ� ઓળખપત્ર 
• carte de transport en commun • �હ�ર પ�રવહન કાડર્ 
• carte de bibliothèque • લાઇબ્રરે� કાડર્ 
• carte d’identité d’une régie des alcools • �લકર ઓળખપત્ર 
• carte de libéré conditionnel • પરેોલ મળેવનાર કાડર્ 
• permis d’arme à feu • ફાયરઆમર્ લાયસન્સ 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 

chasse 
• માછ�માર�, ફસાઈ અથવા િશકાર માટ� �ર� લાયસન્સ અથવા 

કાડર્  
 



Preuves d’identité et d’adresse : તમારા નામ અને સરનામા સાથેના ઓળખપત્રો - 

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

• ��ુટ�લ�ટ �બલ (દા.ત. વીજળ�; પાણી; ટ��લફોન, ક�બલ અથવા 

ઉપગ્રહ સ�હત ટ��લકમ્�િુનક�શન સેવાઓ) 

• état de compte bancaire • બ�ક સ્ટ�ટમને્ટ 

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

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

• chèque personnel • વ્ય�ક્તગત ચકે 

• relevé de prestations du gouvernement • બિેન�ફટ્સનો સરકાર� સ્ટ�ટમને્ટ 

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

• état des prestations d’un régime de retraite • પને્શન પ્લાન સ્ટ�ટમને્ટ 

• bail ou sous-bail d’habitation • રહ�ઠાણની લીઝ અથવા સબ-લીઝ 

• convention hypothécaire ou état de compte de 
prêt hypothécaire 

• મોટર્ગેજ કરાર અથવા સ્ટ�ટમને્ટ 

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

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt 
foncier 

• િમલકત વરેો આકારણી અથવા �લૂ્યાકંન 

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

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

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

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

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • �હ�ર વસ્�પુાલ, �હ�ર વાલી અથવા �હ�ર ટ્રસ્ટ� તરફથી પત્ર 

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

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

માટ� લ�યા�ંકત �નુરાવતર્ન ફોમર્ 

• 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 નશેન્સ બને્ડ અથવા �રઝવર્ અથવા ઇ�ઇુટ સ્થાિનક સ�ા 

પરથી િનવાસ ખાતર� પત્ર 

• lettre de confirmation de résidence, attestation 
de séjour, formulaire d’admission ou relevé de 
prestations délivré par l’autorité responsable : 

• િનવાસ ખાતર� પત્ર, નીચનેી િન�કુ્ત મથકો પાસેથી રોકાણ, 

પ્રવશે ફોમર્ અથવા બિેન�ફટ્સ સ્ટ�ટમને્ટ - 

– d’une résidence pour étudiants – િવદ્યાથ� િનવાસ 

– d’une résidence pour personnes âgées – સીનીયસર્ િનવાસ 

– d’un établissement de soins de longue 
durée 

– લાબંા કાલની દ�ખર�ખ �િુવધા 

– d’un refuge – શલે્ટર 

– d’une soupe populaire – �પૂ �કચન 

અમને ઓળખપત્રો અને તેમના �ળૂ બધંારણોમા ં�ર� દસ્તાવેજો સ્વીકાયર્ છે.  ઇલેક્ટ્રોિનક �ર� દસ્તાવેજો માટ� (�મ 

ક� ઇ-િનવેદનો અથવા ઇ-ઇન્વાઇસેસ),અમને િપ્રન્ટઆઉટ્સ સ્વીકાયર્ છે અથવા તમે મોબાઇલ ઉપકરણ પર તેમને 

બતાવી શકો છો. 
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તમાર� પાસે ઓળખપત્ર હોય પરં� ુતમા�ંુ સરના�ુ ંસા�બત કર� શકો છો નથી? 

શપથ લો - તમારા નામ સાથે બે ઓળખપત્રો બતાવો અને તમે તમારા સરનામા માટ� પ્રમા�ણત �ણતી 

વ્ય�ક્ત સાથે લાવો.  આ વ્ય�ક્તને ઓળખ અને સરના�ુ ંસા�બતી બતાવવાની રહ�શે, અને તે જ મતદાન 

િવભાગ મા ંર�સ્ટર થયેલ હો�ુ ંજોઇએ.  આ વ્ય�ક્ત માત્ર એક વ્ય�ક્ત  પ્રમા�ણત કર� શક� છે. 

આ મા�હતી અન્ય ભાષાઓ અને બધંારણોમા ંઉપલબ્ધ છે. 

elections.ca 1-800-463-6868  ટ�.ટ�.વાય.  1-800-361-8935 
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