
Gujarati (03/2015)  
 

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. 
 
Pieces with your name: 

1તમારા નામ સાથેના ઓળખપત્રો - 

• health card • હ�લ્થ કાડર્ 
• Canadian passport • ક�ન�ેડયન પાસપોટર્  
• birth certificate • જન્મ પ્રમાણપત્ર 
• certificate of Canadian citizenship • ક�ન�ેડયન નાગ�રકતાનો પ્રમાણપત્ર 
• citizenship card • નાગ�રકતા�ુ ંકાડર્ 
• social insurance number card • સોિશઅલ ઇન્�અુરન્સ નમ્બર કાડર્ 
• Indian status card • ઇન્ડ�અન સ્ટ�ટસનો પ્રમાણપત્ર 
• Canadian Forces identity card • ક�નડે�યન ફોસ�સ ઓળખપત્ર 
• Veterans Affairs health card • વટેરન્સ અફ�સર્ હ�લ્થ કાડર્ 
• old age security card • ઓલ્ડ એજ િસ��ૂર�ટ કાડર્ 
• hospital card • હો�સ્પટલ કાડર્ 
• medical clinic card • મ�ેડકલ �ક્લિનક કાડર્ 
• label on a prescription container • િપ્ર�સ્ક્રપ્શન કન્ટ�નર પર લબેલ 
• identity bracelet issued by a hospital or long-term 

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

ઓળખ કંકણ 
• blood donor card • બ્લડ દાતા કાડર્ 
• CNIB card • સી.એન.આઇ.બી. કાડર્ 
• credit card • ક્ર��ડટ કાડર્ 
• debit card • ડ��બટ કાડર્ 
• employee card • એમપ્લોઇ કાડર્ 
• student identity card • િવદ્યાથ� ઓળખપત્ર 
• public transportation card • �હ�ર પ�રવહન કાડર્ 
• library card • લાઇબ્રરે� કાડર્ 
• liquor identity card • �લકર ઓળખપત્ર 
• parolee card • પરેોલ મળેવનાર કાડર્ 
• firearms licence • ફાયરઆમર્ લાયસન્સ 
• licence or card issued for fishing, trapping or hunting • માછ�માર�, ફસાઈ અથવા િશકાર માટ� �ર� લાયસન્સ અથવા કાડર્  

 



Pieces with your name and address: તમારા નામ અને સરનામા સાથેના ઓળખપત્રો - 

• utility bill (e.g. electricity; water; telecommunications 
services including telephone, cable or satellite) 

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

ઉપગ્રહ સ�હત ટ��લકમ્�િુનક�શન સેવાઓ) 
• bank statement • બ�ક સ્ટ�ટમને્ટ 
• credit union statement • ક્ર��ડટ �િુનયન સ્ટ�ટમને્ટ 
• credit card statement • ક્ર��ડટ કાડર્ સ્ટ�ટમને્ટ 
• personal cheque • વ્ય�ક્તગત ચકે 
• government statement of benefits • બિેન�ફટ્સનો સરકાર� સ્ટ�ટમને્ટ 
• government cheque or cheque stub • સરકાર� ચકે અથવા ચકે સ્ટબ 
• pension plan statement • પને્શન પ્લાન સ્ટ�ટમને્ટ 
• residential lease or sub-lease • રહ�ઠાણની લીઝ અથવા સબ-લીઝ 
• mortgage contract or statement • મોટર્ગેજ કરાર અથવા સ્ટ�ટમને્ટ 
• income tax assessment • આવકવરેા આકારણી 
• property tax assessment or evaluation • િમલકત વરેો આકારણી અથવા �લૂ્યાકંન 
• vehicle ownership • વાહન મા�લક� 
• insurance certificate, policy or statement • વીમા પ્રમાણપત્ર, પો�લિસ અથવા સ્ટ�ટમને્ટ 
• correspondence issued by a school, college or 

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

• letter from a public curator, public guardian or public 
trustee 

• �હ�ર વસ્�પુાલ, �હ�ર વાલી અથવા �હ�ર ટ્રસ્ટ� તરફથી પત્ર 

• targeted revision form from Elections Canada to 
residents of long-term care facilities 

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

લ�યા�ંકત �નુરાવતર્ન ફોમર્ 
• letter of confirmation of residence from a First 

Nations band or reserve or an Inuit local authority 
• ફસ્ટર્ નશેન્સ બને્ડ અથવા �રઝવર્ અથવા ઇ�ઇુટ સ્થાિનક સ�ા પરથી 

િનવાસ ખાતર� પત્ર 
• letter of confirmation of residence, letter of stay, 

admission form or statement of benefits from one of 
the following designated establishments: 

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

ફોમર્ અથવા બિેન�ફટ્સ સ્ટ�ટમને્ટ - 
– student residence – િવદ્યાથ� િનવાસ 
– seniors’ residence – સીનીયસર્ િનવાસ 
– long-term care facility – લાબંા કાલની દ�ખર�ખ �િુવધા 
– shelter – શલે્ટર 
– soup kitchen – �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. 

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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