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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 

િવકલ્પ 2  

 
+ 

 

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  

 

From a government or government agency સરકાર ક ેસરકારી સંસ્થાનુ ં

• band membership card • બને્ડ સભ્યપદ કાડર્ 

• birth certificate • જન્મ પ્રમાણપત્ર 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• કેને�ડયન સીટીઝનિશપ (નાગ�રકતા) કાડર્  
કે સ�ટર્�ફકેટ (�માણપ�) 

• Canadian Forces identity card • ક�નડે�યન ફોસ�સ ઓળખપત્ર 

• Canadian passport • ક�ન�ેડયન પાસપોટર્  

• card issued by an Inuit local authority  • ઇ�ઇુટ સ્થા�કુ સ�ા દ્વારા �ર� ઓળખપત્ર 

• firearms licence • ફાયરઆમર્ લાયસન્સ 

• government cheque or cheque stub • સરકાર� ચેક અથવા ચેક સ્ટબ 

• government statement of benefits • બેિન�ફટ્સનો સરકાર� સ્ટ�ટમેન્ટ 

• health card  • હ�લ્થ કાડર્ 

• income tax assessment • આવકવેરા આકારણી 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

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

• library card • લાઇબ્રેર� કાડર્ 

• licence or card issued for fishing, trapping  
or hunting 

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

કાડર્ 

• liquor identity card • �લકર ઓળખપત્ર 

• Métis card • મ�ેટસ કાડર્ 

• old age security card • ઓલ્ડ એજ િસ��ૂર�ટ કાડર્ 
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• parolee card • પેરોલ મેળવનાર કાડર્ 

• property tax assessment or evaluation • િમલકત વેરો આકારણી અથવા �લૂ્યાકંન 

• public transportation card • �હ�ર પ�રવહન કાડર્ 

• social insurance number card • સોિશઅલ ઇન્�અુરન્સ નમ્બર કાડર્ 

• vehicle ownership • વાહન મા�લક� 

• Veterans Affairs health care identification card • વેટરન્સ અફ�સર્ હ�લ્થ ક�ર આઇડ�ન્ટફક�શન કાડર્ 

From Elections Canada ઇલકે્શન્સ કનેડેા પાસથેી 

• targeted revision form to residents of long-term care 
institutions 

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

માટ� લ�યા�ંકત �નુરાવતર્ન ફોમર્ 

• voter information card • વોટર ઇન્ફમ�શન (મતદાતા માિહતી) કાડર્ 

From an educational institution શકૈ્ષિણક સસં્થા પાસથેી 

• correspondence issued by a school, college or university • શાળા, કૉલેજ ક� �િુનવિસ�ટ� દ્વારા �ર� પત્ર વ્યવહાર 

• student identity card • િવદ્યાથ� ઓળખપત્ર 

From a health care facility or organization આરોગ્ય સભંાળ લનેાર સગવડ ક ેસસં્થા પાસથેી 
• blood donor card • બ્લડ દાતા કાડર્ 

• CNIB card • સી.એન.આઇ.બી. કાડર્ 

• hospital card • હો�સ્પટલ કાડર્ 

• label on a prescription container • િપ્ર�સ્ક્રપ્શન કન્ટ�નર પર લેબલ 

• identity bracelet issued by a hospital or long-term  
care institution 

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

ઓળખ કંકણ 

• medical clinic card • મે�ડકલ �ક્લિનક કાડર્ 

From a financial institution નાણાકીય સસં્થા પાસથેી 
• bank statement • બ�ક સ્ટ�ટમેન્ટ 

• credit card • ક્ર��ડટ કાડર્ 

• credit card statement • ક્ર��ડટ કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ 

• credit union statement • ક્ર��ડટ �િુનયન સ્ટ�ટમેન્ટ 

• debit card •   ડ��બટ કાડર્ 

• insurance certificate, policy or statement • વીમા પ્રમાણપત્ર, પો�લિસ અથવા સ્ટ�ટમેન્ટ 

• mortgage contract or statement • મોટર્ગેજ કરાર અથવા સ્ટ�ટમેન્ટ 

• pension plan statement • પેન્શન પ્લાન સ્ટ�ટમેન્ટ 

• personal cheque • વ્ય�ક્તગત ચેક 
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From a private organization ખાનગી સસં્થા પાસથેી 
• employee card • કમર્ચારી કાડર્ 

• residential lease or sub-lease • રેિસડેિન્શયલ (આવાસીય) લીઝ કે પેટા-લીઝ 

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

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

Letters of confirmation કન્ફમ�શન લટેસર્ (સમથર્ન (પાક ુકરતા) પ�ો) 
• letter from a public curator, public guardian or public 

trustee 
• પિબ્લક ક્યુરેટર (�હેર વસ્તુપાલ), પિબ્લક ગા�ડર્યન (વાલી) કે પિબ્લક �સ્ટીનો 

પ� 

• letter of confirmation of residence from a First Nations 
band or reserve or an Inuit local authority 

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

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form, or statement of benefits from one of the 
following designated establishments: 
− student residence 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

• િ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. 
 

િવકલ્પ 3  

 
+ 

 

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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