
વૈકલ્પિક (તમે જેને કાર્ડ પિર જોવા ઇચ્છતા હો તે જ માલહતી નીચે પિૂર્ડ કરો) 

વેટરન્સ 

કટોકટીનો ્સંપિક્ડ 

અંગ અને કોલિકાનું દાન 

ભાષા

પ્રમારપિત્ર 

અરજદારની માલહતી 

માત્ર ્સત્ાવાર 
ઉપિયોગ માટે જ

C/O: તારીખ: 
કૅર-ઑફ સંગઠનનું નામ સરનામું છોડી દો 

LL 
ફોન: - - 

અરજી પ્રકાર - એક પિ્સંદ કરો 

N Y

મ મ દદ વ વ વ વ

IDNYC અરજી 

બરો ( એક પર ચોકડી કરો): 

ઝિપ કોડ: 

9. ફોન: 

5. લિંગ: 

10. ઈમેિ: _____________________________________________________

7. આંખનો રંગ: 

6. જનમતારીખ: 

8. ઊંચાઈ: 

નંબર, સ્ટ્ીટ

રાજ્ય: 

BRONX  BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND 

- - 

/ 

ઍપાટ્ટમેનટ # / मंजिल / सुइट / यूजिट/ રૂમ

પિુન:અરજી (અરજી કરી પિરંતુ કાર્ડ કયારેય મળયું ન હોય; મફત) 

MANHATTAN 

ફીટ ઈંચ 

 ઝનરદ્ટષ્ટ નથી 

હેિલ કાળી ભૂરો  લીલી ભૂખરી મલટી- 
કલર

જો તમ ેઅમેદરકન લશકરી દળ, નેશનલ ગાડ્ટ અથવા અનામત દળમા ંસેવા 
આપી ચૂકેલા પીઢ વ્યઝ્ત હો અને કાડ્ટની આગળ "વેટરન" એવું ઝરિનટ કરાવવા 
માંગતા હો તો અહીં ચોકડી કરો. 

__________ (ટૂંકી સહી) હંુ IDNYCને મારં નામ અને IDNYC નંબર ખાનગી કંપનીઓ સઝહતની સંસ્થાઓને 
આપવાની પરવાનગી આપું છંુ, જેથી ઝવઝવધ લાભો માટ ેપાત્રતા મેળવવામા ંમને મદદ મળે, જેમાં વેટરન ડેઝિગનેશન (વૈકઝલપક) 
સાથે IDNYC કાડ્ટધારક તરીકે હંુ જેના માટ ેઅઝધકારી હોઈ શકું તેવા વેટરનસ ઍડવાનટેજમા ંદડસ્કાઉનટનો પણ સમાવેશ થા્ય છે 
પરંતુ તે માત્ર તેના પૂરતુ ંજ મ્યા્ટદદત નથી. 

11. પ્રમારપિત્ર: હંુ સુઝનઝ્ચત કરં છંુ કે હંુ ન્યુ ્યૉક્ટ શહેરમાં રહંુ છંુ; હંુ ઓછામા ંઓછી 14 વર્ટની ઉંમરનો છંુ; અને સુરિત કરેલા બધા દસ્તાવેજો તથા આ અરજી પર કરેલા કથનો મારી શ્ેષ્ઠ જાણકારી રિમાણ ેસત્ય છે. હંુ 
રિમાઝણત કરં છંુ કે આ અરજીમા ંસહી કરીને મેં સુરિત કરેલી માઝહતીની ખરાઈ કરવા કે સુઝનઝ્ચત કરવા માટે ઝસટી ઑફ ન્યુ ્યૉક્ટ દવારા કરવામાં આવેલી તપાસ માટ ેસંમઝત આપું છંુ. જો મેં અગાઉ IDNYC કાડ્ટ માટ ે
અરજી કરી હો્ય અને મેળવ્યુ ંહો્ય તો હંુ રિમાઝણત કરં છંુ કે મૂળ કાડ્ટની મુદત વીતી ગઈ હતી, ખોવા્યું હતું, ચોરા્યું હતું અથવા તેને નુકસાન થ્યુ ંહતું. 

14. કાર્ડ પિર કટોકટીનો ્સંપિક્ડ લનરદ્ડષ્ટ કરો:

રિથમ નામ

્સુપ્રત કરવામાં આવેિા દસતાવેજોની પિયા્ડપતતા અને વૈધતાને મંજૂરી મળયે IDNYC અરજીની મંજૂરી િરતી ્ેછ.

- - ફોન: 

દાતા સંમઝતની સહી ___________________________________________________________________________

13. ડોનેટ લાઈફ રજીસ્ટ્ી: ન્યુ ્યૉક્ટ સ્ટેટ દડપાટ્ટમેનટ ઑફ હૅલથ (NYS DOH)ની ડોનેટ લાઈફ રજીસ્ટ્ીમા ંદાખલ થવા માટ ે"હા"ના ખાના પર ઝનશાન કરો અને તમારા નામની સહી કરો. તમ ેરિમાઝણત કરો છો 
કે તમે 18 વર્ટ કે તેથી વધુ ઉંમરના છો; રિત્યારોપણ, સંશોધન અથવા બંને માટ ેતમારા બધા અંગો અને કોઝશકાઓનું દાન કરવા માટ ેસંમઝત આપો છો; ઝસટી ઑફ ન્યુ ્યૉક્ટને તમારં નામ અને ઓળખપાત્ર માઝહતી 
NYS DOHમાં રિવેશ માટ ેરવાના કરવા માટે મંજૂરી આપો છો; અને સમવા્ય રીતે ઝન્યંઝત્રત અંગ દાન સંગઠનો અને NYSનો પરવાનો ધરાવતી કોઝશકા અને આંખની બૅનકો અને હૉઝસ્પટલોન ેતમારા મૃત્ય ુવખતે આ 
માઝહતીની પહોંચને માન્ય કરવા NYS DOHને સત્ા આપો છો. તમારા IDNYCની આગળના ભાગ પર "અંગ દાતા" મુદરિત કરવામાં આવશે. લા્યક હોવા માટ ેતમારા IDNYCમાં સરનામું હોવું જરૂરી છે. તમ ે
NYS DOH તરફથી વધારાની પુઝષ્ટ મેળવશો જે તમારા દાનને મ્યા્ટદદત કરવાની તક પૂરી પાડશ.ે 

િું તમે 18 વષ્ડ કે તેથી વધુ ઉંમરના ્છો અને તમને રોનેટ િાઈફ રજીસટ્ીમાં ઉમેરવામાં આવે તેવું ઇચ્છિો? હા:  

12. ભાષાની પિ્સંદગી (ASL સઝહત): _________________________________________________________________________________

IDNYC-1 (GU) 

પ્રથમ અરજી (મફત)

કાર્ડ માલહતી ફેરફાર (નામ અથવા સરનામાનાં ફેરફાર માટે જૂનું IDNYC કાડ્ટ રિવેશ કેનરિ ખાતે લાવવાનું રહેશે.)

કાર્ડ ખોવાયું / ચોરાયું / નુક્સાન પિામેિું  (ખોવા્ેયલા, ચોરા્યલેા અથવા નકુસાન થ્ેયલા કાડ્ટ બદલી આપવાની વ્યવસ્થા માત્ર IDNYC દડપાટ્ટમેનટ ઑફ ફા્યનાનસ ઍનરોલમેનટ સનેટસ્ટ ખાતે જ 
ઉપલબધ છે. અરજદાર હાડ્ટઝશપ ફી વઈેવરમાં સહી ન કર ેત ેઝસવા્ય $10 ફી છે.)

અરજદારની સહી: 

/ સ્ત્રી પુરૂર

મ મ મ મ વ વ વ વ/ / 

ટૂંકી સહી ઝરિનટ કરો: 

મ મ મ મ વ વ વ વ/ / 

1. આપિેિા નામ(મો): 

2. અટક: 

3. ઉપિયોગમાં િેવાયેિા અનય તમામ નામ(મો): __________________________________________________________________________________

4. ્સરનામું: 

શહેર: 

અંઝતમ નામ

તપખીદર્યો

મ



તસવીરી ઓળખ અથવા રહેઠારના પિુરાવા લવના અપિંગતા ધરાવતા અરજદારો 

તસ્વીરી ઓળખ અથવા રહેઠાણનો પુરાવો ન હો્ય તેવા અપંગતા ધરાવતા અરજદાર કોઇપણ ઉંમરના હો્ય તો પણ અરજી કરી શક ેછે, જો તેમની સાથે એવા સભંાળકતા્ટ હો્ય જેઓ અરજદાર સાથેના 
સબંધંનો પુરાવો દશા્ટવી શક.ે કોઇપણ ઉંમરના અરજદારો માટે લા્યક સભંાળકતા્ટઓમાં નીચનેાનો સમાવશે થા્ય છે: અલધકતૃ કમ્ડચારીઓ NY રાજ્ય ઓદફસ ફૉર પીપલ ઝવથ ડેવલપમેનટલ દડસઝેબઝલટીિ 
(OPWDD), NYS દડપાટ્ટમેનટ ઑફ હૅલથ (NYS DOH), ન્ૂય ્યૉક્ટ સ્ટેટ ઑદફસ ઑફ મેનટલ હૅલથ (NYS OMH), NYC દડપાટ્ટમેનટ ઑફ હૅલથ ઍનડ મૅનટલ હા્યજીન (NYC DOHMH), 
ACS, ઝનરદ્ટષ્ટ ACS ફૉસ્ટર કરે એજંસી, અથવા OPWDD, NYS DOH અથવા NYC DOHMH રિોવાઈડરના અઝધકતૃ કમ્ટચારીઓ જેમા ંએવી રહરેાકં ્સભંાળ ્સલુવધાઓના કમ્ડચારીઓનો 

્સમાવિે થાય ્ેછ જેનંુ સચંાલન, રિમાણીકરણ અથવા અનદુાન OPWDD, NYS OMH, NYS DOH અથવા NYC DOHMH દવારા થતુ ંહો્ય; અરજદારની ્સાથ ેરહતેી વયલકતઓ જે OPWDD 
દવારા ઝવકાસકી્ય અપંગતા ધરાવતી વ્યઝ્ત ન્કી થઈ હો્ય; અથવા અરજદારના ્સોલિઅિ લ્સકયોરરટી પ્રલતલનલધ તરીક ેચૂકવરી મેળવનાર.

રરપિે્સમેનટ કાર્સ્ડ 

વેટરન રેલિગનેિન 

જેઓ બેઘર હોય અથવા ઘરેિુ લહં્સામાં બચી ગયા હોય તેવા અરજદારો માટે રહેઠાર 

્સંભાળકતા્ડ ્સાથે અરજી કરતા બધા અરજદારો 

તસવીરી ઓળખ અથવા રહેઠારના પિુરાવા લવના અરજદારની 14-21ની ઉંમર 

ઉંમરની જરૂરરયાત 

નામોનું ્સાતતય 

IDNYC કાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે તમે નીચેના માપિદંરોને પિૂર્ડ કરતાં હોવા જોઈએ: 

Bill de Blasio 
મે્યર 

1. દસ્તાવેજોના ઓછામાં ઓછાં 4 પોઈનટ જેમાં ઓળખ સાઝબત કરતાં ઓછામા ંઓછાં 3 પૉઈનટ અને રહેઠાણ સાઝબત કરતો ઓછામા ંઓછો 1 પોઈનટ. 

2. સુરિત કરેલા દસ્તાવેજોમાંથી ઓછામાં ઓછંુ 1 તસ્વીર ધરાવતું હોવું જોઈએ, ઝસવા્ય કે અરજદારની સાથે સંભાળકતા્ટ હો્ય. 

3. સુરિત કરેલા દસ્તાવેજોમાંથી ઓછામાં ઓછા 1 દસ્તાવેજમા ંજનમ તારીખ સામેલ હોવી જોઈએ. 

IDNYC દસ્તાવેજ માગ્ટદરશ્ટકામા ંખાસ ઉલલેખ ન ક્યયો તે ઝસવા્ય કોઇ મુદત વીતી ગ્યેલા દસ્તાવેજો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. 

ઈસ્્યુ કરનારી એજંસી દવારા રિમાઝણત માત્ર મૂળ દસ્તાવેજો અને નકલો સ્વીકારવામાં આવશે; લેઝમનેટેડ દસ્તાવેજો જો મૂળ લેઝમનેશન કરેલી ઝસ્થઝતમા ંજારી કરવામાં આવ્યા હો્ય તો જ તે 
સ્વીકારવામાં આવશે.

IDNYC કાડ્ટ માટે અરજી કરવાની લઘુત્મ ઉંમર 14 છે. 14 અને તેથી વધુ ઉંમરના અરજદારો કાનૂની વાલી અથવા સંભાળકતા્ટ ઝવના અરજી કરી શકે છે. 

જો તમે ્યુ.એસ. વેટરન હો તો તમારા IDNYC કાડ્ટની આગળ તમે "વેટરન" ઝરિનટ કરાવી શકો છો. અરજી કરવા માટે તમને IDNYC દસ્તાવેજ માગ્ટદરશ્ટકાના વેટરન સ્ટેટસ ઝવભાગના પુરાવામાં 
જણાવેલા પૈકીના કોઇ એક દસ્તાવેજની મૂળ અથવા રિમાઝણત નકલની જરૂર પડશે. જો તમારી લશકરી સેવાનો પુરાવો મેળવવામાં તમને મદદની જરૂર હો્ય તો વેટરનસ’ ઍ્યસ્ટના મે્યસ્ટ ઓદફસ મદદ કરી 
શકે છે. તમે ઑનલાઈન www.nyc.gov/veterans ખાતે અથવા 212-442-4171ને કૉલ કરીને તેમનો સંપક્ટ કરી શકો છો. 

અરજદાર હાડ્ટઝશપ વેઈવર પર સહી ન કરે તે ઝસવા્ય ખોવા્યેલા, ચોરા્યેલા અથવા નુકસાન પામેલા કાડ્ટને બદલવાની અરજી માટે $10ની ફી છે. દરપલેસમેનટ કારસ્ટ માત્ર IDNYC દડપાટ્ટમેનટ ઑફ 
ફા્યનાનસ ઍનરોલમેનટ સેનટસ્ટ ખાતે જ ઉપલબધ છે. 

તસ્વીરી ઓળખ અથવા રહેઠાણના પુરાવા ઝવનાના 14થી 21ની ઉંમરના અરજદાર અરજી કરી શકે છે જો તેમની સાથે એવા સંભાળકતા્ટ હો્ય જેઓ અરજદાર સાથેના સંબંધનો પુરાવો દશા્ટવી શકે. લા્યક 
સંભાળકતા્ટ જનમ આપનાર માતા કે ઝપતા, દત્ક લેનાર માતા કે ઝપતા, સાવકા માતા કે ઝપતા, વાલી, કાનૂની કબજો ધરાવનાર વ્યઝ્ત, પાલક ઝપતા, NYC ઍડઝમઝનસ્ટ્ેશન ફૉર ઝચલડ્રન સરવ્ટસીિ (ACS)
ના અઝધકૃત કમ્ટચારી અથવા ACS ફૉસ્ટર કેઅર એજંસીના કમ્ટચારી, અથવા સગીર વ્યઝ્તના પુખત વ્યના રિા્યોજક હોઈ શકે જેમની ઝનમણંક ્યુ.એસ. દડપાટ્ટમેનટ ઑફ હૅલથ ઍનડ હ્ુમન સરવ્ટસીિ, 
રૅફ્ુયજી સેટલમેનટના ઓદફસ દવારા કરવામાં આવી હો્ય. 

ઘરનું સરનામું ઝવનાની વ્યઝ્તઓ અને ઘરેલુ હહંસામાંથી બચ્યા હો્ય તેવા લોકો ઝસવા્ય IDNYCના બધા અરજદારો તેમના ઘરનું સરનામું પૂરં પાડે તે જરૂરી છે. બેઘર લોકો માટેના આશ્્યસ્થાનમાં 
રહેતા અરજદાર આશ્્યસ્થાનના સરનામા સાથેનો એવો પત્ર આપી શકે છે જેમાં જણાવ્યું હો્ય કે તેઓ ત્યાં ઓછામાં ઓછા 15 દદવસથી રહે છે અને આશ્્યસ્થાન રહીશોને ઓછામાં ઓછા 30 દદવસો 
માટે રહેઠાણમાં રહેવા દે છે. જો અરજદારની પાસે ઘરનું સરનામું ન હો્ય અથવા ઘરેલુ હહંસામાંથી બચેલા હો્ય તો અરજદાર ન્યૂ ્યૉક્ટ ઝસટીમાં રહેઠાણની સાઝબતી આપે તે જરૂરી છે પરંતુ નફા ઝનરપેક્ષ 
સંગઠન અથવા ધારમ્ટક સંસ્થાને ઝનરદ્ટષ્ટ કરી શકા્ય જેનું સરનામું કાડ્ટ પર અરજદારના કૅર-ઑફ સરનામા તરીક ેઆવશે. જેના પર સરનામું જણાવ્યું ન હો્ય અથવા જે કૅર-ઑફ સરનામું ધરાવતા હો્ય તેવા 
IDNYC કાડ્ટ કેટલાંક સંજોગોમાં સ્વીકા્ય્ટ ન હો્ય તેમ બની શકે છે. 

અરજદાર પોતે NYSના સરનામા ગુપતતા કા્ય્ટક્રમનો ભાગ છે અથવા ઘરેલુ હહંસામાં બચી ગ્યેલા લોકો માટેના NYC આશ્્ય સ્થાનમાં રહે છે તેવો પુરાવો ન આપે તો P.O. બૉ્સની મંજૂરી આપવામાં 
આવતી નથી. 

IDNYC એવા નામો ધરાવતા દસ્તાવેજો સ્વીકારશે જે એકબીજા સાથે સુસંગત હો્ય. IDNYC કાડ્ટ ઓળખના દસ્તાવેજના તમારા સૌથી વધારે મૂલ્યના પુરાવા પર આપેલા નામો ધરાવશે (જેમ કે 
તમારો પાસપૉટ્ટ, ડ્રાઈવર લા્યસનસ, જનમનું રિમાણપત્ર, કૉનસ્્યુલર આઈડી, વગેરે.) ઝસવા્ય કે તમે નામમાં ફેરફારનો અદાલતી આદેશ, લગનનું રિમાણપત્ર અથવા જેમાં કાનૂની રીતે નામનો ફેરફાર થ્યો હો્ય 
તેવું સરકાર દવારા જારી કરવામાં આવેલું અન્ય રિમાણપત્ર પણ રજૂ કરો. અરજદાર ઓળખના બે દસ્તાવેજો રજૂ કરે તેવા દકસ્સામાં કે જે સમાન સંખ્યામાં પોઈન્ટસ બરાબર હો્ય તો IDNYC અરજી 
દસ્તાવેજ પર એવું નામ દશા્ટવતી હોવી જોઈએ જેમાં તસ્વીરનો સમાવેશ થ્યો હો્ય.

સંભાળકતા્ટ સાથે અરજી કરનાર અરજદારે જનમના રિમાણપત્ર સઝહત ઓળખ સાઝબત કરતાં દસ્તાવેજોના ઓછામાં ઓછામાં 2 પોઈનટ પૂરા પાડવા જોઈએ. અરજદાર અને સંભાળકતા્ટએ IDNYC 
દસ્તાવેજ માગ્ટદરશ્ટકાના સંભાળકતા્ટ ઝવભાગમાં સૂચવ્યા રિમાણે સંભાળકતા્ટના સંબંધનો પુરાવો પણ પૂરો પાડવો જોઈએ. સંભાળકતા્ટએ તસ્વીરી ઓળખ સાથે તેમની અથવા તેણીની પોતાની ઓળખ 
સાઝબત કરતાં ઓછામાં ઓછાં 3 પૉઈનટનાં દસ્તાવેજો પૂરા પાડવાના રહેશે. જો અરજદાર રહેઠાણના દસ્તાવેજનો પુરાવો આપવામાં ઝનષફળ જા્ય તો સંભાળકતા્ટ IDNYC દસ્તાવેજ માગ્ટદરશ્ટકામાં 
સૂચવેલા રહેઠાણના દસ્તાવેજોના એક પુરાવાનો ઉપ્યોગ કરીને તેમના રહેઠાણના પોતાના પુરાવાને સ્થાઝપત કરી શકે છે અને એવું રિમાણપત્ર પૂરં પાડી શકે છે કે અરજદાર સંભાળકતા્ટ સાથે રહે છે. 

IDNYC અરજીની ્સૂચનાઓ 


