
IDNYC ક ાર્ડ ધ ારક

8 મિલિયન ન્ યૂયોક્ડના રહવેાસીઓ
અપણા સૌના િાટે 1 કાર્ડ

િાભ મવશ ેવધ ુિાહહતી િાટે: 

●	311 પર કૉિ કરો
●	WWW.NYC.GOV/IDNYC ની મિુાકાત િો 

લાભ
માર્ગદર્શિકા

2017

િેયર

ગજુરાતી (GUJARATI)



IDNYC અનન્ય લાભો પ્રદાન કરે છે.

િાભો મવશ ેઅપ-ટુ-રેટ િાહહતી િાટે, 311 પર કૉિ કરો અથવા 
www.nyc.gov/idnyc/benefits ની મિુાકાત િો.

અહીં આપેિ દ્ારા IDNYC ન ેતિારી ઓળખના ંપ યૂરાવા તરીકે 
સવીકારવાિા ંઆવ ેછે: 

●	NYC શહરેી સેવાઓ અને SNAP, નાણા સહાયક (Cash 
Assistance) અને મવભાગ 8 જેવા િાભો િાટે અરજી કરતી  
વખત ેએજનસીઓ દ્ારા. 

●	િાનય ઓળખ તરીકે NYPD પોિીસ અમધકારીઓ દ્ારા. 

●	શાળાઓ જેવા સાવ્ડજમનક ભવનોિા ંપ્રવશે કરવા.

●	NYS ઉચ્ચ શાળા સિકક્ષ પરીક્ષા િેવા. 

●	કાય્ડ અમધકૃમતના ંપ યૂરાવા સાથ ેસબમિટ કરતી વખત,ે નોકરીદાતાઓ 
દ્ારા.

IDNYC નો ઉપયોગ આ િાટે કરી શકાય:

●	બ્કુિીન, ન્ યૂયોક્ડ અને કવીનસ પબ્િક િાઇબ્ેરી મસસટમસ ખાત ે
લાઇબે્રી કાર્ગ તરીકે. 

●	NYC અમધકૃત રપ્રસ્ક્રિપ્ન ડરક્કાઉન્ટ કાર્ગ , BigAppleRx તરીકે. 
તિારા ઔષધમવકે્તાને તિારા કાર્ડની પાછળ BIN અને GRP 
બતાવો. 

●	NYS સવાસ્થય વીિા બજારિા ં(NYS Health Insurance 
Marketplace) અરજી આપવા િાટે. 

●	NYC Health+Hospital શાખાઓ ખાત ેનોંધણી કરાવવા.

IDNYC કાર્ડ, કાર્ડધારકને ડ્ાઇવ કરવા, દારૂ અથવા તિાકુ ખરીદવા
અથવા મવિાનની મસુાફરી કરવાનો અમધકાર આપતો નથી. IDNYC 
ઇમિગે્શન સસથમત અથવા કાય્ડ અમધકૃમત આપતુ ંનથી

મફત સાકં્્કૃરતક સકં્્ામા ંસભ્યપદ 
આ પસુસતકાની પાછળ સ યૂલ્ચબદ્ધ સગં્હાિયો, પ્રાણી સગં્હાિય, થીએટરો 
અને વનસપમત ઉદ્ાનો ખાત ે1-વષ્ડ િાટે િફત સભયપદ પ્રાપત કરો. 
સભયપદની શરતો અને પાત્રતા િાટે www.nyc.gov/idnyc ની 
મિુાકત િો.

તિ ેન્ યૂયોક્ડના રહવેાસી છો 
ત ેસાલબત કરવા િાટે 

તિન ેજે 1 કાર્ડની જરૂર હોય 
ત ેIDNYC છે!



િનોરંજન હરસકાઉનટ 

IDNYC મનોરંજન સોદા: મ યૂવી હટહકટો, બ્ોરવ ેશોઝ, રિતોની ઇવને્ટસ, 
થીિ પાકસ્ડ અને વધ ુપર મવશષે હરસકાઉનટ.

બ્રુકલીન રમતો અને મનોરંજન: મવશ્વ ્ચેસમપયનમશપ બોસકસિંગ,  
પહરવાહરક શોઝ અને કોિેજ બાસકેટબોિ; તેિજ બ્કુિીન ને્ટસ અને  
NY આઇિેનરસ્ડ રિતો સહહત, બાક્ડિેઝ કેનદ્ર ઇવને્ટસ પસદં કરવા િાટે 
હટહકટો 25% સધુી છૂટ.

ન્ યૂ્યોક્ગ  રસ્ટી ફૂ્ટબોલ કલબ: યાનકી સટેહરયિ ખાત ેતિાિ મનયમિત 
મસઝન રિતો ખાત ેસી્ટસ પસદં કરવા પર $3 ની છૂટ.

ન્ યૂ્યોક્ગ  રંરભ યૂરમ બેલે્ટ અને બેલે્ટ ્ાળા NY: બધા પ્રદશ્ડનો અને પખુય 
10-કિાસ કાર્ડ પર 10% ની છૂટ. 

રહઠેાણ ર્્ેય્ટસ્ગ/NY એલા્યનસ: સભય મથયેટસ્ડ ખાત ેપ્રદશ્ડનો પર 
હરસકાઉનટ.

આરોગય અને તદુંરસતી િાટે હરસકાઉનટ 

NYC પાક્ગ  ડરપા્ટ્ગ મેન્ટ: 25 – 61 વષ્ડના વયસકો િાટે વામષષિક િનોરંજન 
કેનદ્ર સભયપદ પર 10% ની છૂટ અને ટેમનસની અનિુમતઓ. 

YMCA: વહાય રોર યગં એરલટ કેનદ્રો અને નવા અિહરકનોના ંસવાગત 
કેનદ્રોની ઍકસેસ; શહરેભરના ં22 YMCA કેનદ્રો પર પહરવાર અને 
વયસકના સભયપદ પર 15% ની છૂટ. 

રસ્ટી બાઇક: નવા સભયો િાટે વામષષિક સભયપદ પર 15% ની છૂટ. 

NY રોર રનસ્ગ: િફત પ્રથિ-વષ્ડની સદસયતા, જેિા ં45% છૂટ વાળી 
રેસ-એનટ્ી ફીસ, સમ યૂહ પરીક્ષણ પર હરસકાઉન્ટસ અને વધ ુસાિેિ છે. 

મોરેલના ં(Modell’s) રમતના સામાનો: ઇન-સટોર ખરીદીિા ં10%ની 
છૂટ િાટે તિારા કાર્ડન ેબધા NYC સથાનો પર બતાવો. કેટિાક 
અવરોધનો િાગ ુથાય છે. 

વધારા હરસકાઉન્ટસ 

ફુર બાજાર: NYC ના ંસપુર િાકકે્ટસિા,ં સોિ-શકુ્, સવારે 7 થી સાજંે  
7 વાગયા સધુી બધા ફુર બજાર ખાત ેખરીદીઓ પર 5% ની છૂટ.  
કેટિાક અવરોધનો િાગ ુથાય છે. 

બેંડકંર: તિ ેપસદં કરેિ નાણાકીય સસંથાઓ પર બેંક અથવા  
કે્હરટ ્મુનયન એકાઉનટ ખોિવા િાટે IDNYC કાર્ડનો ઉપયોગ  
તિારા પ્રાથમિક ID તરીકે કરી શકો છો. વધ ુમવગતો િાટે,  
www.nyc.gov/idnyc/benefits ની મિુાકાત િો. 

ન્ યૂ્યોક્ગના ંપશરુ સભંાળ કેનદ્ો: લબિારી, કયૂતરા અને સસિા િાટે દત્તક 
િેવાના શલુકિા ં$25 ની છૂટ. 

CourseHorse: કિાસ દીઠ $50 ના ંિહત્તિ હરસકાઉનટ સધુી 
CourseHorse.com થી ખરીદેિા કોઈ પણ કોસ્ડ પર 15% ની છૂટ.



BRC-971 (MLF)

એક-વષ્ડનુ ંતિારંુ િફત સભયપદ િેળવવા િાટે આિાથંી કોઈપણ 
સાસંકૃમતક સસંથાઓ સાથ ેપ યૂછપરછ કરો. 

American Museum of Natural History

BRIC

Bronx County Historical Society

Bronx Museum of the Arts

BAM (Brooklyn Academy of Music)

Brooklyn Children’s Museum

Carnegie Hall

Center for Performance Research

China Institute

The Drawing Center

Film Forum

Flushing Town Hall

Jamaica Center for Arts & Learning

Jacques Marchais Center for Tibetan Art

Lincoln Center for the Performing Arts

Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Opera

Museum at Eldridge Street

Museum of Arts and Design

Museum of Chinese in America

Museum of Jewish Heritage

Museum of Modern Art

Museum of the City of New York

New York Botanical Garden

New York City Ballet

New York City Center

MoMA PS1

Park Avenue Armory

Pregones Theater

The Public Theater

Queens Museum

Queens Theatre

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden

St. George Theatre

Staten Island Museum

Studio Museum in Harlem

Sugar Hill Children’s Museum of Art & Storytelling

Symphony Space 

Wave Hill

Wildlife Conservation Society at the Bronx Zoo


