!" જસ% હોિ)પટલ -ર આસી)ટ!સ 1ો2ામ
સહભાિગતા મા) અર,
ઓળખ89 1માણપ;, આવક89 1માણપ;, અ? િમ@કત89 1માણપ; આ અરB સાC Dપરત કરવી જEરી F.
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Jળ દ)તાHKની નકલો મોકલવી નહી કારણ- L પરત કરવામા9 આવM નહી

િવભાગ I — PયિRગત માિહતી
1. દદ%89 નામ

2. સોિશયલ િસTuિરટી ન9બર

(FWu9 નામ)

(પXY9 નામ)

3. અરBની તારીખ

મિહનો

(M.I.)
4. Zવા શ[ થવાની તારીખ

િદવસ

વષ^

મિહનો

5. Zવાની િવન9તી કરવામા9 આHલી તારીખ

િદવસ

વષ^

6. દદ%ની Mરી89 સરનાJ9

મિહનો

િદવસ

7. _િલફોન ન9બર

8. શXર, રાa અ? ઝીપ કોડ

9. પિરવાર89 કદ*

# નામ

10. ".એસ.નાગિરકતા

હા

ના

વષ^

જ!મ તારીખ

11. એન.e. ના રાaોમા9 3 મિહનાના રXણા9ક89 1માણપ;

બાકી અરBઓ

હા

12. બાહeધરી આપનાર89 નામ (K દદ% િસવાય89 અ!ય કોઈ હોય તો)/અ!ય

િવભાગ II—િમ@કતના પિરમાણ
13. PયિRગત િમ@કતો:
14. પાિરવાિરક િમ@કતો:
15. િમ@કતોમા9 સમાવાiલ:
A.

રોકડ

B.

બચતખાk9

C.

ચકાસણી એકાઉ!ટ્સ

D.

િડપોિઝટના 1માણપ;ો /I.R.A.s

E.

રીઅલ એ)_ટમા9 ઇિoટી (1ાથિમક િનવાસ િસવાય)

ના

F.

અ!ય િમ@કતો (ટ્pઝરી િબ@સ, ?ગોશીએબલ qપસ^, કોપopટ
)ટોs અ? બો!ડ્સ)

G.

કuલ

કuલ
*પાિરવાિરક કદમા1 પો3, પિત અથવા પ5ી, અ7 સગીરવય91 કોઇપણ બાળક. ગભ>વતી મિહલા7 પિરવારના A સBયો તરીC ગણવામા1 આવE.
જયાp હોિ)પટલ -ર આિસ)ટ!સ મા_ પા;તા નtી કરો uયાp, vw મા_ પિત-પxી આવક અ? િમ@કતો ગણાવી જ Kઈએ; માતા(ઓ)-િપતા (ઓ)ની આવક અ? િમ@કત
ગણાવી જ Kઈએ

િવભાગ III—આવકના માપદ9ડ
•
•

જયાG હોિHપટલ Cર આિસHટJસ મા) પાKતા નLી કરો MયાG, NO મા) પિત-પ5ી આવક અ7 િમPકતો ગણાવી જ Qઈએ; સગીરવયના બાળક
મા) માતા(ઓ)-િપતા (ઓ)ની આવક અ7 િમPકત ગણાવી જ Qઈએ.

•

િમ@કતો89 1માણપ; આ અરB સાC Dપરત કરy9 જEરી F.

•

આવકની ગણતરી Zવા પXલાની તારીખથી બાર મિહના, ;ણ મિહના, અથવા એક મિહના પXલાની આવક પર આધાિરત F

•

દદ%/પિરવારની કuલ આવક નીzના eટલી અથવા Lનાથી ઓછી હોવી Kઈએ:

F|ા 12 મિહના

અથવા

F|ા 4 મિહના (x 4)

16. આવકના );ોતો

અથવા

સા}ાિહક

A.

કપાત પXલા9 પગાર / Hતન

B.

•Xર સહાય

C.

સામાિજક Dર€ા લાભો

D.

•રોજગારી અ? કામદાર89 વળતર

E.

અ8ભવના લાભો

F.

ખોરાકી / બાળ સહાય

G.

અ!ય નાણાકીય સહાય

H.

q!શન ‚કવણીઓ

I.

વીમો અથવા વાiષક ‚કવણીઓ

J.

િડિવડ9ડ / Pયાજ

K.

ભાડાની આવક

L.

Pયવસાયની ચોƒખી આવક ()વત9; );ોત „ારા )વ રોજગારી / ચકાસણી)

M.

અ!ય (હડતાલના લાભો, તાલીમ …તીકા, લ†કરી કuટu9બની ફાળવણી, વસાહતો અ?
ટ‡)ટ્સની આવક)

N.

કuલ

િવભાગ IV— અરજદાર „ારા 1માણપ;

F|ો 1 મિહનો (x 12)

માિસક

વાiષક

હu9 સમજu છu9 - મe e માિહતી સબિમટ કરાવી F L યોˆય X@થ-ર ‰સીલીટી અ? ‰ડરલ અ?/અથવા રાa સરકાર „ારા ચકાસણી? પા; F. આ હકીકતો?
ઈરાદાŠવ^ક ખોટી રજu કરવાથી મ? હોિ)પટલના તમામ ખચ‹ઓનો જવાબદાર ગણવામા9 આવM અ? હu9 ફોજદારી અ? નાગિરક દ9ડ? પા; બનીશ.
K )વા)Œય સ9ભાળ Dિવધા „ારા િવન9તી કરવામા9 આH તો, હu9 હોિ)પટલના9 િબલની ‚કવણી મા_ સરકારી અથવા ખાનગી તબીબી વીમા મા_ અરB કરી શકu9 છu9.
હu9 1માિણત ક[9 છu9 - મારા કuટu9બના કદ, આવક અ? સ9પિ• સ9બ9િધત ઉપરની માિહતી સાચી અ? યોˆય F.
હu9 સમજu9 છu9 - મારી આવક અથવા અસ્Žામતો અ9•ના દર•ામા9 કોઈપણ ‰રફાર મા_ હોિ)પટલ? સલાહ આપવી મારી જવાબદારી F.
17. દદ% અથવા બાય9ધરી આપનારની સહી

18. તારીખ

