આયુષમાન ભારત – નેશનલ હેલ્થ પ્રોટે ક્શન મમશન
મનર્દેશલય, મિમિત્સા અને સ્વાસ્્ય સેવાઓ, ર્દમણ ર્દીવ અને ર્દાર્દરા નગર હવેલી
આયુષમાન ભારત - નેશનલ હે લ્થ પ્રોટે ક્શન મમશન અંતર્ગત જોડાવા માટે રમજસ્ટટર ે શન ફોમગ
પમરવારના મુખ્ ય સભ્યનું નામ (HOF) :_____________________________________________________________________
રહે ઠાણ:______________________________________________________________________________________________
ફમિયું :________________________
ર્ામ :______________________________________________
AB-NHPM SECC લાભાથી યાદી : હા / ના જો હા, પમરવાર નું HH ID નં._______________________________________
SSBY કાડગ નંબર: _______________________________________________________________________________________
(જો પમરવાર પાસે બે SSBY િાર્ડ હોય તો બંને ના નંબર લખવા)
રાશન કાડગ નંબર:_______________________________________

જો આપનો પમરવાર નું AB-NHPM SECC મલસ્ટટ માં નામ ના હોય તો આપ નીચે મુજબ ની શ્રેણી માં જોડાય શકો છો
1. મનવાસી પમરવાર જેની વામષગક આવક રૂ . એક લાખથી ઓછી છે .-

2. બધા પમરવારો જેમની વામષગક આવક રૂ. એક લાખથી વધુ છે .આ યોજના માં જોડાવા માંર્તા પમરવારના સભ્યોની મવર્ત –
ક્રમ.

પમરવાર ના સભ્ય નું નામ
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(પમરવાર માં હજુ વધાર ે સભ્ય હોય તો બીજા ફોમગ માં નામ લખી આ ફોમગ સાથે જોડવું)
આથી હુ ં ,__________________________(નામ) અને મારા પમરવાર ના સભ્યો ઉપર મુજબ આધાર િાર્ડ ધરાવે છે અને હુ ં આ સાથે સ્વાસ્્ય અને
પમરવાર િલ્યાણ મંત્રાલય, ભારત સરિાર અને મનર્દેશલય િીિીત્સા અને સ્વાસ્્ય સેવાઓ ર્દમણ ર્દીવ અને ર્દાર્દરા નગર હવેલી ને મારો તથા મારા
પમરવાર નો આધાર નંબર સ્થામપત તેમજ ઓળખ માટે આયુષમાન ભારત – નેશનલ હેલ્થ પ્રોટે ક્શન મમશન અંતગડત મંજૂરી આપું છું. મારા દ્વારા
આપવામાં આવેલી ઉપરોક્ત મામહતી સાિી છે તેની હુ ં ખાત્રી આપું છું
નોંધ:
પમરવાર ના મુખ્ ય સભ્ય ની સહી
1. મનવાસી પમરવાર જેની વામષગક આવક રૂ . એક લાખથી ઓછી છે .- જેમની પ્રીમમયમ રામશ પ્રશાશન દ્વારા ભરવા માં આવશે;
જોર્ાવા માટે મામલતર્દાર દ્વારા આપવા માં આવેલ આવિ નો ર્દાખલો, રેમસર્ેન્ટ પુરાવો, બધા સભ્યો ના આધાર િાર્ડ ની નિલ, જો
SSBY િાર્ડ હોય તેની ની નિલ.
2. બધા પમરવારો જેમની વામષગક આવક રૂ. એક લાખથી વધુ છે .- જેમનું પ્રીમમયમ રામશ પમરવાર જાતે ભરી ને આ યોજના નો લાભ
લય શિે છે . જોર્ાવા માટે પ્રીમમયમ ભયાડ ની રસીર્દ, રેમસર્ેન્ટ પુરાવો, પમરવારના બધા સભ્યો ના આધાર િાર્ડ ની નિલ, જો SSBY િાર્ડ
હોય તો તેની ની નિલ.

આ યોજના મવષે વધુ જાણકારી માટે નજીક ના સ્ટવાસ્ટ્ય કે ન્દ્ર કે ટોલ ફ્રી નં104 પર સંપકગ કરવો.

