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ન્ય ૂજર્સી હૉસ્પિટલ કેઅર ર્સહાયતા કાયયક્રમ  

ર્સહભાગિતા માટેની અરજી 

ઓળખનો પરુાવો, આવકનો પરુાવો અને સપંત્તિનો પરુાવો આ અરજી સાથે હોવો જોઈએ.  બધા માગંેલા દસ્તાવેજોની નકલો મોકલો.  

મળૂ દસ્તાવેજો મોકલશો નહીં, કારણ કે તે પરત કરવામા ંનહહ આવે. 
 

 

 

1. દદીન ું નામ 

વિભાિ I - વ્યસ્તતિત માહહતી 
 

 

2. ર્સોશલ વર્સક્યહૂરહટ નુંબર 

 

    -  -        
(અટક) (નામ) (મધ્ય નામ) 

 

3. અરજીની તારીખ 

 
 

મહહનો હદિર્સ િર્ય 

 

4. રે્સિાની પ્રારું ગભક તારીખ 

 
 

મહહનો હદિર્સ િર્ય 

 

5. રે્સિાની વિનુંતી કરેલ તારીખ 

 
 

મહહનો હદિર્સ િર્ય 
 

6. દદીન ું શેરીન ું ર્સરનામ ું 7.  ટૅગલફોન નુંબર 

( ) -    
 

8.  શહરે, રાજ્ય ગિિ કોડ 9.  ક ટ ુંબન ું કદ * 

 
 

 
10. અમેહરકન નાિહરકત્િ 

 

 હા ના િડતર અરજી 

11. NJમાું 3 મહહનાના િર્સિાટનો પ રાિો 
 

 હા ના 
 

12. જામીનન ું નામ (જો દદી વર્સિાયના હોય તો) 
 

વિભાિ II - ર્સુંિવિના માિદુંડો 
 

13. વ્યસ્તતિત ર્સુંિવિઓ:    

 

14. ક ટ ુંબની ર્સુંિવિઓ:    

 

15. ર્સુંિવિઓમાું આનો ર્સમાિેશ થાય છે: 

 

A. રોકડ 

 
 

B. બચત ખાતા 
 
 

C. ચાલ  ખાતા 
 
 

D. ડીિોગિટના પ્રમાણિત્રો/I.R.A. 

 
 

E. હરયલ ઍપટેટમાું ઈસ્તિહટ (પ્રાથવમક રહઠેાણ વર્સિાય)    

 
 

F. અન્ય ર્સુંિવિઓ (ટે્રિરી ગબલો, િરક્રામ્ય કાિળ, કૉિોરેટ પટૉતર્સ અને બૉન્્ર્સ)     

 
G. ક લ 

 

* ક ટ ુંબના કદમાું વ્યસ્તત િોતે, જીિનર્સાથી અને કોઇિણ ર્સિીર બાળકોનો ર્સમાિેશ થાય છે. િભયિતી સ્ત્રીની િણતરી ક ટ ુંબના બે ર્સભ્યો તરીકે થાય છે. 
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છેલલાું 3 મહહના 
  X 4   

ર્સહભાગિતા માટે અરજી (જારી) 
વિભાિ III - આિકના માિદુંડો 

 

હૉસ્પિટલની ર્સુંભાળ ર્સહાયતા માટેની યોગ્યતા નક્કી કરતી િખતે પ ખ્ત વ્યસ્તત માટે જીિનર્સાથીની આિક અને ર્સુંિવિનો ઉિયોિ થિો જ જોઈએ; 
માતાવિતા(ઓ)ની આિક અને ર્સુંિવિઓનો ર્સિીર બાળક માટે ઉિયોિ થિો જોઈએ. આ અરજી ર્સાથે આિકનો પ  રાિો જોડિો જોઈએ. 

 

આિકનો આધાર રે્સિાની તારીખ પિેૂ બાર મહહના, ત્રણ મહહના અથિા તો એક મહહનાની આિકની િણતરી િર આધાહરત છે.  

દદી/ક ટ ુંબની ક લ આિક નીચેનામાુંથી જે ઓછું હોય તેના બરાબર થાય છે: 
 

 

અથિા અથિા 
 

16. આવકનો સ્રોત 
 

ર્સાપ્તાહહક માવર્સક િાવર્િક 

 

A. કિાત પિેૂ િિાર/િેતન 

B. ર્સાિયજવનક ર્સહાયતા 

C. ર્સોશલ વર્સક્યહૂરહટના લાભો 

D. બેરોજિાર અને કારીિરન ું િળતર    

E. િીઢ વ્યસ્તતના લાભો 

F. ભરણિોર્ણ/બાળ ર્સહાયતા 

G. અન્ય નાણાકીય ર્સહાયતા 

H. િૅન્શન ચકૂિણીઓ 

I. િીમો અથિા ઍન્યઈૂહટની ચકૂિણીઓ 

J. હડવિડન્ડ/વ્યાજ 

K. ભાડાની આિક 

L. ચોખ્ખી વ્યાિારી આિક (પિરોજિાર/પિતુંત્ર સ્રોત દ્વારા ખરાઈ કરાયેલ)    

M. અન્ય (હડતાળના લાભો, તાલીમ પટાઈિેન્ડ, લશ્કરી     

ક ટ ુંબ ફાળિણી, ઍપટેટ અને ટ્રપટમાુંથી થતી આિક) 
 

N. ક લ 
 

વિભાિ IV - અરજી દ્વારા પ્રમાણીકરણ 

હ ું ર્સમજ ું છું કે હ ું જે માહહતી સ પ્રત કર ું  છું તે યોગ્ય પિાપ્યર્સુંભાળ સ વિધા અને ફૅડરલ અથિા રાજ્ય ર્સરકારો દ્વારા ખરાઈને આધીન છે. હકીકતોની 
જાણીજોઈને કરેલી ખોટી રજૂઆતથી હ ું હૉસ્પિટલના બધા ચાર્જ માટે જિાબદાર બનીશ અને નાિહરક દુંડને િાત્ર બનીશ. 

 

જો પિાપ્યર્સુંભાળ સ વિધા દ્વારા વિનુંતી કરિામાું આિે તો, હ ું હૉસ્પિટલ ગબલની ચકૂિણી માટે ર્સરકારી અથિા ખાનિી તબીબી ર્સહાયતા માટે અરજી કરીશ. 
 

હ ું પ્રમાગણત કર ું  છું કે મારા ક ટ ુંબના કદ, આિક અને ર્સુંિવિઓ વિશેની ઉિરોતત માહહતી ર્સાચી અને ખરી છે. 
 

હ ું ર્સમજ ું છું કે મારી આિક અથિા ર્સુંિવિઓ ર્સાથેના ર્સુંબુંધમાું દરજ્જજામાું કોઇિણ ફેરફાર અંિે હૉસ્પિટલને જાણ કરિી એ મારી જિાબદારી છે. 
 

17. દદી અથિા જામીનની ર્સહી 18.  તારીખ 

છેલલાું 12 મહહના છેલલો 1 મહહનો 
  X 12   


