ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱ ਤ ਸਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀi ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ ਤਰ
ਮੈਂ_________________________________________________ਪੁੱ ਤਰ/ਪੁੱ ਤਰੀ/ ਪਤਨੀ __________________________________
ਮਕਾਨ ਨੰ _________ ਪਪੰ ਡ/ਸ਼ਪਿਰ _____________________________ ਤਪਿਸੀਲ _____________________________
ਪਿਲਹਾ _____________________ਦਾ ਰਪਿਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਅਤੇ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.(SECC) ਡਾਟਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਿੋਲਡਰ, ਕਿਸਾਨ, ਕੰ ਸਟਰੁੱ ਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ,
ਪੁੱ ਤਰਕਾਰ ਆਪਦ)_______________________ < ਲਾਭ ਪਾਤਪਰਆਂ ਦੇ ਸਮੂਿ (category) ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ> ਲਾਭ ਪਾਤਪਰਆਂ ਦੇ ਸਮੂਿ (category), ਪਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਪਮਲ
ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਪਕ ਿੇਠ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਪਪਰਵਾਰ ਦੇ ਿਨ:
ਲੜੀ

ਨਾਮ

ਸਬੰ ਧੀ

ਉਮਰ

ਪਸਹਚਾਣ ਪੱ ਤਰ

ਪਸਹਚਾਣ ਪੱ ਤਰ ਨੰਬਰ

ਨੰਬਰ
1.
2.
3.
4.
….
ਨੋਟ 1: ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਂਬਰ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
ਨੋਟ 2: ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ (SECC)/ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਿੋਲਡਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਾਪਲਆਂ ਲਈ ਪਸਰਫ਼ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੰ ਮੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱ ਚੇ
ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪਵਆਿੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਾਪਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਵੁੱ ਲੋਂ ਘੋਪਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਉਪਰੋਕਤ
ਪਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਪਵੁੱ ਚ ਪਕਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਆਰਾ ਜਮਹਾ
ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਿ ਗਲਤ ਜਾਂ
ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ SHA

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਪਿਚਾਣ ਪੁੱ ਤਰ

ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ

ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ/ ਡਰਾਈਪਵੰ ਗ ਲਾਇਸੈਂਸ/ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ
ਤਪਿਤ ਮੇਰੀ ਿੁੱ ਕਦਾਰੀ ਰੁੱ ਦ ਿੋਣ ਦਾ ਮੈਂ

ਪਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਪਿਚਾਣ ਪੁੱ ਤਰ ਇਸ ਜਹਗਾ ਤੇ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜੀ।
ਨੋਟ: ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਸਹਚਾਣ ਪੱ ਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਖਦ ਪਿੰ ਮੇਵਾਰ ਿੋਂਵਾਂਗਾ।

ਸਮਤੀ:
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ
ਸਥਾਨ:
ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ: (ਸਰਪੰ ਚ/ ਲੰਬਰਦਾਰ/ ਐਮ.ਸੀ).

ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋ ਟ ਿਰੋ: ਕਿ ਸਰਪੰ ਚ/ਲੈ ਮਬਰਦਾਰ/ਐਮਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ "ਸਕੱ ਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ" ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰ
ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਧ ਮੰ ਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ|

ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ( ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ (SECC) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ )

ਇੱਕ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵਚ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸਤੇ ਸਨਰਭਰ ਹਨ ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ।

1.ਪਤੀ /ਪਤਨੀ 2. ਮਾਤਾ/ ਸਪਤਾ 3. ਕੁਆਰੇ ਬੱ ਚੇ 4. ਸਵਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਬਾਸਲਕ ਬੱ ਚੇ 5. ਸਵਧਵਾ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਬਾਸਲਕ ਬੱ ਚੇ।

Ayushman Bharat-Sarbat Sehat Bima Yojana
“Family Declaration Form”
I____________________________________S/o D/o w/o ____________________________________________
House No. _____________Village/Town ______________________________________ Tehsil _____________,
District_____________ belongs to (SECC, ration card holder/ J- Farmer/Construction Worker/ Small Traders/ Journalists
or other entitled group) <mention entitled category and its number> Beneficiary category, do hereby solemnly affirm and
declare and following family members:
S.No.
Name
Relation
Age
Identify Proof
Identity Proof No.
1
2
3
4
….
Note 1: The members to be added must follow the family definition as mentioned below in this declaration form.
2. For SECC/ Ration card holder beneficiaries’ category, only newborn and adopted child (born/adopted after 2011)
and newly married (married after 2011) members are allowed to be added in the family.
That
if anytime,
any
information furnished in
respect of the above declared
family
members
and
documents submitted by me
are found to be false or
incorrect or fake, then I shall
be liable for any legal action
against me as deemed fit by
the
SHA,
along
with
cancellation
of
my
entitlement
under
the
scheme.

Identity Proof of Declarant
(Pan Card/Voter Card/Driving License/ Passport
Place here scanned copy of Identity proof of candidate.
Note: Kindly do not put your Aadhar card as Identity proof)

Dated:
Place:
Signature of Declarant
Signed and Stamped by present: Sarpanch/Lambardar/MC
Note for Farmer Category: In addition to Sarpanch/Lambardar/MC, the document will also be considered as valid with
signature & stamp of “Secretary Market Committee".
Family Definition (for other than SECC and Ration card Categories):
“Beneficiary Family Unit will comprise of the Head of the Family/Main Member and any of his or her following relatives, irrespective of whether
or not they are dependent or residing with the Main Member:
(i) Spouse (ii) Parents, (iii) Unmarried Children (iv) Widow or divorcee daughters and their minor children; and (v) Widow daughter-in-law and her
minor children

