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ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ  
 

ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB) ਕੋਲੋਂ  ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 
 

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਨੋਰੰਜਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਦਾਕਾਰ, 
ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਮ ਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਦੀ; ਪ੍ਰ WCB ਇਹਨਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਵਰੇਜ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।  
 

ਕੀ ਮਨੋਰੰਜਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਨਰਮਾਣ ਨਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਰਕਰ ਸਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 

ਨਹੀਂ। "ਵਰਕਰ" ਸ਼ਬਦ, "ਕਰਮਚਾਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕ ਝ ਲੋਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ ਤੰਤਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ (ਠੇਕੇਦਾਰ) 
ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, WCB ਨ ੰ  ਕ ਝ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ੍ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਾਮ ਵਹਕ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਨ ਬੰਧ, ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮ ਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਕਸਮ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਇਲਟੀਆਂ ਆਵਦ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
 

ਕੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਕਵਰੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
 

ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਵਰੇਜ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ, 
ਮਨੋਰੰਜਨਕਰਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕ ਝ ਹਾਲਾਤ ਵਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ ਤੰਤਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਸ ਤੰਤਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਵਰੇਜ ਵਮਲੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸ ਤੰਤਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ WCB ਨ ੰ  ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦ ਆਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ 
ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ਰਤ ਵਵਿੱਚ ਇਹ WCB ਨ ੰ  ਮ ਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 
 

ਕੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨ ੰ  ਵਰਕਰਜ ਕਮਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 
(Workers Compensation Act) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਮੁਕਿੱ ਦਨਮਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਬੀਮਾ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਟ ਜਾਂ 
ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਵਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਲਈ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣਵੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀ ਅਤੇ 
ਵਵਅਕਤੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ, ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮ ਕਿੱਦਵਮਆਂ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਨਕਸ ਪੇ੍ਰੋਲ ਨ ੰ  ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਸਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
 

2023 ਦੇ ਪੇ੍ਰੋਲ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਵਅਕਤੀ $153,380 ਤਿੱਕ ਨ ੰ  ਮ ਲਾਂਕਣਯੋਗ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
 

ਵਜਵੇਂ ਹੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਸਿੱਟ ਲਿੱ ਗਣ ਬਾਰੇ ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, WCB ਕੋਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰੋ। WCB ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਇਿੱ ਕ 
ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸ ਤੰਤਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ।  
 

2023 



 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤ ੇਇਸ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਵਨਯਮ (The Workers Compensation Act and Regulations) ਅਤੇ WCB 

ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।  
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ਜੇ ਸਿੱਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱ ਜੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 
WCB ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮ ਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ $153,380 ਦੀ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਚੋਣਵੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਤਿੱਕ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਲਈ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  
 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਨਕਸ ਨ ੰ  ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਾਂ? 
 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਨਰਮਾਤਾ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ, ਮਨੋਰੰਜਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ ਤੰਤਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਨ ੰ  204-954-4505 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਿੱ ਚ ਟੋਲ ਫਰੀ 1 
855-954-4321 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 4505 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ assessmentservices@wcb.mb.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ 204-954-
4900 ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਿੱਚ 1 866-245-0796 'ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਪ੍ਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:  
 

Workers Compensation Board of Manitoba 
Assessment Services  
333 Broadway  
Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3  

 

ਜੇ ਬੈਵਨਵਫਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਾਂ ਭ ਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਤ ਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 204-954-4321 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਮਸ ਸਰਵਵਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ 
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਿੱ ਚ 1 855-954-4321 ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇ੍ਮੈਂਟਸ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।  
 

ਤ ਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਪ੍ਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:  
 

Workers Compensation Board of Manitoba 
Compensation Services  
Attention: Payment Specialist  
333 Broadway 
Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 
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ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 
ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਵਨਵਫਟ ਵਮਲਣ, ਤ ਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (WCB) ਤੋਂ ਚੋਣਵਾਂ 
ਬੀਮਾ ਖਰੀਵਦਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
 
ਵਵਕਲਪ੍ ਕਵਰੇਜ, ਸਿੱਟ ਲਿੱ ਗਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਸਵਿਤੀ ਵਵਿੱਚ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, 2023 ਲਈ ਅਵਧਕਤਮ 
$153,380 ਤਿੱਕ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ WCB ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮ ਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ $153,380 ਦੀ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਚੋਣਵੀ 
ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਤਿੱਕ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਬੈਵਨਵਫਟਾਂ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਲਈ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 
ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਟ 
ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਧਾਰਕ ਵਵਰ ਿੱ ਧ ਮ ਕਿੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪ੍ਨੀ: ________________________________________________________ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਸਰਲੇਖ: _______________________________________________________________ 

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (ਵਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ): _________________________________________ 

  

ਚੋਣਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ 

(ਨਿਲਮ ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਉਤਪ੍ਾਦਨ - ਉਦਯੋਗ ਕਡੋ 505-05) 
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ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  
 

ਗੋਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਵਹਿੱਸਾ, ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਅਿੱਖਰ: __________________________________________________ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰ (ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਵਕਲਪ੍ਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਤਕ): ________________ 

 
ਮੈਂ ਉੱਪ੍ਰ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪ੍ੜਹ ਵਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। 
 
 
__________________________________  ___________________________ 
ਦਸਤਖਤ       ਵਮਤੀ 
(ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ) 
 
__________________________________  ___________________________ 
ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਅਿੱਖਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਮ     ਵਸਰਲੇਖ 
 
___________________________________  ___________________________ 
ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖਤ      ਵਮਤੀ 
 
___________________________________  ___________________________ 
ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਅਿੱਖਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਮ     ਵਸਰਲੇਖ 


