
MINING QUESTIONNAIRE / ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ 
(To be filled by the Life to be Assured)/ (ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਭਮਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ) 

 

 

Name of Life To Be Assured:/ ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ੍ : ________________________________________________________________________ 

Proposal No.:/ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਖਖਆ : _____________________ Name of the Company:/ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਿ ____________________________________ 

Designation:/ ਅਹੁਦਾ : _____________________________________  

 

1. What is your exact nature of duties? / ਤੁਹਾਡੀ ਮਡਯੁਟੀ ਦੀ ਵਾਸਤਮਵਕ ਪਰਮਕਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ?  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. What substances do you mine, example gold, coal etc.? / ਮਕਸ ਵਸਤ ਦੀ ਤਸੁੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਸਨੋਾ, ਕੋਲਾ ਆਦਕ ?  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Are you employed in surface mines or underground mines? / ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲ ਖਾਣ ਜਾਂ ਭੂਿੀਗਤ ਖਾਣ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਯੁਕਤ ਹੋ ?  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. How many hours per day are you employed at the mine? / ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਮਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਖਾਣ ਤ ੇਮਨਯੁਕਤ ਹੋ ?  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. How many hours per week do you spend underground? / ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੀ ਸਪਤਾਹ ਮਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਭੂਿੀਗਤ ਲਗਾਉਂਦ ੇਹੋ ? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. What is the maximum depth to which you go down in a mine? / ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕੰਨੀ ਅਮਿਕਤਿ ਗਮਹਰਾਈ ਤਿੱ ਕ ਹੇਠਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ?  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. What percentage of your duties is manual/physical in nature? / ਹਿੱ ਥੀ/ਭੌਮਤਕ ਪਰਮਕਰਤੀ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਡਯੁਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮਤਸ਼ਤ ਮਕੰਨਾ ਹੈ ?  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
8. Are you involved in mine blasting?         Yes No 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਮਵਸਫਟੋਨ ਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਏ ਹੋ ?        ਹਾਂ ਨਹੀਂ 
 

If yes, pls. give details/ ਜੇਕਰ ਹਾਂ , ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

9. Do you smoke?           Yes No 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ?         ਹਾਂ ਨਹੀਂ 
 

If yes, give details of number of sticks per day/ ਜੇਕਰ ਹਾਂ , ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਮਸਗਰੇਟ ਦੀ ਸੰਮਖਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Have you ever had any respiratory problems such as asthma, bronchitis, TB or difficulty in breathing?   Yes No 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਸੁਆਸ ਸੰਬਿੀ ਸਿਿੱ ਮਸਆ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਅਸਥਿਾ,ਬਰੋਨਕਾਇਮਟਸ,ਟੀ ਬੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਮਵਿੱ ਚ ਕਮਠਨਾਈ ਹੋਈ ਹ ੈ?  ਹਾਂ ਨਹੀਂ  
 

If yes, pls. give details/ ਜੇਕਰ ਹਾਂ , ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Have you ever been involved in any kind of accident at your workplace?      Yes No 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੇਂਟ ਹੋਇਆ ?      ਹਾਂ ਨਹੀਂ  
 

If yes, pls. give details/ ਜੇਕਰ ਹਾਂ , ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮਦਉ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

12. Do you undergo annual health check-up as part of your company requirement?     Yes No 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਰੂਰਤੀ ਮਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਤਸੁੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਸਹਤ ਜਾਂਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ?     ਹਾਂ ਨਹੀਂ 
 
 



 

 
 

Declaration by the Life To Be Assured: 

 

I declare that the answers I have given are, to the best of my knowledge, true and that I have not withheld any material information that may 

influence the assessment or acceptance of this application. I agree that this form will constitute part of my application for life assurance with 

Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Company Ltd and that failure to disclose any material fact known to me may 

invalidate the contract.  

 

ਬੀਖਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ : 
 

ਿੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹਾਂ ਮਕ ਿੇਰ ੇਦਆੁਰਾ ਮਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰ ਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵਿੱ ਚ ਸਿੱਚ ਹਨ ਅਤ ੇਿੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਮਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਵੀਮਕਰਤੀ ਜਾਂ 
ਿੂਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੈਂ ਸਮਹਿਤ ਹਾਂ ਮਕ ਇਹ ਫਾਰਿ ਿੇਰ ੇਜੀਵਨ ਕੈਨਰਾ ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਉਮਰਐੰਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਿਰਸ ਲਾਈਫ ਇਸਂੁਰੇਂਸ ਕੰਪਨੀ ਮਲ ਨਾਲ 
ਇਕਰਾਰ ਮਵਿੱ ਚ ਿੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮਕਸੀ ਵੀ ਭਮੌਤਕ ਤਿੱ ਥ ਦ ੇਖੋਲਹਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਿੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

 

 

Date & Place:/ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ :                                                                            Signature of Life to be Assured/ ਬੀਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

 

Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression: 

 

I, ___________________________ son / daughter of _______________________, an adult residing at _____________________________ 

hereby declare that the contents of this form have been duly explained to me in _______________ language and have been understood by me.  

 

 
 

(Signature of the customer) ______________________________    Date  ______________ Contact No. __________________ 

 

ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਿ ਿਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗਠੇੂ ਦ ੇਖਨਸ਼ਾਨ ਖਵਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੋਵੇ: 
ਿੈਂ, __________________________________________________,  ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ/ਦੀ ਪੁਿੱ ਤਰੀ, _____________________________ ਦਾ/ਦੀ ਮਨਵਾਸੀ ਇਿੱਕ 
ਮਵਅਸਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਿੱਥੇ ਘੋਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਇਸ ਫਾਰਿ ਦੀ ਸਿਗਰੀ ਨੰੂ ਿੈਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ _____________________________ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵਿੱ ਚ ਸਿਝਾਇਆ 
ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਂ ਸਿਝ ਮਲਆ ਹੈ। 
 

 

 

(ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ) ____________________________________________   ਖਿਤੀ _________________ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੰ. __________________ 

 

Instruction & Disclaimer:/ ਮਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ : 
• Kindly fill in the details in Hindi/English only. 

ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵਿੱ ਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ। 
• In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail. 

ਸਿਿੱਗਰੀ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕਸੀ ਿਤਭੇਦ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵਿੱ ਚ ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਨ ਿੰਮਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (IRDAI Regn. No. 136) 

 


