
 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪ੍ਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ 
ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਆਦਾ ਚਨਸ਼ਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਿਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਚਨਯਮ (The Workers Compensation 

Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਚਵਖੇ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 
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2017 

ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸੂਚੀ 
 

ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (The Workers Compensation Act), ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ 
ਬੋਰਡ (WCB) ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਿਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰੇਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 
WCB ਜਵਿੱ ਚ ਿੋ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਜਮਆਂ ਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਹਸਾਬ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵਿੱ ਚ, WCB 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਲੇਬਰ ਭਾਗ ਤੇ ਚਾਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
WCB ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਸਜਫਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅਨੁਸ ਚੀ ਹੈ, ਿੋ ਪ ਰੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਾਨਕ ਲੇਬਰ 
ਪਰਜਤਸ਼ਤ ਿਾਂ ਪੀਸਵਰਕ ਮੁਿੱ ਲ ਨ ੂੰ  ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਕਸਮ ਲਈ ਸੈੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 
ਲੇਬਰ ਪਰਜਤਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਿਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਔਸਤ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਪਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਇਿੱ ਕ ਲੇਬਰ ਪਰਜਤਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ WCB ਜਪਰੂੰ ਜਸਪਲ ਿਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਖਰੀ 
ਲੇਬਰ ਲਾਗਤ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਿ ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।  
 
ਕੁਝ ਸਜਿਤੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਿੱ ਕ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਿੱਗਰੀ ਿਾਂ ਉਪਕਰਣ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹਨ)। ਇਹਨਾਂ ਸਜਿਤੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ, ਲੇਬਰ ਵਿੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ 100% ਕੀਮਤ ਨ ੂੰ  ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਜਚਤ ਹੈ। 
ਿੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਹਿੱ ਿ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਵਿੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਾ 85% ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ; ਹਾਲਾਂਜਕ, ਿੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮਿੱਗਰੀ ਿਾਂ 
ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਉਪਕਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੇਬਰ ਦੀ ਉਜਚਤ ਪਰਜਤਸ਼ਤ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਲੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਜਵਿੱ ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
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ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ  

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ) 
ਕੁਲ ਠੇਕੇ ਦਾ ਲੇਬਰ 

ਭਾਗ 

ਅਕ ਸਜਟਕ ਸੀਜਲੂੰ ਗ ਲਗਾਉਣਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਹਵਾ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਤੁਲਨ  85% 

ਬਲਾਸਜਟੂੰ ਗ 
ਸੜਕ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਲਈ 25% 

ਦ ਜਿਆ ਂਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ, ਬੀਵਰ ਡੈਮ) 85% 

ਬਲਾਇੂੰਡਸ ਲਗਾਉਣਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ  25% 

ਬਰਸ਼ ਕਲੀਯਜਰੂੰਗ  85% 

ਜਬਲਜਡੂੰ ਗ ਮ ਵਰਜ਼  25% 

ਕੈਜਬਨੇਟ ਲਗਾਉਣਾ 
ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਸਿਾਪਨਾ 10% 

ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ, ਵਿੱ ਡੀ ਸਿਾਪਨਾ 40% 

ਲਿੱ ਕੜੀ ਦਾ ਕੂੰ ਮ, ਆਮ  
(ਫਰੇਜਮੂੰ ਗ ਅਤ ੇਜਫਜਨਜਸ਼ੂੰ ਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 45% 

ਕਾਰਪੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 25% 

ਚੇਨ ਜਲੂੰ ਕ ਦੀਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਉਣਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਕੈਮੀਕਲ ਜਛੜਕਨਾ  25% 

ਕੂੰ ਕਰੀਟ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 55% 

ਕਾਊਂਟਰਟੋਪਸ 

ਗਰੇਨਾਈਟ, ਸਟੋਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 
ਸਿਾਪਨਾ 

10% 

ਲੈਮੀਨੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਾਪਨਾ 40% 

ਕੋਰੀਅਰ ਸੂੰ ਚਾਲਨ     65% 

ਢਾਹੁਣਾ  25% 
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ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ  

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ) 
ਕੁਲ ਠੇਕੇ ਦਾ ਲੇਬਰ 

ਭਾਗ 

ਡਾਇਮੂੰ ਡ ਜਡਰਜਲੂੰ ਗ  25% 

ਦਰਵਾਿੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਉਣਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਪਰਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਡਰਾਈਵਾਲ, ਸਿਾਪਨਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਡਰਾਈਵਾਲ ਟੇਪ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 80% 

ਡੂੰ ਪ ਟਰਿੱਕ ਸੂੰਚਾਲਨ  25% 

ਸੜਕਾਂ ਤ ੇਜਮਿੱ ਟੀ ਦਾ ਜਨਯੂੰਤਰਨ (ਤੇਲ 
ਦੇਣਾ)  

25% 

ਈਵਸਟਰਜਫੂੰ ਗ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ  45% 

ਜਬਿਲੀ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਜਲਫਟ ਲਗਾਉਣਾ  25% 

ਉਪਕਰਣ ਸੂੰ ਚਾਲਨ – NEC  25% 

ਖੁਦਾਈ  25% 

ਫੈਸ਼ੀਆ, ਸੌਜਫਿੱ ਟ ਲਗਾਉਣਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 45% 

ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਦੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ – ਸਾਈਟ 
ਤ ੇ  

80% 

ਲਿੱ ਕੜ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਫਜਨਜਸ਼ੂੰ ਗ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਜਫਕਸਚਰ ਲਗਾਉਣਾ 
ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਸਿਾਪਨਾ 10% 

ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ, ਵਿੱ ਡੀ ਸਿਾਪਨਾ 40% 

ਫਰਸ਼ ਦਾ ਕੂੰ ਮ, N.E.C ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 30% 

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ  50% 
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ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ  

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ) 
ਕੁਲ ਠੇਕੇ ਦਾ ਲੇਬਰ 

ਭਾਗ 

ਫਰੇਜਮੂੰ ਗ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 45% 

ਕ ੜੇ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ   50% 

ਪੈਟਰੋਲ ਟਕ ਕ ਲਗਾਉਣਾ  25% 

ਆਮ ਦੇਖ-ਭਾਲ/ਹਕ ਡੀਮੈਨ ਛੋਟੀ ਸਮਗਰੀਆ ਂ 85% 

ਹਕ ਡੀ – ਟਰਾਂਜਜ਼ਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ – 
ਸੂੰ ਚਾਲਕ 

 50% 

ਸਖਤ ਲਕੜੀ ਦਾ ਫ਼ਰਸ਼, ਸਿਾਪਨਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 30% 

ਸਖਤ ਲਕੜੀ ਦਾ ਫ਼ਰਸ਼, 
ਜਫਜਨਜਸ਼ੂੰ ਗ/ਰੀਜਫਜਨਜਸ਼ੂੰ ਗ 

ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 70% 

ਹੀਜਟੂੰ ਗ ਅਤ ੇਏਅਰ ਕੂੰ ਜਡਸ਼ਜਨੂੰ ਗ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ  
(ਸਾਰਾ ਘਰ) 

ਉਪ – ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 10% 

ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ  85% 

ਇੂੰਸੁਲੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਿੈਨੀਟੋਰੀਅਲ ਸੇਵਾ  85% 

ਿਮੀਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ  25% 

ਲਕ ਡਸਕੇਜਪੂੰਗ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਜਲਨੋਲੀਅਮ, ਸਿਾਪਨਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਤਾਜਲਆਂ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਲੌਜਗੂੰਗ 
ਚੇਨ ਸਾਅ 85% 

ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 25% 
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ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ  

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ) 
ਕੁਲ ਠੇਕੇ ਦਾ ਲੇਬਰ 

ਭਾਗ 

ਰਾਿਜਗਰੀ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਮੋਬਾਈਲ ਪਰੇਸ਼ਰ ਵਾਸ਼   
(ਟਰਿੱਕ ਤੋਂ)  50% 

ਮੋਬਾਈਲ ਵਲੈਜਡੂੰ ਗ  50% 

ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ, 
ਮੈਨੇਿਮਕ ਟ/ਜਨਰੀਖਣ 

ਪਰਕਾਸ਼ ਉਪਕਰਣ 25% 

ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ 85% 

ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ ਹ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 80% 

ਸਿਾਵਟੀ ਲੋਹਾ/ਧਾਤੁ ਸਿਾਪਨਾ 
ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਸਿਾਪਨਾ 10% 

ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ, ਵਿੱ ਡੀ ਸਿਾਪਨਾ 40% 

ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਦਰਵਾਿੇ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਜਚਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਾਵਟ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 80% 

ਪੈਸਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ: ਡੌਗ-ਕੈਚਰ)  85% 

ਇਕਿੱਤਜਰਤ ਕਰਨਾ  25% 

ਲੇਪ ਲਗਾਉਣਾ  ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 65% 

ਪਲੂੰ ਜਬੂੰ ਗ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਜਬਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਨਰਮਾਣ  25% 

ਰੇਲਵੇ ਜਨਰਮਾਣ   25% 

ਰੈਜਫਰਿਰਰੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਸੜਕ ਦਾ ਕੂੰ ਮ  25% 

ਛਿੱਤ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 
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ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ  

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ) 
ਕੁਲ ਠੇਕੇ ਦਾ ਲੇਬਰ 

ਭਾਗ 

ਸਕ ਡਬਲਾਸਜਟੂੰ ਗ/ਪਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਧਣੋਾ 
(ਗੈਰ-ਮੋਬਾਈਲ) 

 80% 

ਵਾਹਨ ਨਾਲ  
ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਸਵੇਾਵਾਂ 85% 

ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ 100% 

ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਜਸਸਟਮ, ਸਿਾਪਨਾ (ਗਿੱਡੀਆਂ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ

50% 

ਸੀਵਰੇਿ/ਸੈਪਜਟਕ ਟਕ ਕ ਦੀ ਸਫਾਈ 
(ਮੋਬਾਈਲ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਵੇਾਵਾਂ)  50% 

ਸੀਵਰ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਜਨਰਮਾਣ  25% 

ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਸਿਾਪਨਾ (ਵਪਾਰਕ, 
ਬਾਹਰੀ) ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ

40% 

ਜਸ਼ਪ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ  75% 

ਸਾਈਜਡੂੰ ਗ ਸਿਾਪਨਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਸਾਈਨ ਸਿਾਪਨਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 40% 

ਬਰਫ ਹਟਾਉਣਾ  25% 

ਜਮਿੱ ਟੀ ਪਰੀਖਣ (ਖੇਤ ਜਵਿੱਚ) ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 25% 

ਜਛੜਕਾਵ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਸੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਟੀਲ  50% 

ਸਟਿੱ ਕੋਇੂੰ ਗ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 65% 

ਸਜਵਜਮੂੰ ਗ ਪ ਲ, ਸਿਾਪਨਾ  50% 

ਫਾੜਨਾ ਅਤ ੇਹਟਾਨਾ  
(ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਗਜਟੂੰ ਗ ਬਣਾਉਣਾ) 

 75% 
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ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ  

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ) 
ਕੁਲ ਠੇਕੇ ਦਾ ਲੇਬਰ 

ਭਾਗ 

ਟਾਈਲ ਸੈਜਟੂੰ ਗ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 35% 

ਟੋਅ ਕਰਨਾ  50% 

ਖਾਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਨਕਾਸ  25% 

ਟਰਜਕੂੰ ਗ, ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ  50% 

ਟਰਜਕੂੰ ਗ, ਲੌਂ ਗ ਹੌਲ  25% 

ਹਵਾ ਦਾ ਜਨਕਾਸ ਖਾਸ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ 50% 

ਬੇਸਮਕ ਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਟਰਪਰ ਫ਼ ਕਰਨਾ 
ਮਕ ਬਰੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 80% 

ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਹ ੈ 25% 

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖ ਹ ਦੀ ਜਡਰਜਲੂੰ ਗ  25% 

ਵੋਫ਼ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ  25% 

ਜਖੜਕੀ ਦੀ ਸਫਾਈ 

ਖਾਸ ਉਪਕਰਣ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਚੈਰੀ ਜਪਕਰ) 25% 

ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਚਬ ਤਰਾ, 
ਸਜਵੂੰ ਗ ਸਟੇਿ ਪੌੜੀ)  

85% 

 


