Q1

ਆਭ ਤਯ ਤ ਤੁੀਂ ਏੀ ਏਸ , ਬਏ ਬਥਤੀਆਂ ਬਾਵੇਂ ਬਜਸ ਬਜਸੀਆਂ ਵੀ ਸਣ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਸਭਸ਼ਾਂ ਏਨੂੂੰਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜਾਂ ਦਾਯਨ ਤੋਂ ਏੁਝ
ਸਿੱਟਏ ਏੁਝ ਇਸ ਬਜਸੀਆਂ ਬਥਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨਬਜਨਸਾਂ ਬਵਿੱਚ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣੀ ਅੂੰ ਤਯਆਤਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ੁਣਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਬਾਵੇਂ ਸੀ ਇ ਏਾਯਨ
ਏਨੂੂੰਨ ਤੜਣਾ ਵ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।

1

ਬਫਨਾਂ ਬਏ ਅਵਾਦ ਦ ਏਨੂੂੰਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜਾਂ

2

ਏੁਝ ਬਥਤੀਆਂ ਬਵਿੱਚ ਅੂੰ ਤਯਆਤਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ੁਣਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ

Q2

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਰ ਏਾਂ ਜਾਂ ੂੰ ਠਨਾਂ ਨੂੂੰ ਜ ਯਏਾਯ ਦ ਬਏ ਏੂੰ ਭ ਤੋਂ ਐਤ ਇਤਯਾਜ਼ ਸ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਏਰ ਉ ਦਾ ਬਵਯਧ ਏਯਨ ਦ ਫਸੁਤ ਾਯ ਤਯੀਏ ਸਨ। ਸਯਏ
ਵਾਰ ਰਈ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ ਅਤ ਦਿੱ ਬਏ ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਅਨੁਾਯ ਏੀ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਭਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਏੀ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਸੀਂ ਬਭਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।
"<ਰੀਏਡ :" "ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣਾ" ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਉਸੀ ਭਤਰਫ ਸ, ਜ ਬਏ ਸ਼ਫਦ ''ਆਬਆ ਦਣ" ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ। ਭੁਿੱਐ ਭੁਿੱਦਾ ਇਸ ਸ ਬਏ ਏੀ ਰ ਏ ਇ
ਫਾਯ ਆਜ਼ਾਦ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਬਏ ਉਸ ਯਏਾਯ ਏਰ ਆਣ ਅੂੰ ਤਐ ਨੂੂੰ ਿੱਟ ਜਾਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਤੀਫਯਤਾ
ਨਾਰਰਟ ਏਯ ਏਣ।>
<Q2a ਬਵਿੱਚ , ਜਨਤਏ ਬਾ ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਇਿੱਏ ਇਸ ਬਜਸਾ ਜਨਭੂਸ ਜਾਂ ੂੰ ਭਰਨ ਬਜ ਬਵਿੱਚ ਾਯ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭਰ ਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ। ਇ
ਵਾਰ ਦ ੂੰ ਦਯਬ ਬਵਿੱਚ ਬਾ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਸ਼ਟ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ >

a

b

Q3

ਯਏਾਯ ਦਾ ਬਵਯਧ ਏਯਨ ਰਈ ਜਨਤਏ ਬਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਆਮਬਜਤ ਏਯਨਾ। ਏੀ
ਇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਭਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ?
ਬਵਯਧ ਬਵਿੱਚ ਜਰੂ ਅਤ ਰਦਯਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਮਬਜਤ ਏਯਨਾ। ਏੀ ਇ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਭਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ?

1

ਬਫਰਏੁਰ

2

ਸ਼ਾਇਦ

3

ਸ਼ਾਇਦ ਨਸੀਂ

4

ਬਫਰਏੁਰ ਨਸੀਂ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਏੁਝ ਇਸ ਬਜਸ ਰ ਏ ਸਨ ਬਜਨਹਾਂ ਦ ਬਵਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਫਸੁੂੰਬਐਅਏਾਂ ਦੁਆਯਾਚਯਭ ਬਵਚਾਯ ਭੂੰ ਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਏੁਝ ਇਸ ਬਜਸ ਰ ਏਾਂ ਦੀ ਏਰਨਾ ਏਯ ਜ
ਏਰਾਂਤੀ ਯਾਸੀਂ ਯਏਾਯ ਬਯਾਉਣਾ ਚਾਸੁੂੰ ਦ ਸਨ। ਏੀ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਰਦਾ ਸ ਬਏ ਇਸ ਬਜਸ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ....... ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ
ਚੁਣ।
< Q3b ਬਵਿੱਚ , 'ਬਏਤਾਫਾਂ ਰਏਾਬਸ਼ਤ ਏਯਨ' ਨੂੂੰ "ਆਣੀਆਂ ਬਏਤਾਫਾਂ ਰਏਾਬਸ਼ਤ ਏਯਵਾਉਣਾ' ਅਨੁਵਾਦ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। .>

a

b

Q4

ਆਣ ਬਵਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਰਟ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਜਨਤਏ ਬਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਆਮਬਜਤ
ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਭਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ?
ਆਣ ਬਵਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਰਟ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਬਏਤਾਫਾਂ ਰਏਾਬਸ਼ਤ ਏਯਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਭਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ?

1

ਬਫਰਏੁਰ

2

ਸ਼ਾਇਦ

3

ਸ਼ਾਇਦ ਨਸੀਂ

4

ਬਫਰਏੁਰ ਨਸੀਂ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਬਨਆਂ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਰਣਾਰੀਆਂ ਰਤੀਆਂ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ, ਯ ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਬ ਤੋਂ ਫੁਯਾ ਏੀ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।

1

... ਬਏ ਬਨਯਦਸ਼ ਬਵਅਏਤੀ ਨੂੂੰ ਅਯਾਧੀ ਬਸ਼ਤ ਏਯਨਾ ਜਾਂ

2

… ਬਏ ਦਸ਼ੀ ਨੂੂੰ ਛਿੱਡ ਦਣਾ?

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q5

ਇਸ ਏੁਝ ਏਦਭ ਸਨ ਜ ਯਏਾਯ ਅਯਥਬਵਵਥਾ ਰਈ ਉਠਾ ਏਦੀ ਸ। ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਦਿੱ ਬਏ ਤੁੀਂ ਬਏਸੜ ਏਦਭਾਂ ਦ ਿੱਐ ਬਵਿੱਚ ਸ ਅਤ ਬਏਸੜ
ਏਦਭਾਂ ਦ ਬਵਯਧ ਬਵਿੱਚ ਸ। ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।
<5d ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਯਏਾਯ ਨਾਰ ਬਨਧੀਏਯਨ (ਬਵਿੱਤੀ ਸਾਇਤਾ)
<5e ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਬਯਪ ਰਤਿੱਐ ਬਵਿੱਤੀ ਸਾਇਤਾ (ਯਏਾਯੀ ਫਬਡੀ) ਨਸੀਂ ਸ ਯ ਇ ਬਵਿੱਚ ਉਦਾਸਯਨ ਵਜੋਂ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਰਾ 
ਆਮਾਤ-ਰਬਤਫੂੰ ਧ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਏਦ ਸਨ >
<5f ਬਵਿੱਚ 'ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ ਦ ਸਪਤ ਨੂੂੰ ਿੱਟ ਏਯਨਾ' ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਇਿੱਏ ਸਪਤ ਬਵਿੱਚ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਬਜੂੰ ਨੇ ੂੰ ਟ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ, ਉ ਭੇਂ ਨੂੂੰ
ਟਾਉਣਾ>
ਇੂੰ ਟਯਬਵਊਏਯਤਾ ਦਾ ਨੋਟ: ਬਾਯਤ ਦ ੂੰ ਦਯਬ ਬਵਿੱਚ ੂੰ ਟ ਿੱਟ ਏਯਨ ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਬਏ ਰ ਏਾਂ ਦੀ ਤਣਐਾਸ ਤ ਿੱਟ  ਐਯਚ ਸਣ ਅਤ ਉ ਤੋਂ
ਫਚ ਬਆਂ ਨਾਰ ਦੂਜ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਨਏਯੀ ਬਦਿੱਤੀ ਜਾ ਏ

a

ਯਏਾਯੀ ਐਯਬਚਆਂ ਬਵਿੱਚ ਏਟਤੀ

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਿੱਐ ਬਵਿੱਚ

b

ਨਵੇਂ ਯੁਜ਼ਾਯ ਦਾ ਏਯਨ ਰਈ ਮਜਨਾਵਾਂ ਬਵਿੱਚ ਯਏਾਯੀ ਾ ਰਾਉਣਾ

2

ਿੱਐ ਬਵਿੱਚ

c

ਏਾਯਫਾਯਾਂ ਉੱਤ ਯਏਾਯੀ ਏੂੰ ਟਯਰ ਿੱਟ ਏਯਨਾ

3

ਨਾ ਿੱਐ ਬਵਿੱਚ ਨਾ ਬਵਯਧ ਬਵਿੱਚ

d

ਨਵੇਂ ਉਤਾਦਾਂ ਅਤ ਤਏਨੀਏਾਂ ਨੂੂੰ ਬਵਏਬਤ ਏਯਨ ਰਈ ਉਦਮ ਨੂੂੰ
ਸਾਇਤਾ ਏਯਨਾ

4

ਬਵਯਧ ਬਵਿੱਚ

e

ਨਏਯੀਆਂ ਦੀ ੁਯਿੱਬਐਆ ਰਈ ਬਯ ਯਸ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨਾ (ਇ
ਦਾ ਭਤਰਫ ਬਯਪ ਬਿੱਧੀ ਬਵਿੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਜਾਂ ਯਏਾਯੀ ਫਬਡੀ ਨਸੀਂ ਸ
ਯ ਇ ਬਵਿੱਚ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਰਾਈਆਂ ਈਆਂ ਆਮਾਤ ਾਫੂੰ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਏਦੀਆਂ ਸਨ, ਜ ਯੁਜ਼ਾਯ ਦੀ ਯਿੱਬਐਆ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ)

5

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਬਵਯਧ ਬਵਿੱਚ

f

ਨਵੀਆਂ ਨਏਯੀਆਂ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਸਤ ਬਵਿੱਚ ਏੂੰ ਭ ਦ ੂੰ ਟ ਟਾਉਣਾ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q6

ਯਏਾਯ ਬਜਨਹਾਂ ਐਤਯਾਂ ਬਵਿੱਚ ਐਯਚ ਏਯਦੀ ਸ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇਿੱਏ ੂਚੀ ਸਠਾਂ ਬਦਿੱਤੀ ਈ ਸ। ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਦਿੱ ਬਏ ਸਯਏ ਐਤਯ ਬਵਿੱਚ ਤੁੀਂ ਯਏਾਯ
ਵਰੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਐਯਚ ਚਾਸੁੂੰ ਦ ਸ ਜਾਂ ਿੱਟ ਐਯਚ ਚਾਸੁੂੰ ਦ ਸ। ਮਾਦ ਯਿੱਐ ਬਏ ਜ ਤੁੀਂ ਏਬਸੂੰ ਦ ਸ ਬਏ "ਫਸੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ" ਤਾਂ ਇ ਦਾ ਐਯਚ ਉਠਾਉਣ ਰਈ
ਟਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰ ੜ  ਏਦੀ ਸ। ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।

a

ਵਾਤਾਵਯਨ

b

ਬਸਤ

1

ਫਸੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਐਯਚ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

c

ੁਬਰ ਅਤ ਏਨੂੂੰਨ ਨੂੂੰ ਰਾੂ ਏਯਵਾਉਣ ਵਾਰ ਰ ਏ

2

ਬਜ਼ਆਦਾ ਐਯਚ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

d

ਬਿੱਬਐਆ

3

ਸੁਣ ਬਜੂੰ ਨਾਂ ਸੀ ਐਯਚ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

e

ਬਭਰਟਯੀ ਅਤ ੁਯਿੱਬਐਆ ਫਰ

4

ਿੱਟ ਐਯਚ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

f

ਫੁਢਾਾ ੈਂਸ਼ਨ

5

ਫਸੁਤ ਿੱਟ ਐਯਚ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

g

ਫਯੁਜ਼ਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਬਦਿੱਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ਪਾਇਦ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

h

ੂੰ ਬਏਰਤੀ ਅਤ ਏਰਾ

Q7

ਏੁਿੱਰ ਬਭਰਾਏ , ਇਨਹਾਂ ਬਵਚੋਂ ਸਯਏ ਰਈ ਦਿੱ ਬਏ ਇਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਏਯਨ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰ ਭਵਾਯੀ ਯਏਾਯ ਦੀ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਬਏ ਨਸੀਂ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ
ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।

a

… ਬਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਨਏਯੀ ਦੀ ਰ ੜ ਸ ਉਨਹਾਂ ਾਬਯਆਂ ਨੂੂੰ ਨਏਯੀ ਦਣਾ

b

.... ਏੀਭਤਾਂ ਨੂੂੰ ਬਨਮੂੰ ਤਰਨ ਬਵਿੱਚ ਯਿੱਐਣਾ

c

.... ਫੀਭਾਯਾਂ ਦੀ ਬਸਤ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਦੀ ਬਵਵਥਾ ਏਯਨਾ

d

.... ਫਜ਼ੁਯਾਂ ਨੂੂੰ ਠੀਏ-ਠਾਏ ਜੀਵਨ ਤਯ ਦਣਾ

1

ਬਫਰਏੁਰ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

e

.... ਉਦਮਾਂ ਦ ਬਵਏਾ ਰਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਦ ਬਸਾਫ ਨਾਰ ਸਾਇਤਾ
ਦਣਾ

2

ਸ਼ਾਇਦ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

f

.... ਫਯੁਜ਼ਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਠੀਏ-ਠਾਏ ਜੀਵਨ ਤਯ ਦਣਾ

3

ਸ਼ਾਇਦ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

g

.... ਅਭੀਯਾਂ ਅਤ ਯੀਫਾਂ ਬਵਚਏਾਯ ਆਭਦਨੀ ਦ ਪਯਏ ਨੂੂੰ ਟਾਉਣਾ

4

ਬਫਰਏੁਰ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ

h

.... ਿੱਟ ਆਭਦਨੀ ਵਾਰ ਬਯਵਾਯਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਰ ਮੂਨੀਵਯਬਟੀ ਤਯ
ਦ ਬਵਬਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਬਵਿੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਦਣਾ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

i

.... ਜ ਭਯਿੱਥ ਨਸੀਂ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਯਬਸਣ ਰਈ ਠੀਏ-ਠਾਏ ਯ ਦਣਾ

j

.... ਏਤ ਏਨੂੂੰਨ ਰਾੂ ਏਯਨਾ ਤਾਂਬਏ ਉਦਮਾਂ ਏਾਯਨ ਵਾਤਾਵਯਨ ਨੂੂੰ ਿੱਟ
ਨੁਏਾਨ ਸਵ

(N) k

…. ਆਦਭੀਆਂ ਅਤ ਯਤਾਂ ਬਵਚਏਾਯ ਭਾਨਤਾ ਨੂੂੰ ਰਤਾਬਸਤ ਏਯਨਾ

(N) 8

ਇ ਿੱਰ ਨੂੂੰ ਰ ਏ ਰ ਏਾਂ ਦ ਵਿੱਐ-ਵਿੱਐ ਬਵਚਾਯ ਸਨ ਬਏ ਬਾਯਤ ਬਵਿੱਚ ਜਨ-ੁਬਵਧਾਵਾਂ ਦਣ ਰਈ ਏਣ ਜ਼ੁੂੰ ਭਵਾਯ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਇਿੱਥ "ਦਣ" ਦਾ
ਭਤਰਫ ਸ ਵਾ ਦਣਾ, ਇਸ  ਦਣ ਦ ਫਾਯ ਨਸੀਂ ਸ। ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।

8a

8b

8c

(N) 9

ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਭੁਿੱਐ ਯੂ ਨਾਰ ਬਫਭਾਯਾਂ ਰਈ ਬਸਤ ਵਾਵਾਂ ਬਏ ਨੂੂੰ
ਉਰਫਧ ਏਯਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ?

1

ਯਏਾਯ (ਏੇਂਦਯ ਅਤ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਦਵੇਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ)

2

ਬਨਿੱਜੀ ਏੂੰ ਨੀਆਂ/ਰਾਬ ਏਭਾਉਣ ਵਾਰ ੂੰ ਠਨ

ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਭੁਿੱਐ ਯੂ ਨਾਰ ਫਜ਼ੁਯਾਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਵਾਂ
ਬਏ ਨੂੂੰ ਉਰਫਧ ਏਯਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ?

3

ਅਬਜਸ ੂੰ ਠਨ ਜ ਰਾਬ / ਚਬਯਟੀ ੂੰ ਥਾਵਾਂ / ਬਸਏਾਯੀ ਬਭਤੀਆਂ ਰਈ
ਏੂੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯਦ

4

ਧਾਯਬਭਏ ੂੰ ਥਾਵਾਂ (ਬਜਵੇਂ: ਭੂੰ ਦਯਾਂ, ਭਬਜਦਾਂ, ਚਯਚਾਂ, ੁਯੂ ਆਬਦ)

ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਭੁਿੱਐ ਯੂ ਨਾਰ ਫਿੱਬਚਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਉਚਾਬਯਏ
ਏੂਰੀ ਬਿੱਬਐਆਵਾਂ ਬਏ ਨੂੂੰ ਉਰਫਧ ਏਯਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ?

5

ਬਯਵਾਯ, ਬਯਸ਼ਤਦਾਯ ਜਾਂ ਦਤ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਸਠਾਂ ਇਸ ਬਜਸ ਰ ਏਾਂ ਅਤ ੂੰ ਠਨਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਬਦਿੱਤੀ ਈ ਸ ਜ ਯਏਾਯ ਦ ਏੂੰ ਭਏਾਜ ਤ ਰਬਾਵ ਾ ਏਦ ਸਨ। ਬਏਯਾ ਏਯਏ ੂਚੀ ਨੂੂੰ ੜਹ ਅਤ
ਉ ਅਨੁਾਯ ਬਦਿੱਤੀਆਂ ਈਆਂ ਐਾਰੀ ਜਹਾਵਾਂ ਤ ਬਰਐ ਬਏ ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਅਨੁਾਯ ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਦ ਏੂੰ ਭਏਾਜ ਬਵਿੱਚ ਬ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਰਬਾਵ ਏਣ
ਾਉਂਦਾ ਸ ਅਤ ਦੂਜ ਨੂੰਫਯ ਤ ਏਣ ਸ ਜ ਬ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਰਬਾਵ ਾਉਂਦਾ ਸ। ਇਿੱਥ ਯਏਾਯ ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ - ਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਭੂੰ ਡਰੀ ਬਵਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ
ਾਯਟੀ ਜਾਂ ਾਯਟੀਆਂ ; ਉਦਾਸਯਨ ਰਈ - ਭੂੰ ਤਯੀਭੂੰ ਡਰ
ਦ ਜਵਾਫਾਂ ਤਏ ਚੁਣ
ਬ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ________________

ਦੂਜਾ ਬ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ

_________________

1

ਭੀਡੀਆ

7

ਰ ਏ ਜ ਾਯਟੀ ਨੂੂੰ ਵਟ ਬਦੂੰ ਦ ਸਨ/ਯਏਾਯ ਬਵਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਾਯਟੀਆਂ

2

ਭਜ਼ਦੂਯ ੂੰ 

8

ਧਾਯਨ ਤਯ ਤ ਨਾਬਯਏ

3

ਵਾਯ, ਫੈਂਏ ਅਤ ਉਦਮ

9

ਨਾਬਯਏ ਅਤ ਵਇਿੱਛਏ ੂੰ 

4

ਧਾਯਬਭਏ ੂੰ ਠਨ/ਅਬਧਏਾਯੀ (ਧਯਭ ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਭੁਐੀਆ)

5

ਬਨਏ ਫਰ/ਨਾ

6

ੂੰ ਬਠਤ ਅਯਾਧ

10
0

ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੰ ਠਨ (ਬਜਵੇਂ: ੂੰ ਮੁਏਤ ਯਾਸ਼ਟਯ, ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭੁਦਯਾ
ਏਸ਼)
ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

(N) 10

ਬਾਯਤ ਬਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਤ ਬਏਸੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਬਾਵ ਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇ ਿੱਰ ਨੂੂੰ ਰ ਏ ਇਿੱਥ 2 ਤਯਹਾਂ ਦ ਬਵਚਾਯ ਬਦਿੱਤ  ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਬਵਚੋਂ ਬਏਸੜਾ
ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਦ ਬ ਤੋਂ ਨੇੜ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।
<”ਯਏਾਯ ਬਵਿੱਚ " ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਦਪਤਯ.ਿੱਤਾ ਬਵਿੱਚ ਏਣ ਸ>

1

ਬਾਯਤ ਬਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਜ਼ਆਦਾਤਯ ਇ ਤ ਬਨਯਬਯ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ ਬਏ
ੂੰ ਾਯ ਦੀ ਅਯਥਬਵਵਥਾ ਬਵਿੱਚ ਏੀ ਸ ਬਯਸਾ ਸ, ਨਾ ਬਏ ਇ ਤ ਬਏ
ਯਏਾਯ ਬਵਿੱਚ ਏਣ ਸ

2

ਬਾਯਤ ਬਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਜ਼ਆਦਾਤਯ ਇ ਤ ਬਨਯਬਯ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ ਬਏ
ਯਏਾਯ ਬਵਿੱਚ ਏਣ ਸ, ਨਾ ਬਏ ਇ ਤ ਬਏ ੂੰ ਾਯ ਦੀ ਅਯਥਬਵਵਥਾ ਬਵਿੱਚ
ਏੀ ਸ ਬਯਸਾ ਸ

(N) 11

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਸੁਣ ਨਾਬਯਏ ੁਤੂੰਤਯਤਾ ਅਤ ਜਨ-ੁਯਿੱਬਐਆ ਦ ਫਾਯ ਬਵਿੱਚ ਏੁਝ ਵਾਰ। ਏੀ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਰਦਾ ਸ ਬਏ ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ ਬਨਭਨਬਰਐਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ
ਏਯਨ ਦ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਬਨਭਨਬਰਐਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਏਯਨ ਦ ਅਬਧਏਾਯ ਨਸੀਂ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ?
<”ਯਏਾਯ" ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਏਨੂੂੰਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਵਾਉਣ ਬਵਿੱਚ ਭੁਿੱਐ ਤਯ ਤ ਸ਼ਾਭਰ ਯਏਾਯੀ ਅਬਧਏਾਯੀ>

a

b

(N) 12

0

ਜਨਤਏ ਐਤਯਾਂ ਬਵਿੱਚ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਏਭਯ ਦੀ ਬਨਯਾਨੀ ਬਵਿੱਚ ਯਿੱਐਣਾ?

ਇੂੰ ਟਯਨਿੱਟ ਤ ਈਭਰ ਅਤ ਸਯ ਾਯੀਆਂ ਜਾਣਏਾਯੀਆਂ ਦ ਆਦਾਨ-ਰਦਾਨ ਤ
ਬਨਯਾਨੀ ਯਿੱਐਣਾ

1

ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ ਇਸ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ

2

ਸ਼ਾਇਦ ਬਵਿੱਚ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ ਇਸ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ

3

ਸ਼ਾਇਦ ਬਵਿੱਚ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ ਇਸ ਅਬਧਏਾਯ ਨਸੀਂ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ

4

ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ ਇਸ ਅਬਧਏਾਯ ਨਸੀਂ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਇਿੱਥ 0 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਇਿੱਏ ਏਰ ਬਦਿੱਤਾ ਬਆ ਸ, ਬਜ ਬਵਿੱਚ 0 ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਬਏ ਾਯੀਆਂ ਯਏਾਯੀ ਜਾਣਏਾਯੀਆਂ ਜਨਤਏ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਉਰਫਧ
ਸਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਵੇਂ ਇ ਨਾਰ ਜਨ-ੁਯਿੱਬਐਆ ਐਤਯ ਬਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵ, ਅਤ 10 ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਬਏ ਜਨ-ੁਯਿੱਬਐਆ ਨੂੂੰ ਰਾਥਬਭਏਤਾ ਦਣੀ
ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਬਾਵੇਂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਏਯਨ ਰਈ ਯਏਾਯੀ ਜਾਣਏਾਯੀਆਂ ਤਏ ਸੁੂੰ ਚ ਨੂੂੰ ੀਭਤ ਏਯਨਾ ਵ। ਇ ਏਰ ਤ ਤੁੀਂ ਐੁਦ ਨੂੂੰ ਬਏਿੱਥ ਯਿੱਐਣਾ
ਚਾਸ ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।
ਾਯੀਆਂ ਯਏਾਯੀ ਜਾਣਏਾਯੀਆਂ ਜਨਤਏ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਉਰਫਧ ਸਣੀਆਂ
ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਵੇਂ ਇ ਨਾਰ ਜਨ-ੁਯਿੱਬਐਆ ਐਤਯ ਬਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵ,

6

1
2
3

7
8
9

4

10

ਜਨ-ੁਯਿੱਬਐਆ ਨੂੂੰ ਰਾਥਬਭਏਤਾ ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਬਾਵੇਂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਏਯਨ
ਰਈ ਯਏਾਯੀ ਜਾਣਏਾਯੀਆਂ ਤਏ ਸੁੂੰ ਚ ਨੂੂੰ ੀਭਤ ਏਯਨਾ ਵ

5

88

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

(N) 13.

a

b

ਏੁਝ ਰ ਏਾਂ ਦਾ ਭੂੰ ਨਣਾ ਸ ਬਏ ਯਏਾਯ ਏਰ ਇਸ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਬਏ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੁਯਿੱਬਐਆ ਦ ਨਾਭ ਤ ਉਸ ਏੁਝ ਏਦਭ ਉਠਾ ਏਣ। ਜਦਬਏ
ਏੁਝ ਰ ਏ ਇ ਿੱਰ ਨਾਰ ਅਬਸਭਤ ਸਨ। ਏੀ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਰਦਾ ਸ ਬਏ ਬਾਯਤ ਦੀ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ ਬਨਭਨਬਰਐਤ ਏਦਭ ਉਠਾਉ ਦ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ
ਸਨ ਜਾਂ ਨਸੀਂ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ: ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ। ਇਿੱਥ ”ਯਏਾਯ" ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਏਨੂੂੰਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਵਾਉਣ
ਬਵਿੱਚ ਭੁਿੱਐ ਤਯ ਤ ਸ਼ਾਭਰ ਯਏਾਯੀ ਅਬਧਏਾਯੀ।
ਬਾਯਤ ਬਵਿੱਚ ਯਬਸ ਯਸ ਬਏ ਬਵਅਏਤੀ ਦ ਫਾਯ ਬਵਿੱਚ ਉ ਦੀ
ਜਾਣਏਾਯੀ ਤੋਂ ਬਫਨਾਂ ੂਚਨਾਵਾਂ ਇਏਿੱਤਯ ਏਯਨੀਆਂ
ਦੂਜ ਦਸ਼ਾਂ ਬਵਿੱਚ ਯਬਸ ਯਸ ਬਏ ਬਵਅਏਤੀ ਦ ਫਾਯ ਬਵਿੱਚ ਉ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ
ਤੋਂ ਬਫਨਾਂ ੂਚਨਾਵਾਂ ਇਏਿੱਤਯ ਏਯਨੀਆਂ

1

ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਯੂ ਨਾਰ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

2

ਸ਼ਾਇਦ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

3

ਸ਼ਾਇਦ ਅਬਧਏਾਯ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

4

ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਯੂ ਨਾਰ ਅਬਧਏਾਯ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

14

a

b

c

ਭੂੰ ਨ ਰ ਬਏ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ ਸ਼ਿੱਏ ਸ ਬਏ ਏਈ ਆਤੂੰ ਏਵਾਦੀ ਟਨਾ ਸਣ ਵਾਰੀ ਸ। ਇਿੱਥ ਅਬਧਏਾਯੀਆਂ ਏਰ ਏੀ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ? ਇਿੱਥ
'ਆਤੂੰ ਏਵਾਦੀ ਟਨਾ' ਤੋਂ ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਬਏ ਇਸ ਬਜਸ ਭੂਸ ਦੀ ਆਮਬਜਤ ਏਾਯਵਾਈ ਤੋਂ ਸ, ਜ ਆਣ ਉਦਸ਼ ਨੂੂੰ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਆਤੂੰ ਏ ਜਾਂ
ਬਸੂੰ ਾ ਨੂੂੰ ਸਬਥਆਯ ਦ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਇਤਭਾਰ ਏਯਦਾ ਸ ੳਤ 'ਅਬਧਏਾਯੀਆਂ ' ਤੋਂ ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਸ ਯਏਾਯੀ ਅਬਧਏਾਯੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵਯ ਜ ਏਨੂੂੰਨ
ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਵਾਉਣ ਬਵਿੱਚ ਭੁਿੱਐ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸ। ਭੂੰ ਨ ਰ ਬਏ ਯਏਾਯ ਨੂੂੰ ਸ਼ਿੱਏ ਸ ਬਏ ਏਈ ਆਤੂੰ ਏਵਾਦੀ ਟਨਾ ਸਣ ਵਾਰੀ ਸ।। ਇਿੱਥ ਏੀ
ਤੁੀਂ ਭੂੰ ਨਦ ਸ ਬਏ ....? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।
ਅਬਧਏਾਯੀਆਂ ਏਰ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਬਏ ਉਸ ਬਫਨਾਂ ਬਏ
ਭੁਏਿੱਦਭ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਜਦੋਂ ਤਏ ਚਾਸੁਣ ਬਸਯਾਤ ਬਵਿੱਚ ਯਿੱਐ
ਏਣ?
ਅਬਧਏਾਯੀਆਂ ਏਰ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਬਏ ਉਸ ਰ ਏਾਂ ਦੁਆਯਾ
ਪਨ ਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਿੱਰਫਾਤ ਨੂੂੰ ੁਤ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ੁਣਨ ਜਾਂ
ਬਯਏਾਯਡ ਏਯਨ?
ਅਬਧਏਾਯੀਆਂ ਏਰ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਬਏ ਉਸ ੜਏ ਤ
ਚਰਦ ਬਏ ਵੀ ਬਵਅਏਤੀ ਨੂੂੰ ਯਏ ਰ ਣ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ੀ ਰ ਣ?

1

ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਯੂ ਨਾਰ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

2

ਸ਼ਾਇਦ ਅਬਧਏਾਯ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

3

ਸ਼ਾਇਦ ਅਬਧਏਾਯ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

4

ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਯੂ ਨਾਰ ਅਬਧਏਾਯ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ
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ਅਤ ਸੁਣ ਯਾਜਨੀਤੀ ਨਾਰ ਜੁੜ ਏੁਝ ਵਾਰ। ਤੁੀਂ ਬਨਿੱਜੀ ਤਯ ਤ ਯਾਜਨੀਤੀ ਬਵਿੱਚ ਬਏੂੰ ਨੀ ਯੁਿੱਚੀ ਯਿੱਐਦ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।

1

ਫਸੁਤ ਯੁਿੱਚੀ ਯਿੱਐਦ ਸਾਂ

4

ਬਜ਼ਆਦਾ ਯੁਿੱਚੀ ਨਸੀਂ ਯਿੱਐਦ

2

ਏਾਪੀ ਯੁਿੱਚੀ ਯਿੱਐਦ ਸਾਂ

5

ਬਫਰਏੁਰ ਯੁਿੱਚੀ ਨਸੀਂ ਯਿੱਐਦ

3

ਏੁਝ ਸਿੱਦ ਤਏ ਯੁਿੱਚੀ ਯਿੱਐਦ ਸਾਂ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

16

ਇਨਹਾਂ ਬਵਚੋਂ ਸਯਏ ਏਥਨ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਬਏੂੰ ਨੇ ਬਸਭਤ ਜਾਂ ਅਬਸਭਤ ਸ, ਇਸ ਦਿੱਣ ਰਈ ਇਨਹਾਂ ਬਵਚੋਂ ਸਯਏ ਰਈ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ। ਬਏਯਾ ਏਯਏ
ਸਯਏ ਰਈ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।
<16b ਬਵਿੱਚ , "ਏਾਪੀ ਅਿੱਛਾ" ਤੋਂ ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਸ, "ਅਿੱਛਾ ਐਾਾ", ਨਾ ਬਏ ਇ ਦਾ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਅਯਥ "ਠੀਏ-ਠਾਏ">
<16c ਬਵਿੱਚ , 'ਾਂਦ' (ੂੰ ਦ ਦ ਭੈਂਫਯ) ਉਸ ਰ ਏ ਸਨ ਜ ਦਸ਼ ਦੀ ੂੰ ਦ ਰਈ ਚੁਣ ਜਾਂਦ ਸਨ
<16d ਬਵਿੱਚ , 'ਜਨ-ਵਏ' ਉੱਚ ਤਯ ਤ ਫਠੇ ਯਾਜਨੀਤਏ ਯਏਾਯੀ ਅਬਧਏਾਯੀ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ। ਉਸ ਚਣਾਂ ਯਾਸੀਂ ਦ ਤ ਨਸੀਂ ਫਠਦ , ਫਰਬਏ ਉਸ ਦ
ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਬਦੂੰ ਦ ਸਨ ਅਤ ਪਯ ਜਨ-ਵਏ ਜਾਂ ਯਏਾਯੀ ਅਬਧਏਾਯੀ ਫਣਦ ਸਨ>

a

ਯਏਾਯ ਦ ਏੂੰ ਭਏਾਜ ਬਵਿੱਚ ਭਯ ਵਯ ਰ ਏਾਂ ਦ ਬਵਚਾਯ ਏਈ ਭਾਇਨੇ ਨਸੀਂ
ਯਿੱਐਦ

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਬਸਭਤ

2

ਬਸਭਤ

b

ਭੈਂ ਭਬਸੂ ਏਯਦਾ ਸਾਂ ਬਏ ਾਡਾ ਦਸ਼ ਬਜਨਹਾਂ ਭਸਿੱਤਵੂਯਨ ਯਾਜਨੀਤਏ
ਭਿੱਬਆਵਾਂ ਦਾ ਾਭਹਣਾ ਏਯ ਬਯਸਾ ਸ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਭੈਂ ਚੂੰ ੀ ਤਯਹਾਂ ਭਝਦਾ ਸਾਂ

3

ਨਾ ਬਸਭਤ ਨਾ ਅਬਸਭਤ

c

ਬਜਨਹਾਂ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਅੀਂ ਾਂਦ ਵਜੋਂ ਚੁਣਦ ਸਾਂ ਉਸ ਏਬਸ਼ਸ਼ ਏਯਦ ਸਨ ਬਏ ਚਣਾਂ
ਦ ਭੇਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ ਵਾਦ ਏੀਤ ਨ ਉਸ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨ

4

ਅਬਸਭਤ

5

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਬਸਭਤ

d

ਬਜ਼ਆਦਾਤਯ ਯਏਾਯੀ ਅਬਧਏਾਯੀਆਂ ਤ ਬਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਬਏ ਉਸ
ਉਸੀ ਏਯਨ ਜ ਦਸ਼ ਦ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਚੂੰ ਾ ਸਵਾ (ਯਏਾਯੀ ਅਬਧਏਾਯੀ
ਉੱਚ ਤਯ ਦ ਯ-ਯਾਜਨੀਤਏ ਅਬਧਏਾਯੀ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ ਜ ਚਣਾਂ ਯਾਸੀਂ ਦ ਤ
ਨਸੀਂ ਫਠਦ, ਫਰਬਏ ਉਸ ਦ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਬਦੂੰ ਦ ਸਨ ਅਤ ਪਯ ਜਨ-ਵਏ
ਜਾਂ ਯਏਾਯੀ ਅਬਧਏਾਯੀ ਫਣਦ ਸਨ)

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ
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ਆਭ ਤਯ ਤ ਤੁੀਂ ਵਯਤਭਾਨ ਬਵਿੱਚ ਬਾਯਤ ਬਵਿੱਚ ਰਿੱ ਯਸ ਟਏਾਂ ਦਾ ਵਯਣਨ ਬਏਵੇਂ ਏਯ ? ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਸ ਾਯ ਟਏ, ਬਜ ਬਵਿੱਚ ਤਣਐਾਸ
ਬਵਿੱਚ ਸਣ ਵਾਰੀ ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਏਟਤੀ, ਆਭਦਨ ਏਯ, ਭਾਨ ਅਤ ਵਾਵਾਂ ਤ ਰਿੱਣ ਵਾਰ ਟਏ ਅਤ ਸਯ ਾਯੀਆਂ ਤਯਹਾਂ ਦ ਟਏ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ।
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।

a

ਬ ਤੋਂ ਬਸਰਾਂ, ਬਜ਼ਆਦਾ ਏਭਾਈ ਵਾਰ ਰ ਏਾਂ ਰਈ, ਏੀ ਟਏ

b

c

ਪਯ, ਭਿੱਧਭ ਏਭਾਈ ਵਾਰ ਰ ਏਾਂ ਰਈ, ਏੀ ਟਏ...

ਅਐੀਯ ਬਵਿੱਚ ਿੱਟ ਏਭਾਈ ਵਾਰ ਰ ਏਾਂ ਰਈ, ਏੀ ਟਏ...

1

ਫਸੁਤ ਸੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸ

2

ਫਸੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸ

3

ਉਬਚਤ ਸ

4

ਫਸੁਤ ਿੱਟ ਸ

5

ਜਾਂ, ਫਸੁਤ ਸੀ ਿੱਟ ਸ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

(N) 18

a

b

(N) 19

a

ਆਭ ਤਯ ਤ ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਬਾਯਤ ਬਵਿੱਚ ਟਏ ਅਬਧਏਾਯੀ ਬਏੂੰ ਨੀ ਵਾਯ ਸਠਾਂ ਬਰਐ ਏਦਭ ਉਠਾਉਂਦ ਸਨ... ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਬਯਪ
ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।
ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦ ਸਨ ਬਏ ਰ ਏ ਆਣ ਟਏ ਬਯਨ

ਭਾਜ ਬਵਿੱਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਯਵਾਸ ਏੀਤ ਬਫਨਾਂ ਾਬਯਆਂ
ਨਾਰ ਏਨੂੂੰਨ ਦ ਬਸਾਫ ਨਾਰ ਬਵਸਾਯ ਏਯਦ ਸਨ

1

ਰਬ ਸਭਸ਼ਾਂ

2

ਅਏਯ

3

ਏਦ-ਏਦਾਈ ਂ

4

ਰਬ ਏਦ ਨਸੀਂ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਆਭ ਤਯ ਤ ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਬਾਯਤ ਬਵਿੱਚ ਭੁਿੱਐ ਬਨਿੱਜੀ ਏੂੰ ਨੀਆਂ ਬਏੂੰ ਨੀ ਵਾਯ ਸਠਾਂ ਬਰਐ ਏਦਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ... ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ
ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।
ਏੀ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਰਦਾ ਸ ਬਏ ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਭੁਿੱਐ ਬਨਿੱਜੀ ਏੂੰ ਨੀਆਂ ਏਨੂੂੰਨ
ਅਤ ਬਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ?

1

ਰਬ ਸਭਸ਼ਾਂ

2

ਅਏਯ

3

ਏਦ-ਏਦਾਈ ਂ

4

ਰਬ ਏਦ ਨਸੀਂ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

b

ਏੀ ਤੁਸਾਨੂੂੰ ਰਦਾ ਸ ਬਏ ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਭੁਿੱਐ ਬਨਿੱਜੀ ਏੂੰ ਨੀਆਂ ਟਏ
ਦਣ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦੀ ਏਬਸ਼ਸ਼ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ?

20

ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਬਾਯਤ ਦ ਬਏੂੰ ਨੇ ਨੇਤਾ ਬਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ ਚੁਣ।

1

ਰਬ ਏਈ ਨਸੀਂ (ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਏਈ)

4

ਏਈ ਾਯ

2

ਬਯਪ ਏੁਝ (ਬਣ ਚੁਣ)

5

ਰਬ ਾਯ

3

ਏੁਝ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

1
2

ਅਤ ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਬਾਯਤ ਦ ਬਏੂੰ ਨੇ ਯਏਾਯੀ ਅਬਧਏਾਯੀ/ਏਯਭਚਾਯੀ ਬਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ
ਚੁਣ।
ਰਬ ਏਈ ਨਸੀਂ (ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਏਈ)
ਏਈ ਾਯ
4
ਬਯਪ ਏੁਝ (ਬਣ ਚੁਣ)
ਰਬ ਾਯ
5

3

ਏੁਝ

22

ਬਛਰ ੂੰ ਜ ਾਰਾਂ ਬਵਿੱਚ ਏੀ ਤੁਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡ ਬਯਵਾਯ ਦ  ਰ ਏਾਂ ਦਾ ਬਏ ਇਸ ਬਜਸ ਏਯਭਚਾਯੀ ਨਾਰ ਾਭਹਣਾ ਸਇਆ ਸ ਬਜ ਨੇ ਆਣੀ
ਵਾ ਦ ਫਦਰ ਬਯਸ਼ਵਤ ਭੂੰ ੀ ਜਾਂ ਐੁਦ ਨੂੂੰ ਪਾਇਦਾ ਸੁੂੰ ਚਾਣ ਰਈ ਏੁਝ ਬਏਸਾ ਜਾਂ ਇ ਫਾਯ ੂੰ ਏਤ ਬਦਿੱਤ ਸਣ ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ
ਚੁਣ।

1

ਏਦ ਨਸੀਂ

4

ਏਈ ਵਾਯ

2

ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਏਦ

5

ਫਸੁਤ ਵਾਯ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

21

3

ਏਦ-ਏਦਾਈ ਂ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਬਵਏਰਬਏ ਵਾਰ
23

ਤੁਸਾਡ ਬਵਚਾਯ ਬਵਿੱਚ ਬਨਭਨਬਰਐਤ ਐਤਯਾਂ ਬਵਿੱਚ ਅਿੱਜਏਿੱਰਹ ਬਾਯਤ ਦੀ ਯਏਾਯ ਬਏੂੰ ਨੀ ਪਰ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਬਯਪ ਇਿੱਏ ਜਵਾਫ
ਚੁਣ।
<23c ਬਵਿੱਚ , 'ਬਾਯਤ ਦੀ ੁਯਿੱਬਐਆ' ਤੋਂ ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਸ ਦਸ਼ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਜਾਂ ਫਾਸਯ ਤੋਂ ਦਸ਼ ਦੀ ੁਯਿੱਬਐਆ ਉੱਯ ਭੂੰ ਡਯਾ ਯਸ ਐਤਯ। ੁਯਿੱਬਐਆ
ਉੱਯ ਇਸ ਐਤਯਾ ਆਤੂੰ ਏਵਾਦੀ ੂੰ ਠਨਾਂ, ਜਾਂ ੂੰ ਬਠਤ ਅਯਾਧ ਏਯਨ ਵਾਬਰਆਂ (ਯ ਬਯਪ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇ ਨਾਰ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੁਯਿੱਬਐਆ ਨੂੂੰ ਐਤਯਾ
ਸਵ) ਜਾਂ ਸਯ ਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ ਏਦਾ ਸ >

a

b

c

ਬਫਭਾਯਾਂ ਰਈ ਬਸਤ ਵਾ ਉਰਫਧ ਏਯਵਾਉਣ ਦ ਐਤਯ ਬਵਿੱਚ?

ਫਜ਼ੁਯਾਂ ਨੂੂੰ ਇਿੱਏ ਉਬਚਤ ਜੀਵਨ ਤਯ ਦਣ ਦ ਐਤਯ ਬਵਿੱਚ?
ਬਾਯਤ ਦੀ ੁਯਿੱਬਐਆ ਨਾਰ ਜੁੜ ਐਤਯਾਂ ਨਾਰ ਬਨਟਨ ਦ ਐਤਯ
ਬਵਿੱਚ?

1

ਫਸੁਤ ਪਰ

2

ਏਾਪੀ ਪਰ

3

ਨਾ ਪਰ ਨਾ ਅਪਰ

4

ਏਾਪੀ ਅਪਰ

5

ਫਸੁਤ ਅਪਰ

0

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

BVਰ_01.
1
BVਰ_02.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਸ…
ੁਯਸ਼

2

ਭਬਸਰਾ

ਤੁੀਂ ਏਦੋਂ ਦਾ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ , ਆਣ ਜਨਭ ਦ ਾਰ ਬਵਿੱਚ ਬਰਐ (ਾਰ ਰਈ ਚਾਯ ਅੂੰ ਏਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯ )|
|__|__|__|__|

BVਰ_03.

ਬਏੂੰ ਨੇ ਾਰਾਂ ਬਵਿੱਚ (ੂਯਾ-ਭਾਂ ਫਯਾਫਯ) ਤੁੀਂ ਯਭੀ ਬਿੱਬਐਆ ਬਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁਿੱਏ ਸ?
ਾਯ ਰਾਇਭਯੀ ਅਤ ਏੂੰਡਯੀ ਏੂਰ , ਮੂਨੀਵਯਬਟੀ ਅਤ ਸਯ ਟ-ਏੂੰਡਯੀ ਬਿੱਐੀ, ਅਤ ੂਯਾ-ਭਾਂ ਸ਼ਵਯ ਟਰਬਨੂੰ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਬਭਰ ਏਯ, ਯ ਦਸਯਾ
ਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਬਭਰ ਨਾ ਏਯ|ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇ ਭੇਂ ਵੀ ਬਿੱਬਐਆ ਰ ਯਸ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਸੁਣ ਤਿੱਏ ੂਯ ਏੀਤ ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤੀ ਏਯ|
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਾਰਾਂ ਦੀ ੂੰ ਬਐਆ ਦਯਜ ਏਯ…………………

BVਰ_04.

0

ਭਯੀ ਏਈ ਯਭੀ ਏੂਬਰੂੰ ਨਸੀਂ ਸ

ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਬਿੱਬਐਆ ਦਾ ਉੱਚਤਭ ਤਯ ਬਏਸੜਾ ਸ? ਾਨੂੂੰ ਤੁਸਾਡੀ ਏਰਾ/ਬਡਯੀ ਦ ਉੱਚਤਭ ਤਯ ਫਾਯ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਸ,
ਜ ਤੁੀਂ ੂਯੀ ਏੀਤੀ ਸ।
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਰਤੀਸ਼ਫਦ ਬਵਿੱਚ ਬਰਐ ………………….
ਅਰਾ ਰਸ਼ਨ ਤੁਸਾਡੀ ਏੂੰ ਭ ਦੀ ਸਾਰਤ ਨਾਰ ਬਨਟਣ ਵਾਤ ਸ: ਏੂੰ ਭ ਤੋਂ ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਸ ਆਭਦਨ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਏੂੰ ਭ, ਇਿੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ, ਵਯੁਜਾਯ ਜਾਂ ਆਣ ਬਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨਾ, ਿੱਟ- ਿੱਟ ਇਿੱਏ ੂੰ ਟਾ ਰਤੀ ਸਪਤਾ| ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇ ਭੇਂ ਅਥਾਈ ਫੀਭਾਯੀ/ਸ਼ਣ
ਛੁਿੱਟੀ/ਛੁਿੱਟੀ/ਸੜਤਾਰ ਆਬਦ ਏਯਏ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਯਸ, ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਆਣੀ ਾਧਾਯਨ ਏੂੰ ਭ ਦ ਸਾਰਤ ਦਾ ਬਜ਼ਏਯ ਏਯ|

BVਰ_05.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਇ ਭੇਂ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਯਸ ਸ, ਏੀ ਤੁੀਂ ਬਸਰਾਂ ਏਦੀ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ, ਜਾਂ ਏੀ ਤੁੀਂ ਏਦੀ ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ਬਵਿੱਚ ੀ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|

1

ਭੈਂ ਇ ਭੇਂ ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ਬਵਿੱਚ ਸਾਂ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_06 ਨਾਰ
ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

ਭੈਂ ਇ ਭੇਂ ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ਬਵਿੱਚ ਨਸੀਂ ਸਾਂ ਯ ਬਸਰਾਂ ਭਯ ਏਰ
ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ੀ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_07 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

BVਰ_06.

3

ਭਨੂੰ ੂ ਏਦੀ ਏੂੰ ਭ ਬੁਤਾਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਬਆ ੀ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ
BVਰ_14 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

ਬਏੂੰ ਨੇ ੂੰ ਟ, ਤਨ, ਤੁੀਂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਤੁੀਂ ਾਧਾਯਨ ਸਪਬਤਆਂ ਬਵਿੱਚ ਵਯਟਾਈਭ ਭਤ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦ ਸ? (ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇਿੱਏ
ਭਾਰਏ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਸ, ਜਾਂ ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਨਏਯੀ ਏਯਦ ਸ ਅਤ ਵਯੁਜਾਯ ਦਨੇਂ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦ ਸ, ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਏੁਿੱਰ ਏੂੰ ਭ ਦ
ੂੰ ਬਟਆਂ ਦੀ ਬਣਤੀ ਏਯ ਜ ਤੁੀਂ ਏਯਦ ਸ|)
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਬਵਿੱਚ ਬਰਐ ਤਨ, ਭੈਂ ਵਯਟਾਈਭ ਭਤ ਇਿੱਏ ਸਪਤ ਬਵਿੱਚ ……………………ੂੰ ਟ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸਾਂ|

ਅਰਾ ਰਸ਼ਨ ਤੁਸਾਡੀ ਏੂੰ ਭ ਦ ਸਾਰਾਤ ਦ ਏੁਿੱਝ ਸਯ ਵਯਬਵਆਂ ਫਾਯ ਸ| ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇਿੱਏ ਭਾਰਏ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਸ, ਜਾਂ ਜਏਯ ਤੁੀਂ
ਨਏਯੀ ਏਯਦ ਸ ਅਤ ਵਯੁਜਾਯ ਦਨੇਂ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦ ਸ, ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਆਣੀ ਭੁਿੱਐ ਨਏਯੀ ਦਾ ਬਜ਼ਏਯ ਏਯ |
ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਬਯਟਾਇਯ ਸ ਜਾਂ ਇ ਭੇਂ ਏੂੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਯਸ , ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਆਣੀ ਬਛਰੀ ਭੁਿੱਐ ਨਏਯੀ ਦਾ ਬਜ਼ਏਯ ਏਯ|

BVਰ_07.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਏਯਭਚਾਯੀ , ਵ-ਯੁਜਾਯ ਸ/ੀ, ਜਾਂ ਆਣਾ ਬਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਯਸ ਸ/ੀ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|
<TN: ਦਸ਼-ਐਾ ਸ਼ਫਦ ਬਜਵੇਂ ਬਏ 'ਭਜ਼ਦੂਯ ਏਯਭਚਾਯੀ ' ਜਾਂ ਭਜ਼ਦੂਯ ਏਯਭੀ' ਨੂੂੰ "ਏਯਭਚਾਯੀ " ਨੂੂੰ ਸ਼ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਵਯਬਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ| ਵ-ਯੁਜਾਯ ਬਵਿੱਚ
ਸ਼ਫਦ ਸ਼ਾਬਭਰ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ ਬਜਵੇਂ ਬਏ 'ਪਰੀਰਾਂਯ', 'ੁਤੂੰਯਤ ਸ਼ਵਯ', ਜਾਂ ਆਣ ਐਾਤ 'ਤ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਯਸ ਰਬਤਵਾਦੀ|>

1

ਭਾਰਏ (BVਰ_09 'ਤ ਜਾ)

3

ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਵ-ਯੁਜਾਯ (BVਰ_08 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਬਫਨਾਂ ਵ-ਯੁਜਾਯ (BVਰ_09 'ਤ ਜਾ)

4

ਆਣ ਬਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਬਯਸਾ ਸਾਂ (BVਰ_09 'ਤ
ਜਾ)

BVਰ_08.

ਤੁਸਾਡ ਬਏੂੰ ਨੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਸਨ/ਨ, ਐੁਦ ਨੂੂੰ ਬਣ ਫਯ ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਬਵਿੱਚ ਬਰਐ| …………. ਭਾਰਏ|

BVਰ_09.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਸਯ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਬਨਯਾਨੀ ਏਯਦ ਸ/ਏੀਤੀ ਸ? (ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਏਵਰ ਇਿੱਏ ਐਾਨੇ 'ਤ ਸੀ ਰਾ)|
<TN: ਬਨਯਾਨੀ ਏਯਨ ਨੂੂੰ ਬਨਮੂੰ ਤਯਨ ਏਯਨ ਦ ਅਵਾਈ ਏਾਯਜ ਦ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਅਤ ਸਯਾਂ ਦ ਏੂੰ ਭਾਂ ਰਈ ਬਜ਼ੂੰ ਭਵਾਯ ਸਣਾ ਭਬਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ|>

1
BVਰ_10

ਸਾਂ (BVਰ10 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

ਨਸੀਂ (BVਰ11 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

ਬਏੂੰ ਨੇ ਸਯ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਤੁੀਂ ਬਨਯਾਨੀ ਏਯਦ ਸ/ਏੀਤੀ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਬਵਿੱਚ ਬਰਐ| …………. ਏਯਭਚਾਯੀ|

BVਰ_11.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਰਾਬ-ਰਈ ੂੰ ਠਨ ਰਈ ਜਾਂ ਇਿੱਏ ਯ-ਰਾਬ ੂੰ ਠਨ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦ ਸ/ਏੀਤਾ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|
<TN: ਜਏਯ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਵ, ਬਾਯਤ ਰਈ ਰਯੂੀ ਉਦਾਸਯਣ ਦ ਏ ਰਾਬ-ਰਈ ਜਾਂ ਯ-ਰਾਬ ੂੰ ਠਨ ਨੂੂੰ ਸ਼ਟ ਏਯ |>

1
BVਰ_12.

ਭੈਂ ਰਾਬ-ਰਈ ੂੰ ਠਨ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸਾਂ/ਏੀਤਾ ਸ

2

ਭੈਂ ਯ-ਰਾਬ ੂੰ ਠਨ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸਾਂ/ਏੀਤਾ ਸ

ਏੀ ਤੁੀਂ ਇਿੱਏ ਜਨਤਏ ਜਾਂ ਬਨਿੱਜੀ ਭਾਰਏ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦ ਸ.ਏੀਤਾ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|
<TN: ਜਏਯ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਵ, ਬਾਯਤ ਰਈ ਰਯੂੀ ਉਦਾਸਯਣ ਦ ਏ ਜਨਤਏ ਜਾਂ ਬਨਿੱਏੀ ਭਾਰਏ ਨੂੂੰ ਸ਼ਟ ਏਯ |>

1
BVਰ_13a.

ਜਨਤਏ ਭਾਰਏ

2

ਬਨਿੱਜੀ ਭਾਰਏ

ਤੁਸਾਡਾ ਬਏਿੱਤਾ ਏੀ ਸ/ੀ - ਬਾਵ, ਤੁਸਾਡ ਭੁਿੱਐ ਏੂੰ ਭ ਦਾ ਨਾਭ ਜਾਂ ਬਯਰ ਐ ਏੀ ਸ/ੀ? (ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਬਵਿੱਚ ਬਰਿੱਐ ਅਤ ਬਜੂੰ ਨਾ ਸ ਏ ਨਾ
ਸ਼ਟ ਵਯਣਨ ਏਯ|)
ਭਯਾ ਬਏਿੱਤਾ ਸ/ੀ: ……...…………………………………….….………………………….……………………………………….

BVਰ_13b.

ਤੁਸਾਡ ਭੁਿੱਐ ਏੂੰ ਭ ਬਵਿੱਚ , ਬਜ਼ਆਦਾਤਯ ਤੁੀਂ ਬਏ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਬਵਧੀਆਂ ਏਯਦ ਸ/ੀ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਬਵਿੱਚ ਬਰਐ ਅਤ ਬਜੂੰ ਨਾ ੂੰ ਬਵ ਸਵ ਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਵਯਣਨ ਏਯ …………….

BVਰ_13c.

ਪਯਭ/ੂੰ ਠਨ ਬਜ ਰਈ ਤੁੀਂ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ, ਉਸ ਭੁਿੱਐ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਏੀ ਫਣਾਉਂਦੀ ਸ/ੀ - ਬਾਵ, ਤੁਸਾਡੀ ਏਾਭ ਏਯਨ ਦੀ ਜਾਸ ਬਵਚ ਬਏ ਤਯਹਾਂ ਦਾ
ਉਤਾਦਨ/ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ/ੀ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਬਵਿੱਚ ਬਰਐ ਅਤ ਬਜੂੰ ਨਾ ੂੰ ਬਵ ਸਵ ਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਵਯਣਨ ਏਯ ……….…

BVਰ_14.

ਸਠ ਬਦਿੱਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਏਸੜਾ ਤੁਸਾਡੀ ਭਜੂਦਾ ਸਾਰਤ ਦਾ ਚੂੰ ੀ ਤਯਹਾਂ ਵਯਣਨ ਏਯਦਾ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|
ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਤੁਸਾਡੀ ਅਥਾਈ ਫੀਭਾਯੀ/ਸ਼ਣ ਛੁਿੱਟੀ/ਛੁਿੱਟੀ/ਸੜਤਾਰ ਆਬਦ ਏਯਏ ਅਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਏੂੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਯਸ , ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਆਣੀ ਾਧਾਯਨ
ਏੂੰ ਭ ਦੀ ਸਾਰਤ ਦਾ ਬਜ਼ਏਯ ਏਯ |

1

ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ਬਵਿੱਚ (ਇਿੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ, ਵ-ਯੁਜਾਯ, ਜਾਂ ਆਣ
ਬਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਬਯਸਾ/ਯਸੀ ਦ ਯੂ ਬਵਿੱਚ)

5

ਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਫੀਭਾਯ ਜਾਂ ਅਾਸਜ

2

ਫਯੁਜਾਯ ਅਤ ਨਏਯੀ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਏਯ ਬਯਸਾ

6

ਬਯਟਾਇਯ

3

ਬਿੱਬਐਆ ਬਵਿੱਚ (ਭਾਰਏ ਦੁਆਯਾ ਬੁਤਾਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ), ਏੂਰ
ਬਵਿੱਚ/ਬਵਬਦਆਯਥੀ/ਬਵਬਦਆਯਥੀ ਬਰ ਸੀ ਛੁਿੱਟੀ 'ਤ

7

ਯ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਬਯਸਾ/ਯਸੀ, ਯ, ਫਿੱਬਚਆ ਜਾਂ ਸਯ ਬਵਅਏਤੀਆਂ
ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਏਯ ਬਯਸਾ/ਯਸੀ|

4

ਬਬਐਆਯਥੀ ਜਾਂ ਟਰਨੀ

9

ਸਯ

BVਰ_15.

ਏੀ ਤੁਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ ਜਾਂ ਬਥਯ ਾਥੀ ਸ ਅਤ, ਜਏਯ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਏੀ ਤੁੀਂ ਇਿੱਏ ਸੀ ਯ ਬਵਿੱਚ ਯਬਸੂੰ ਦ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|
(TN: ਬਥਯ ਬਯਸ਼ਤਾ (ਬਰਵ-ਇੂੰ ਨ-ਬਯਰ ਸ਼ਨਬਸ਼ਿੱ ਤੋਂ ਅੀਂ ਜਾਣੁ ਸਾਂ ਜ ਇਿੱਏ ਬਯਸ਼ਤਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਬਜ ਬਵਿੱਚ ਇਿੱਏ ਆਦਭੀ ਅਤ ਇਿੱਏ ਯਤ, ਆਭ ਬਸਭਤੀ ਨਾਰ ਰੂੰਫ
ਭੇਂ ਰਈ ਇਏਿੱਠੇ ਯਬਸੂੰ ਦ ਸਨ)

1

ਸਾਂ, ਭਯਾ ਇਿੱਏ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਸ ਅਤ ਅੀਂ ਇਿੱਏ ਸੀ ਯ ਬਵਿੱਚ
ਯਬਸੂੰ ਦ ਸਾਂ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_16 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

ਸਾਂ, ਭਯਾ ਇਿੱਏ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਸ ਯ ਅੀਂ ਇਿੱਏ ਸੀ ਯ ਬਵਿੱਚ
ਨਸੀਂ ਯਬਸੂੰ ਦ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_16 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

3

ਨਸੀਂ, ਭਯਾ ਏਈ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਨਸੀਂ ਸ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ
BVਰ_22 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

ਅਰਾ ਰਸ਼ਨ ਤੁਸਾਡ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਦੀ ਏੂੰ ਭ ਦੀ ਸਾਰਤ ਨਾਰ ਬਨਟਣ ਵਾਤ ਸ: ਏੂੰ ਭ ਤੋਂ ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਸ ਆਭਦਨ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਏੂੰ ਭ,
ਇਿੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ, ਵ-ਯੁਜਾਯ ਜਾਂ ਆਣ ਬਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨਾ, ਿੱਟ- ਿੱਟ ਇਿੱਏ ੂੰ ਟਾ ਰਤੀ ਸਪਤਾ| ਜਏਯ ਉਸ ਇ ਭੇਂ ਅਥਾਈ
ਫੀਭਾਯੀ/ਸ਼ਣ ਛੁਿੱਟੀ/ਛੁਿੱਟੀ/ਸੜਤਾਰ ਆਬਦ ਏਯਏ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਅਥਾਈ ਤਯ ‘ਤ ਏੂੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਬਯਸਾ, ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਉਦੀ ਾਧਾਯਨ ਏੂੰ ਭ ਦ
ਸਾਰਤ ਦਾ ਬਜ਼ਏਯ ਏਯ|
BVਰ_16.

ਏੀ ਤੁਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਇ ਭੇਂ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਬਯਸਾ ਸ, ਏੀ ਉਨੇ ਬਸਰਾਂ ਏਦੀ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਸ, ਜਾਂ ਉਸ ਏਦੀ
ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ਬਵਿੱਚ ੀ? (ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|)

1

ਉਸ ਇ ਭੇਂ ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ਬਵਿੱਚ ਸ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_17 ਨਾਰ
ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

ਉਸ ਇ ਭੇਂ ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ਬਵਿੱਚ ਨਸੀਂ ਸ ਯ ਬਸਰਾਂ ਉ ਏਰ
ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ੀ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_18 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

BVਰ_17.

3

ਉ ਏਰ ਏਦੀ ਵੀ ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ਨਸੀਂ ੀ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_21
ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

ਬਏੂੰ ਨੇ ੂੰ ਟ, ਤਨ, ਤੁਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਤੁੀਂ ਾਧਾਯਨ ਸਪਬਤਆਂ ਬਵਿੱਚ ਵਯਟਾਈਭ ਭਤ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ?
ਜਏਯ ਉਨੇ ਇਿੱਏ ਭਾਰਏ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਸ, ਜਾਂ ਜਏਯ ਉਸ ਨਏਯੀ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਵਯੁਜਾਯ ਦਨੇਂ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਏੁਿੱਰ ਏੂੰ ਭ ਦ
ੂੰ ਬਟਆਂ ਦੀ ਬਣਤੀ ਏਯ ਜ ਉਸ ਏਯਦਾ ਸ|

ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਬਵਿੱਚ ਬਰਐ| ਤਨ, ਉਸ ਵਯਟਾਈਭ ਭਤ ਸਪਤ ਬਵਿੱਚ ……………………ੂੰ ਟ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ|
ਅਰਾ ਵਾਰ ਤੁਸਾਡ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਦ ਏੂੰ ਭ ਦ ਸਾਰਾਤ ਦ ਏੁਿੱਝ ਸਯ ਵਯਬਵਆਂ ਫਾਯ ਸ: ਜਏਯ ਉਨੇ ਇਿੱਏ ਭਾਰਏ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਰਈ ਏੂੰ ਭ
ਏੀਤਾ ਸ, ਜਾਂ ਜਏਯ ਉਸ ਨਏਯੀ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਵਯੁਜਾਯ ਦਨੇਂ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਉਦੀ ਭੁਿੱਐ ਨਏਯੀ ਦਾ ਬਜ਼ਏਯ ਏਯ|
ਜਏਯ ਉਸ ਬਯਟਾਇਯ ਸ ਜਾਂ ਇ ਭੇਂ ਏੂੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਬਯਸਾ, ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਉਦੀ ਬਛਰੀ ਭੁਿੱਐ ਨਏਯੀ ਦਾ ਬਜ਼ਏਯ ਏਯ|
BVਰ_18.

ਏੀ ਤੁਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਇਿੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ ਸ/ੀ, ਵ-ਯੁਜਾਯ ਸ/ੀ, ਜਾਂ ਬਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਬਯਸਾ ਸ/ੀ?ਬਏਯਾ ਏਯਏ
ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|
<TN: ਦਸ਼-ਐਾ ਸ਼ਫਦ ਬਜਵੇਂ ਬਏ 'ਤਨਐਾਸ ਏਯਭਚਾਯੀ ' ਜਾਂ 'ਤਨਐਾਸ ਏਯਭੀ' ਨੂੂੰ ਇਿੱਥ "ਏਯਭਚਾਯੀ " ਦ ਅਯਥ ਨੂੂੰ ਸ਼ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਵਯਬਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ|>

1

ਇਿੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ

3

ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਵ-ਯੁਜਾਯ

2

ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਬਫਨਾਂ ਵ-ਯੁਜਾਯ

4

ਆਣ ਬਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਬਯਸਾ

BVਰ_19.

ਏੀ ਤੁਸਾਡ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਸਯ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਬਨਯਾਨੀ ਏਯਦਾ ਸ/ਏੀਤੀ ਸ? (ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ| )
<TN: ਬਨਯਾਨੀ ਏਯਨ ਨੂੂੰ ਬਨਮੂੰ ਤਯਨ ਏਯਨ ਦ ਅਵਾਈ ਏਾਯਜ ਦ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਅਤ ਸਯਾਂ ਦ ਏੂੰ ਭਾਂ ਰਈ ਬਜ਼ੂੰ ਭਵਾਯ ਸਣਾ ਭਬਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ|>

1
BVਰ_20a.

ਸਾਂ

2

ਨਸੀਂ

ਤੁਸਾਡ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਦਾ ਬਏਿੱਤਾ ਏੀ ਸ/ੀ - ਬਾਵ, ਤੁਸਾਡ ਭੁਿੱਐ ਏੂੰ ਭ ਦਾ ਨਾਭ ਜਾਂ ਬਯਰ ਐ ਏੀ ਸ/ੀ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਥ ਬਰਐ ਅਤ ਬਜੂੰ ਨਾ ੂੰ ਬਵ ਸਵ ਵਯਣਨ ਏਯ| ਉਦਾ ਬਏਿੱਤਾ ਸ/ੀ: ………………………

BVਰ_20b.

ਉਦੀ ਭੁਿੱਐ ਨਏਯੀ ਬਵਿੱਚ , ਬਜ਼ਆਦਾਤਯ ਬਏ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਬਵਧੀਆਂ ਉਸ ਏਯਦਾ ਸ.ਏੀਤੀਆਂ ਸਨ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਥ ਬਰਐ ਅਤ ਬਜੂੰ ਨਾ ੂੰ ਬਵ ਸਵ ਵਯਣਨ ਏਯ| ……………….

BVਰ_20c.

ਪਯਭ/ੂੰ ਠਨ ਬਜ ਰਈ ਉਨੇ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ, ਉਸ ਭੁਿੱਐ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਏੀ ਫਣਾਉਂਦੀ ਸ/ੀ - ਬਾਵ, ਉਦੀ ਏਾਭ ਏਯਨ ਦੀ ਜਾਸ ਬਵਚ ਬਏ ਤਯਹਾਂ ਦਾ
ਉਤਾਦਨ/ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ/ੀ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਥ ਬਰਐ ਅਤ ਬਜੂੰ ਨਾ ੂੰ ਬਵ ਸਵ ਵਯਣਨ ਏਯ| ………………………….

BVਰ_21.

ਸਠ ਬਦਿੱਬਤਆਂ ਬਵਚੋਂ ਬਏਸੜਾ ਤੁਸਾਡ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਦੀ ਭਜਦਾ ਸਾਰਤ ਦਾ ਵਯਣਨ ਏਯਦਾ ਸ? (ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|)
ਜਏਯ ਉਸ ਆਣੀ ਅਥਾਈ ਫੀਭਾਯੀ/ਸ਼ਣ ਛੁਿੱਟੀ/ਛੁਿੱਟੀ/ਸੜਤਾਰ ਆਬਦ ਏਯਏ ਅਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਏੂੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਬਯਸਾ, ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਉਦੀ ਾਧਾਯਨ
ਏੂੰ ਭ ਦੀ ਸਾਰਤ ਦਾ ਬਜ਼ਏਯ ਏਯ |

1

ਬੁਤਾਨ ਏੂੰ ਭ ਬਵਿੱਚ (ਇਿੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ, ਵ-ਯੁਜਾਯ, ਜਾਂ ਆਣ
ਬਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਬਯਸਾ/ਯਸੀ ਦ ਯੂ ਬਵਿੱਚ)

5

ਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਫੀਭਾਯ ਜਾਂ ਅਾਸਜ

2

ਫਯੁਜਾਯ ਅਤ ਨਏਯੀ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਏਯ ਬਯਸਾ

6

ਬਯਟਾਇਯ

3

ਬਿੱਬਐਆ ਬਵਿੱਚ (ਭਾਰਏ ਦੁਆਯਾ ਬੁਤਾਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ), ਏੂਰ
ਬਵਿੱਚ/ਬਵਬਦਆਯਥੀ/ਬਵਬਦਆਯਥੀ ਬਰ ਸੀ ਛੁਿੱਟੀ 'ਤ

7

ਯ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਏਯ ਬਯਸਾ, ਯ, ਫਿੱਬਚਆ ਜਾਂ ਸਯ ਬਵਅਏਤੀਆਂ ਦੀ
ਦਐਬਾਰ ਏਯ ਬਯਸਾ|

4

ਬਬਐਆਯਥੀ ਜਾਂ ਟਰਨੀ

9

ਸਯ

BVਰ_22.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਵਾਯਏ ਮੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਸਯ ੂੰ ਠਨ ਦ ਭੈਂਫਯ ਸ ਜਾਂ ਏਦੀ ਵੀ ਯਸ ? ਜਏਯ ਸਾਂ: ਇਸ ਭਜੂਦਾ ਸ ਜਾਂ ਏਵਰ ਬਸਰਾਂ ੀ? ਬਏਯਾ
ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|
<TN: ਦਸ਼-ਐਾ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨੂੂੰ "ਮੂਨੀਅਨ ਭੈਂਫਯਬਸ਼ਿੱ " ਦਾ ਅਯਥ ਸ਼ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਵਯਬਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ|>

1

ਸਾਂ ਭਜੂਦਾ

2

ਸਾਂ, ਬਸਰਾਂ ਯ ਭਜੂਦਾ ਨਸੀਂ

BVਰ_23.

3

ਨਸੀਂ, ਏਦੀ ਨਸੀਂ

ਏੀ ਤੁੀਂ ਬਏ ਇਿੱਏ ਧਯਭ ਨਾਰ ੂੰ ਫੂੰ ਬਧਤ ਸ ਅਤ, ਜਏਯ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਬਏ ਧਯਭ ਨਾਰ ੂੰ ਫੂੰ ਬਧਤ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|

0

ਏਈ ਧਯਭ ਨਸੀਂ

6

ਇਰਾਬਭਏ

1

ਏਥਬਰਏ

7

ਫਧੀ

2

ਰਟਟਨ

8

ਬਸੂੰ ਦੂ

3

ਆਯਥਡਾਏ

9

ਸਯ ਸ਼ੀਅਨ ਧਯਭ

4

ਸਯ ਇਾਈ

10

ਸਸਯ ਧਯਭ

5

ਮਸੂਦੀ

BVਰ_24.

ਬਵਆਸ, ਅੂੰ ਤਭ ਏਾਯ ਆਬਦ ਵਯ ਐਾ ਭਬਏਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਤੁੀਂ ਅਏਯ ਬਏੂੰ ਨਾ ਏੁ ਏਈ ਧਾਯਬਭਏ ਵਾਵਾਂ ਬਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਯ ਸੋਂਦ ਸ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ
ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|

1

ਸਪਤ ਬਵਿੱਚ ਏਈ ਵਾਯ ਜਾਂ ਅਏਯ

5

ਾਰ ਬਵਿੱਚ ਏਈ ਵਾਯ

2

ਸਪਤ ਬਵਿੱਚ ਇਿੱਏ ਵਾਯ

6

ਾਰ ਬਵਿੱਚ ਇਿੱਏ ਵਾਯ

3

ਭਸੀਨੇ ਬਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਯ

7

ਾਰ ਬਵਚ ਇਏ ਵਾਯ ਤੋਂ ਵੀ ਏਭ

4

ਭਸੀਨੇ ਬਵਿੱਚ ਇਿੱਏ ਵਾਯ

8

ਏਦੀ ਵੀ ਨਸੀਂ

BVਰ_25.

ਾਡ ਭਾਜ ਬਵਿੱਚ ਏੁਝ ਅਬਜਸ ਭੂਸ ਸਨ ਜ ਉੱਚ ਥਾਨ ਯਐਦ ਸਨ ਅਤ ਏੁਝ ਭੂਸ ਬਨਚ ਥਾਨ ਯਐਦ ਸਨ | ਥਰ ਇਏ ਭਾਨਾ ਬਦਿੱਤਾ ਸਮਾ ਸ
ਜਦਾ ਉਯ ਤੋਂ ਥਰ ਦੀ ਤਯ ਜਾਂਦਾ ਸ |
10

ਉੱਚ

9
8
7

ਤੁੀਂ ਐੁਦ ਨੂੂੰ ਇ ਭਾਨੇ 'ਤ ਬਏਿੱਥ ਯਿੱਐਣਾ ੂੰ ਦ
ਏਯ ?

6
5
4
3
2
1

BVਰ_26.

ਏੁਿੱਝ ਰ ਏ ਅਿੱਜ-ਏਰਹ ਬਏ ਇਿੱਏ ਜਾਂ ਸਯ ਏਾਯਨ ਵਟ ਨਸੀਂ ਏਯਦ | ਏੀ ਤੁੀਂ ਅਰਰ -ਭਈ ਬਵਿੱਚ ਆਮਬਜਤ ਸਈਆਂ 2014 ਰ ਏ ਬਾ ਚਣਾਂ ਬਵਿੱਚ ਵਟ
ਏੀਤਾ ੀ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ|

1

ਸਾਂ, ਭੈਂ ਵਟ ਏੀਤਾ ੀ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_27 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

ਨਸੀਂ, ਭੈਂ ਵਟ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_28 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

BVਰ_27.

ਬਨਚ

0

ਭੈਂ ਬਛਰੀਆਂ ਚਣਾਂ ਬਵਿੱਚ ਵਟ ਏਯਨ ਦ ਮ ਨਸੀਂ ੀ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ
BVਰ_28 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

[ਅਰਰ -ਭਈ ਬਵਿੱਚ ਆਮਬਜਤ ਸਈਆਂ 2014 ਰ ਏ ਬਾ ਚਣਾਂ ਫਾਯ ਚ ]| ਤੁੀਂ ਬਏ ਾਯਟੀ ਰਈ ਵਟ ਏੀਤਾ ੀ? ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ
ਚੁਣ|

1

ਏਾਂਯ +

5

ਐਤਯੀ ਾਯਟੀ

2

ਬਾਜਾ +

6

ਸਯ …………………. (ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਨਯਧਾਬਯਤ ਏਯ)

3

ਐਿੱਫ ਿੱਐੀ ਾਯਟੀਆਂ/ਭਾਜਵਾਦੀ ਾਯਟੀ

0

ਏਬਸ ਨਸੀਂ ਏਦ

4

ਤੀਜਾ ਭਯਚਾ (ਥਯਡ ਯੂੰ ਟ)

BVਰ_28.

ਬਏਯਾ ਏਯਏ ੂੰ ਏਤ ਬਦ ਬਏ ਸਠ ਬਦਿੱਤ ਭੂਸ ਜਾਂ ਭੂਸਾਂ ਬਵਚੋਂ ਤੁਨ ਐੁਦ ਨੂੂੰ ਬਏ ਨਾਰ ੂੰ ਫੂੰ ਬਧਤ ਬਵਚਾਯ ਏਯਦ ਸ|

1

ਬਸੂੰ ਦੂ: .ੀ. (ਅਨੁੂਬਚਤ ਜਾਤੀ/ਦਬਰਤ)

7

ਭੁਰਭਾਨ: ਸਯ

2

ਬਸੂੰ ਦੂ: .ਟੀ. (ਅਨੁੂਬਚਤ ਜਨਜਾਬਤ)

8

ਇਾਈ: ਆਭ

3

ਬਸੂੰ ਦੂ: .ਬਫ.ੀ. (ਸਯ ਿੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ)

9

ਇਾਈ: ਸਯ

4

ਬਸੂੰ ਦੂ: ਉੱਚ ਵਯ ਦ ਬਸੂੰ ਦੂ

10

ਬਿੱਐ: ਆਭ

5

ਭੁਰਭਾਨ: ਬਸ਼ਆ

11

ਬਿੱਐ: ਦਬਰਤ

6

ਭੁਰਭਾਨ: ੁੂੰ ਨੀ

0

ਸਯ________ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਬਨਯਧਾਬਯਤ ਏਯ)

<TN: ਉਭਯ ਨੂੂੰ ਫਿੱਬਚਆਂ ਫਨਾਭ ਛਟ ਫਿੱਬਚਆਂ ਬਵਿੱਚ ਪਯਏ ਰਈ ਵਯਬਤਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ – ਚਏਯ ਫਯਏਟ ਬਵਿੱਚ [ਏੂਰੀ ਉਭਯ] – ਬਾਯਤ ਬਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ਭੀ
ਏੂਰ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਦੁਆਯਾ ਬਨਯਧਾਬਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ| ਬਾਯਤ ਬਵਿੱਚ ਰਾਇਭਯੀ ਏੂਰ 4 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ| ਇ ਰਈ 5 ਤੋਂ 17 ਾਰਾਂ ਦ
ਦਯਬਭਆਨ ਫਿੱਚਆਂ ਨੂੂੰ “ਫਿੱਚ ” ਦ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਬਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਜਦਬਏ 5 ਾਰ ਤੋਂ ਥਿੱਰ ਦੀ ਉਭਯ ਵਾਰ ਫਿੱਚਆਂ ਨੂੂੰ “ਛਟ ਫਿੱਚ ” ਦ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਬਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਸ|

BVਰ_29

ਐੁਦ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਬਭਰ ਏਯਦ ਸ, ਤੁਸਾਡ ਯ ਬਵਿੱਚ - ਫਿੱਬਚਆਂ ਬਸਤ - ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਬਏੂੰ ਨੇ ਬਵਅਏਤੀ ਯਬਸੂੰ ਦ ਸਨ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਥ ਬਰਐ ………………………………………

BVਰ_29a

ਯ ਬਵਿੱਚ ਬਏੂੰ ਨੇ ਨਜਵਾਨ ਸਨ (18 ਾਰ ਜਾਂ ਉੱਯ) ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਥ ਬਰਐ ………………………………………

BVਰ_30

ਯ ਬਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 17 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਦ ਬਏੂੰ ਨੇ ਫਿੱਚ ਯਬਸੂੰ ਦ ਸਨ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਥ ਬਰਐ ………………………………………

BVਰ_31

ਯ ਬਵਿੱਚ 4 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤਿੱਏ ਦ ਬਏੂੰ ਨੇ ਬਨਿੱਏ ਫਿੱਚ ਸਨ?
ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਥ ਬਰਐ ………………………………………

BVਰ_32

ਏਯਾਂ ਅਤ ਸਯ ਏਟਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਸਰਾਂ, ਤੁਸਾਡੀ ਐੁਦ ਦੀ ਏੁਿੱਰ ਭਸੀਨੇਵਾਯ ਆਭਦਨ ਏੀ ਤਨ 'ਤ ੀ?
(TN: ਜਾਣਏਾਯੀ ਨੋਟ ਨੂੂੰ ਦਸ਼-ਐਾ ਏਟਤੀਆਂ ਦ ਬਯਭਾਇੂੰ ਡ ਜਵਾਫਦਸ ਰਈ ਜਬੜਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ|)

ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਬਵਿੱਚ ਬਰਐ| ਭਯੀ ਏੁਿੱਰ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਆਭਦਨ ਤਨ 'ਤ ................................... ( ਯੁ) ਸ (ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇਏਿੱਰ ਯ ਬਵਿੱਚ
ਯਬਸੂੰ ਦ ਸ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_34 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)
BVਰ_33

ਏਯਾਂ ਅਤ ਸਯ ਏਟਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਸਰਾਂ, ਤੁਸਾਡ ਯ ਦੀ ਏੁਿੱਰ ਭਸੀਨੇਵਾਯ ਆਭਦਨ ਏੀ ਤਨ 'ਤ ੀ?
(TN: ਜਾਣਏਾਯੀ ਨੋਟ ਨੂੂੰ ਦਸ਼-ਐਾ ਏਟਤੀਆਂ ਦ ਬਯਭਾਇੂੰ ਡ ਜਵਾਫਦਸ ਰਈ ਜਬੜਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ|)

ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਬਵਿੱਚ ਬਰਐ| ਭਯੀ ਯ ਦੀ ਏੁਿੱਰ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਆਭਦਨ ਤਨ 'ਤ ................................... ( ਯੁ) ਸ
BVਰ_34

ਤੁਸਾਡੀ ਭਜੂਦਾ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਬਵਆਸੁਤਾ ਬਥਤੀ ਏੀ ਸ? (ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਬਵਆਸੁਤਾ

4

ਜੀਵਨ-ਾਥੀ ਤੋਂ ਤਰਾਏ

2

ਬਬਵਰ ਾਯਟਨਯਬਸ਼

5

ਬਵਧਵਾ

3

ਭਯ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ ਤੋਂ ਅਰਿੱ (ਯ ਅਜ ਵੀ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਤਯ 'ਤ ਬਵਆਸੁਤਾ)

6

ਭਯਾ ਏਦੀ ਵੀ ਬਵਆਸ ਨਸੀਂ ਸਇਆ

BVਰ_35

ਬਏ ਦਸ਼ ਬਵਿੱਚ ਤੁਸਾਡ ਬਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ ਸਇਆ ੀ?
<TN: “ਦਸ਼” ਇਿੱਥ ਏਵਰ ਯਾਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਬਦੂੰ ਦਾ ਸ, ਨਾ ਬਏ ਉੱ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਐਤਯਾਂ ਜਾਂ ਐਤਯ ਦਾ| ਜਏਯ ਬਤਾ ਜੀ ਦ ਜਨਭ ਦਾ ਦਸ਼ ੁਯਾਣ ਨਾਭ ਸਠ ਸਯ ਭਜੂਦ
ਨਸੀਂ ਸ, ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਦਸ਼ ਦਾ ਭਜੂਦਾ ਨਾਭ ਦਿੱ ਬਜਿੱਥ ਜਨਭ ਥਾਨ ਬਥਿੱਤ ਸ|>

ਭਯ ਬਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ …………… ਬਵਿੱਚ ਸਇਆ ੀ
BVਰ_36

ਬਏ ਦਸ਼ ਬਵਿੱਚ ਤੁਸਾਡ ਭਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ ਸਇਆ ੀ?
<TN: “ਦਸ਼” ਇਿੱਥ ਏਵਰ ਯਾਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਬਦੂੰ ਦਾ ਸ, ਨਾ ਬਏ ਉੱ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਐਤਯਾਂ ਜਾਂ ਐਤਯ ਦਾ| ਜਏਯ ਭਾਤਾ ਜੀ ਦ ਜਨਭ ਦਾ ਦਸ਼ ੁਯਾਣ ਨਾਭ ਸਠ ਸਯ ਭਜੂਦ
ਨਸੀਂ ਸ, ਤਾਂ ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਦਸ਼ ਦਾ ਭਜੂਦਾ ਨਾਭ ਦਿੱ ਬਜਿੱਥ ਜਨਭ ਥਾਨ ਬਥਿੱਤ ਸ|>

ਭਯ ਭਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ …………… ਬਵਿੱਚ ਸਇਆ ੀ
BVਰ_37

ਏੀ ਤੁੀਂ ਵਯਣਨ ਏਯਨਾ ਚਾਸ ਤੁੀਂ .... ਦ ਯੂ ਬਵਿੱਚ ਬਏਿੱਥ ਯਬਸੂੰ ਦ ਸ (ਬਏਯਾ ਏਯਏ ਇਿੱਏ ਬਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਇਿੱਏ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਬਸਯ

4

ਇਿੱਏ ਬੂੰ ਡ

2

ਇਿੱਏ ਉਨਯ ਜਾਂ ਵਿੱਡ ਸ਼ਬਸਯ ਦਾ ਫਾਸਯੀ ਇਰਾਏਾ

5

ਦਸ਼ ਬਵਿੱਚ ਇਿੱਏ ਐਤ ਜਾਂ ਯ|

3

ਛਟਾ ਸ਼ਬਸਯ ਜਾਂ ਏਫਾ

