ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਧਆਨ ਹਦ ਹਏ ੂਯ ੁਆਰਨਾਭ ਹਵੱਚ "ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ" ਦਾ ਭਤਰਫ ਸਯ ਤਯਹਾਂ ਦਾ
ਯੁੱਜਾਯ ਸ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਵੱਚ ਤੁਸਾਡਾ ਵਾਯ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ।
Q1

a

b

Q2

ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਫਾਯ ਆਭ ਤਯ ਤ ਚਦ ਸ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ ਅਤ ਦੱ ਹਏ ਸਠਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਸਯਏ ਹਫਆਨ ਨਾਰ ਤੁੀਂ
ਹਏਿੰ ਨੇ ਹਸਭਤ ਜਾਂ ਅਹਸਭਤ ਸ। ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ।
ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਫ  ਏਭਾਉਣ ਦਾ ਇੱਏ ਜ਼ਯੀਆ ਸ - ਇ ਤੋਂ
ਹਜਆਦਾ ਏੁਝ ਨਸੀਂ

ਜ ਭਨਿੰ ੂ ਹਆਂ ਦੀ ਰ ੜ ਨਾ ਸੁਿੰ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਭੈਂ ਆਭਦਨੀ ਵਾਰੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ
ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਏਯਨ ਹਵੱਚ ਆਨਿੰਦ ਰੈਂ ਦਾ

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਸਭਤ

2

ਹਸਭਤ

3

ਨਾ ਹਸਭਤ ਨਾ ਅਹਸਭਤ

4

ਅਹਸਭਤ

5

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਹਸਭਤ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਹਵਅਏਤੀਤ ਤਯ ਤ ਤੁੀਂ ਸਠਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਸਯਏ ਨੂਿੰ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਸਵਾਰ ਹਵੱਚ ਹਏਿੰ ਨਾਂ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਭਿੰ ਣਦ ਸ, ਇਸ ਦੱਣ
ਰਈ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ। ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ।
ਹਏਿੰ ਨਾਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ….

a

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ੁਯੱਹਐਆ ਜਾਂ ੱਏਾ ਸਣਾ

b

ਹਜਆਦਾ ਆਭਦਨੀ

1

ਏਾਪੀ ਜ਼ਯੂਯੀ

c

ਤਯੱਏੀ ਦ ਚਿੰ  ਅਵਯ

2

ਜ਼ਯੂਯੀ

d

ਇੱਏ ਹਦਰਚ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ

3

ਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਾ ਯਜ਼ਯੂਯੀ

e

ਇੱਏ ਅਹਜਸੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਹਜ ਹਵੱਚ ਹਏ ਨੂਿੰ ੁਤਿੰਤਯ ਤਯ ਤ ਏਿੰ ਭ
ਏਯ ਾਉਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਸਵ

4

ਯਜ਼ਯੂਯੀ

f

ਇੱਏ ਅਹਜਸੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਹਜ ਹਵੱਚ ਹਏ ਨੂਿੰ ਆਜਾਦੀ ਸਵ ਹਏ ਉਸ
ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ ਾਉਣ

5

ਹਫਰਏੁਰ ਯਜ਼ਯੂਯੀ

g

ਇੱਏ ਅਹਜਸੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਜ ਭਾਜ ਰਈ ਉਮੀ ਸਵ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

h

ਇੱਏ ਅਹਜਸੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਹਜ ਹਵੱਚ ਹਏ ਨੂਿੰ ਆਣ ਭੇਂ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭ
ਦ ਹਦਨਾਂ ਦ ਫਾਯ ਹਵੱਚ ਪਰਾ ਏਯਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਸਵ

i

ਇੱਏ ਅਹਜਸੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਹਜ ਹਵੱਚ ਦੂਜ ਰ ਏਾਂ ਨਾਰ ਹਵਅਏਤੀਤ
ਤਯ ਤ ਿੰ ਯਏ ਏਯਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸਵ

Q3

ਆਣ ਹਯਵਾਯਏ ਜੀਵਨ ਦ ਬਰ ਰਈ ਏੀ ਤੁੀਂ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਚਿੰ  ਅਵਯਾਂ ਨੂਿੰ ਛੱਹਡਆ ਸ, ਜਾਂ ਛੱਡ ? ਹਏਯਾ
ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ। ਨਟ: "ਹਯਵਾਯ" ਨੂਿੰ ਵੱਡ ਬਾਵ ਹਵੱਚ ਭਹਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।

1

ਸਾਂ, ਭੈਂ ਅਹਜਸਾ ਏੀਤਾ ਸ ਅਤ ਸ਼ਾਮਦ ਦੁਫਾਯਾ ਅਹਜਸਾ ਏਯਾਂਾ

4

ਨਸੀਂ, ਭੈਂ ਅਹਜਸਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਸ ਅਤ ਸ਼ਾਮਦ ਅਹਜਸਾ
ਨਸੀਂ ਏਯਾਂਾ

2

ਸਾਂ, ਭੈਂ ਅਹਜਸਾ ਏੀਤਾ ਸ ਯ ਸ਼ਾਮਦ ਦੁਫਾਯਾ ਅਹਜਸਾ ਨਸੀਂ ਏਯਾਂਾ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

3

ਨਸੀਂ, ਭੈਂ ਅਹਜਸਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਸ ਯ ਸ਼ਾਮਦ ਅਹਜਸਾ ਏਯਾਂਾ

Q4

ਆਣ ਹਯਵਾਯਏ ਜੀਵਨ ਦ ਬਰ ਰਈ ਏੀ ਤੁੀਂ ਅਹਜਸੀ ਹਏ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਨੂਿੰ ਏਯਦ ਯਸ ਸ, ਜਾਂ ਏਯਦ ਯਸ ਹਜ
ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਸੀਂ ਸ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ। ਨਟ: "ਹਯਵਾਯ" ਨੂਿੰ ਵੱਡ ਬਾਵ ਹਵੱਚ ਭਹਝਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਸੀਦਾ ਸ।

1

ਸਾਂ, ਭੈਂ ਅਹਜਸਾ ਏੀਤਾ ਸ ਅਤ ਸ਼ਾਮਦ ਦੁਫਾਯਾ ਅਹਜਸਾ ਏਯਾਂਾ

4

ਨਸੀਂ, ਭੈਂ ਅਹਜਸਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਸ ਅਤ ਸ਼ਾਮਦ ਅਹਜਸਾ
ਨਸੀਂ ਏਯਾਂਾ

2

ਸਾਂ, ਭੈਂ ਅਹਜਸਾ ਏੀਤਾ ਸ ਯ ਸ਼ਾਮਦ ਦੁਫਾਯਾ ਅਹਜਸਾ ਨਸੀਂ ਏਯਾਂਾ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

3

ਨਸੀਂ, ਭੈਂ ਅਹਜਸਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਸ ਯ ਸ਼ਾਮਦ ਅਹਜਸਾ ਏਯਾਂਾ

Q5

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਸਵਾਰ ਹਵੱਚ ਹਛਰ ਿੰ ਜ ਾਰਾਂ ਦ ਦਯਾਨ ਏੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਰਈ ਅਯਜੀ ਦਣ, ਆਭਦਨੀ ਵਧਾਉਣ
ਜਾਂ ਰਭਸ਼ਨ ਦ ਭਾਭਰ ਹਵੱਚ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ੱਐਾਤ ਸਇਆ ਸ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ।

1

ਸਾਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ੁਆਰ 6 ਦਾ ਜਵਾਫ ਹਦ)

2

ਨਸੀਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹੱਧਾ ੁਆਰ 7 ਤ ਜਾ)

0

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂ ਨਏਯੀ ਜਾਂ
ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ਬਾਰ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹੱਧਾ
ੁਆਰ 7 ਤ ਜਾ)

Q6

ਤੁਸਾਡ ਹਵਚਾਯ ਨਾਰ ੱਐਾਤ ਦਾ ਭੁੱਐ ਏਾਯਨ ਏੀ ੀ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ।

11

ਭਯੀ ਉਭਯ

16

ਭਯੀ ਅਿੰ ਤਾ/ ਭਾਨਹਏ ਜਾਂ ਯੀਯਏ ਹਫਭਾਯੀ

12

ਭਯੀ ਨਰ, ਜਾਤ

17

ਭਯੀਆਂ ਹਯਵਾਯਏ ਜੁਿੰ ਭਵਾਯੀਆਂ

13

ਭਯੀ ਯਾਸ਼ਟਯੀਅਤਾ

18

ਭਯੀਆਂ ਯਾਜਨੀਤਏ ਭਾਨਤਾਵਾਂ

14

ਭਯਾ ਯਤ ਜਾਂ ੁਯਸ਼ ਸਣਾ

19

ਸਯ ਏਾਯਨ

15

ਭਯਾ ਧਯਭ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q7

ਹਛਰ ਿੰ ਜ ਾਰਾਂ ਹਵੱਚ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਦਯਾਨ ਏੀ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਤੁਸਾਡ ਵਹਯਸ਼ਠ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਜਾਂ ਹਸ -ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੇ
ਯਸ਼ਾਨ ਏੀਤਾ ਸ, ਉਦਾਸਯਣ ਦ ਤਯ ਤ ਏੀ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਹਏ ਨੇ ਡਯਾਇਆ -ਧਭਏਾਇਆ , ਜਾਂ ਤੁੀਂ ਹਏ ਤਯਹਾਂ ਦ ਯੀਯਏ ਜਾਂ
ਭਾਨਹਏ ਦੁਯਹਵਸਾਯ ਨੂਿੰ ਅਨੁਬਵ ਏੀਤਾ ਸ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ। (ਨਟ: ਏਿੰ ਭ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ਅੱਹਤਆਚਾਯ
ਹਯਪ ਹਜਨੀ ਛੜ - ਛਾੜ ਤਏ ਸੀ ੀਭਤ ਨਸੀਂ ਸ ਫਰਹਏ ਇ ਹਵੱਚ ਏਾਪੀ ਤਯਹਾਂ ਦ ਆਏਰਾਭਏ ਹਵਸਾਯ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਹਜਨਹਾਂ
ਨਾਰ ੀੜਤ ਨੂਿੰ ਡਯ ਜਾਂ ਯਸ਼ਾਨੀ ਭਹਸੂ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ।)

1

ਸਾਂ

2

ਨਸੀਂ

Q8

a

b

0

ਰਾੂ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦਾ (ਭਯ ਏਰ ਨਏਯੀ / ੀਹਨਅਯ /
ਹਸਏਯਭੀ) ਨਸੀਂ ਸ

ਸਠਾਂ ਹਦੱਤ ਏਥਨਾਂ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਹਏ ਸਦ ਤਏ ਹਸਭਤ ਜਾਂ ਅਹਸਭਤ ਸ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ।
ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਨੂਿੰ ਆਣ ਹਸੱਤਾਂ ਦੀ ਯੱਹਐਆ ਏਯਨ ਰਈ ਭਜ਼ਫੂਤ ਭਜ਼ਦੂਯਿੰ ਠਨਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਸ

ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਭਜ਼ਦੂਯ-ਿੰ ਠਨ ਬਾਯਤ ਦੀ ਆਯਹਥਏ-ਹਵਵਥਾ ਰਈ ਭਾੜ ਸਨ

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਸਭਤ

2

ਹਸਭਤ

3

ਨਾ ਹਸਭਤ ਨਾ ਅਹਸਭਤ

4

ਅਹਸਭਤ

5

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਹਸਭਤ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q9

ਭਿੰ ਨ ਰ ਹਏ ਵਯਤਭਾਨ ਹਵੱਚ ਤੁੀਂ ਆਣ ਏਿੰ ਭ ਦੀ ਹਥਤੀ ਦ ਫਾਯ ਆ ਪਰਾ ਏਯ ਏਦ ਸ। ਤੁੀਂ ਸਠਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਏ ਨੂਿੰ
ਿੰ ਦ ਏਯ ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ। <ਸ਼ਟੀਏਯਨ ਨਟ: ਅੀਂ ਪੁਰ-ਟਾਇਭ ਅਤ ਾਯਟ-ਟਾਇਭ ਨਏਯੀ
ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਫਾਯ ਇ ਤਯਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਸੁਿੰ ਦ ਸਾਂ, ਹਜ ਹਵੱਚ ਪੁਰ-ਟਾਇਭ ਅਤ ਾਯਟ-ਟਾਇਭ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਸ਼ਫਦ ਭੁੱਐ
ਤਯ ਤ ਭਸੱਤਵ ਯੱਐਦ ਸਨ। ਫਯਏਟ ਹਵੱਚ ਹਰੱਐੀ ਿੰ ਹਐਆ ਰ ੜ ਣ ਤ ਦਸ਼ ਦ ਹਸਾਫ ਨਾਰ ਅਰੱ-ਅਰੱ ਸ ਏਦੀ ਸ।>

1

ਪੁਰ-ਟਾਇਭ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ [ਸਯ ਸਪਤ 30 ਿੰ ਟ ਜਾਂ ਹਜਆਦਾ]

4

ਏਈ ਆਭਦਨੀ ਵਾਰੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਨਸੀਂ

2

ਾਯਟ-ਟਾਇਭ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ [ਸਯ ਸਪਤ 10-29 ਿੰ ਟ]

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

3

ਸਪਤ ਹਵੱਚ [10] ਿੰ ਹਟਆਂ ਤੋਂ ੱਟ ਦੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ

Q10

ਏੀ ਤੁੀਂ ਵਯਤਭਾਨ ਹਵੱਚ ਆਭਦਨੀ ਰਈ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਭਾਈ ਰਈ ਆਣਾ ਏਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਯਸ ਸ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ
ਹਵਏਰ ਚੁਣ। <ਸ਼ਟੀਏਯਨ ਨਟ: "ਵਯਤਭਾਨ ਹਵੱਚ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਯਸ ਸ" ਦਾ ਭਤਰਫ ਵ-ਯੁੱਜ਼ਾਯ ਅਤ ਏਯਭਚਾਯੀ ਦਸਾਂ

ਨਾਰ ਸ ਅਤ ਇਨਹਾਂ ਹਵੱਚ ਅਹਜਸ ਰ ਏਾਂ ਦੀ ਹਣਤੀ ਵੀ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜ ਯੁੱਜ਼ਾਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਸਨ ਅਤ ਛੁੱਟੀ ਤ ਸਨ>
1

ਸਾਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ੁਆਰ 11 ਦਾ ਜਵਾਫ ਹਦ)

2

ਨਸੀਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹੱਧਾ ੁਆਰ 32 ਤ ਜਾ)

ਜ ਤੁੀਂ ਵਯਤਭਾਨ ਹਵੱਚ ਆਭਦਨੀ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਯਸ ਸ (ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤ ਸ ਯ ਯੁੱਜਾਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਸ ਸ): ਹਏਯਾ ਏਯਏ
ੁਆਰ 11-31 ਦਾ ਜਵਾਫ ਹਦ
Q11

ਨੇਭਤ ਵਯਟਾਇਭ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਦ ਸ ਆਣ ਏਿੰ ਭ ਦ ਿੰ ਹਟਆਂ ਦੀ ਿੰ ਹਐਆ ਅਤ ਆਣ ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਦ ਫਾਯ ਚ। ਜ ਤੁਸਾਨੂਿੰ
ਇਨਹਾਂ ਹਤਿੰ ਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਯਪ ਇੱਏ ਚੁਣਨਾ ਸਵ ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਸਠਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਏ ਨੂਿੰ ਿੰ ਦ ਏਯ ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ
ਚੁਣ।

1

ਹਜਆਦਾ ਿੰ ਟ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨਾ ਅਤ ਹਜਆਦਾ  ਏਭਾਉਣਾ

3

ੱਟ ਿੰ ਟ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨਾ ਅਤ ੱਟ  ਏਭਾਉਣਾ

2

ਹਜਿੰ ਨੇ ਿੰ ਟ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨਾ ਅਤ ਉਿੰਨੇ ਸੀ  ਏਭਾਉਣਾ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q12

ਆਣ (ਭੁੱਐ ) ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ ਇਨਹਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਸਯਏ ਏਥਨ ਰਈ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ ਅਤ ਦੱ ਹਏ ਤੁੀਂ ਇ ਨਾਰ ਹਏਿੰ ਨੇ
ਹਸਭਤ ਜਾਂ ਅਹਸਭਤ ਸ ਹਏ ਤੁਸਾਡੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਰਈ ਇਸ ਰਾੂ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ। ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ
ਹਵਏਰ ਚੁਣ। <ਸ਼ਟੀਏਯਨ ਨਟ: ਜ ਏਈ ਹਵਅਏਤੀ ਇੱਏ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ ਨਏਯੀਆਂ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸਵ ਤਾਂ ਇਸ ੁਆਰ
ਉ ਦ ਭੁੱਐ ਏਾਯਜ ਦ ਫਾਯ ਹਵੱਚ ਸ>

a

ਭਯੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ੁਯੱਹਐਅਤ ਸ

b

ਭਯੀ ਆਭਦਨੀ ਹਜਆਦਾ ਸ

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਸਭਤ

c

ਭਯ ਏਰ ਅੱ ਵਧਣ ਦ ਹਜਆਦਾ ਅਵਯ ਸਨ

2

ਹਸਭਤ

d

ਭਯੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਹਦਰਚ ਸ

3

ਨਾ ਹਸਭਤ ਨਾ ਅਹਸਭਤ

e

ਭੈਂ ੁਤਿੰਤਯ ਸ ਏ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਏਦਾ ਸਾਂ

4

ਅਹਸਭਤ

f

ਭਯੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਹਵੱਚ ਭੈਂ ਸਯਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦਾ ਸਾਂ

5

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਹਸਭਤ

g

ਭਯੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਭਾਜ ਰਈ ਉਮੀ ਸ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

h

ਭਯੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਹਵੱਚ, ਭਯਾ ਸਯ ਰ ਏਾਂ ਦ ਨਾਰ ਹਨਜੀ
ਿੰ ਯਏ ਸ

Q13

a

b

ਸੁਣ ਤੁਸਾਡ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਸਰਾਤਾਂ ਦ ਫਾਯ ਏੁਝ ਸਯ ੁਆਰ। ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਠਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਸਯਏ ਰਈ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ ਏ ਦੱ
ਹਏ ਇਸ ਤੁਸਾਡ ਏਿੰ ਭ ਤ ਹਏਵੇਂ ਰਾੂ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ। ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ।

ਹਏਿੰ ਨੀ ਵਾਯੀ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਏੜੀ ਯੀਯਏ ਹਭਸਨਤ ਏਯਨੀ ੈਂਦੀ ਸ?

ਹਏਿੰ ਨੀ ਵਾਯੀ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਆਣਾ ਏਿੰ ਭ ਤਣਾੂਯਨ ਰਦਾ ਸ?

1

ਸਭਸ਼ਾ

2

ਅਏਯ

3

ਏਦ-ਏਦ

4

ਸ਼ਾਮਦ ਸੀ ਏਦ

5

ਏਦ ਨਸੀਂ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q14

a

b

Q15

ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ।
ਅਤ ਹਏਿੰ ਨੀ ਵਾਯੀ ਤੁੀਂ ਆਣ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਆਭ ਿੰ ਹਟਆਂ ਦ ਦਯਾਨ
ਯ ਤੋਂ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦ ਸ?

ਅਤ ਹਏਿੰ ਨੀ ਵਾਯੀ ਤੁਸਾਡ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਹਵੱਚ ਸਪਤ ਦ ਅਿੰ ਤ ਹਵੱਚ ਛੁੱਟੀ
ਵਾਰ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸ?

ਸਭਸ਼ਾ

2

ਅਏਯ

3

ਏਦ-ਏਦ

4

ਸ਼ਾਮਦ ਸੀ ਏਦ

5

ਏਦ ਨਸੀਂ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਇਨਹਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਏਸੜਾ ਏਥਨ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਦਦਾ ਸ ਹਏ ਤੁਸਾਡ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨ ਦ ਿੰ ਟ ਹਏਵੇਂ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ?
(ਇੱਥ 'ਏਿੰ ਭ ਏਯਨ ਦ ਿੰ ਟ', ਤੋਂ ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਸ ਹਏ ਤੁਸਾਡ ਏਿੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਅਤ ਐਤਭ ਏਯਨ ਦਾ ਭਾਂ। ਇੱਥ ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਇਸ
ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਸ ਹਏ ਤੁੀਂ ਸਯ ਸਪਤ ਜਾਂ ਭਸੀਨੇ ਏੁੱਰ ਹਏਿੰ ਨੇ ਿੰ ਟ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦ ਸ) (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਏਿੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਅਤ ਐਤਭ ਏਯਨ ਦਾ ਭਾਂ ਭਯ ਭਾਰਏ (ਏਿੰ ਭ ਦਣ ਵਾਰ )
ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਭੈਂ ਆਣੀ ਭਯਜੀ ਨਾਰ ਇਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਫਦਰ
ਨਸੀਂ ਏਦਾ

2

ਏੁਝ ੀਭਾਵਾਂ ਦ ਅਿੰ ਦਯ ਯਹਸਿੰ ਦ ਸ ਭੈਂ ਆਣ ਏਿੰ ਭ ਨੂਿੰ ਸ਼ੁਯੂ ਅਤ ਐਤਭ
ਏਯਨ ਦਾ ਭਾਂ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸਾਂ

Q16

1

3

ਆਣਾ ਏਿੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਅਤ ਐਤਭ ਏਯਨ ਦਾ ਭਾਂ
ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਏਯਨ ਰਈ ਭੈਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ੁਤਿੰਤਯ
ਸਾਂ

ਇਨਹਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਏਸੜਾ ਏਥਨ ਤੁਸਾਡ ਭੁੱਐ ਏਾਯਜ ਹਵੱਚ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨ ਦਾ ਤੁਸਾਡਾ ਆਭ ਸ਼ਹਡਊਰ (ਏਾਯਜਏਰਭ /ਾਯਨੀ/ਏਦੋਂ ਤੋਂ ਏਦੋਂ
ਤਏ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨਾ ਸ) ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਦੱਦਾ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਭਯਾ ਇੱਏ ਨੇਭਤ ਸ਼ਹਡਊਰ ਜਾਂ ਹਸ਼ਪਟ ਸ (ਹਦਨ, ਸ਼ਾਭ ਜਾਂ ਯਾਤ)

3

ਭਯਾ ਸ਼ਹਡਊਰ ਜਾਂ ਹਸ਼ਪਟ ਅਹਜਸੀ ਸ ਹਜ ਹਵੱਚ
ਯਜ਼ ਭਯ ਭਾਰਏ (ਏਿੰ ਭ ਦਣ ਵਾਰ ) ਹਫਨਾਂ ਏਈ
ੂਯਵ ੂਚਨਾ ਹਦੱਤ (ੱਟ-ਅਵਧੀ ੂਚਨਾ) ਭਯ
ਏਿੰ ਭ ਏਯਨ ਦਾ ਭਾਂ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਏਯ ਹਦਿੰ ਦ ਸਨ

2

ਭਯਾ ਸ਼ਹਡਊਰ ਜਾਂ ਹਸ਼ਪਟ ਸਭਸ਼ਾ ਫਦਰਦੀ ਯਹਸਿੰ ਦੀ ਸ (ਉਦਾਸਯਣ ਦ
ਤਯ ਤ ਹਦਨ ਤੋਂ ਫਦਰ ਏ ਸ਼ਾਭ ਜਾਂ ਯਾਤ ਦੀ ਹਸ਼ਪਟ)

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q17

ਇਨਹਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਏਸੜਾ ਏਥਨ ਬ ਤੋਂ ਚਿੰ ੀ ਤਯਹਾਂ ਦੱਦਾ ਸ ਹਏ ਸਯ ਹਦਨ ਤੁਸਾਡ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ਹਵਵਥਾ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦਾ ਤਯੀਏਾ
ਹਏਵੇਂ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ?

1

ਸਯ ਹਦਨ ਭਯ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ਹਵਵਥਾ ਹਏਵੇਂ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ, ਇਸ ਹਨਯਧਾਹਯਤ
ਏਯਨ ਰਈ ਭੈਂ ੁਤਿੰਤਯ ਸਾਂ

3

ਸਯ ਹਦਨ ਭਯ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ਹਵਵਥਾ ਹਏਵੇਂ ਸੁਿੰ ਦੀ
ਸ, ਇਸ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਏਯਨ ਰਈ ਭੈਂ ੁਤਿੰਤਯ
ਨਸੀਂ ਸਾਂ

2

ਏੁਝ ੀਭਾਵਾਂ ਹਵੱਚ ਯਹਸਿੰ ਦ ਸ ਭੈਂ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸਾਂ ਹਏ
ਸਯ ਹਦਨ ਭਯ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ਹਵਵਥਾ ਹਏਵੇਂ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q18

ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਹਏਿੰ ਨਾਂ ਭੁਸ਼ਏਰ ਸਵਾ ਹਏ ਤੁੀਂ ਆਣ ਹਨਜੀ ਹਯਵਾਯਏ ਭਾਭਹਰਆਂ ਤ ਹਧਆਨ ਦਣ ਜਾਂ ਉੱਥ ਭਜੂਦ ਯਹਸਣ ਰਈ
ਤੁੀਂ ਆਣ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਿੰ ਹਟਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਏ ਜਾਂ ਦ ਿੰ ਹਟਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰ ਾ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਹਫਰਏੁਰ ਭੁਸ਼ਏਰ ਨਸੀਂ

4

ਏਾਪੀ ਭੁਸ਼ਏਰ

2

ਹਜਆਦਾ ਭੁਸ਼ਏਰ ਨਸੀਂ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

3

ਏੁਝ ਸੱਦ ਤਏ ਭੁਸ਼ਏਰ

Q19

a

b

Q20

ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ।
ਹਏਿੰ ਨੀ ਵਾਯੀ ਤੁੀਂ ਭਹਸੂ ਏਯਦ ਸ ਹਏ ਤੁਸਾਡ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ
ਦ ਏਯਏ ਤੁਸਾਡ ਹਯਵਾਯਏ ਜੀਵਨ ਹਵੱਚ ਦਐਰ ੈਂਦਾ ਸ?
ਹਏਿੰ ਨੀ ਵਾਯੀ ਤੁੀਂ ਭਹਸੂ ਏਯਦ ਸ ਹਏ ਤੁਸਾਡ ਹਯਵਾਯਏ ਜੀਵਨ
ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ ਦ ਏਯਏ ਤੁਸਾਡ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਹਵੱਚ ਦਐਰ ੈਂਦਾ ਸ?

1

ਸਭਸ਼ਾ

2

ਅਏਯ

3

ਏਦ-ਏਦ

4

ਸ਼ਾਮਦ ਸੀ ਏਦ

5

ਏਦ ਨਸੀਂ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਤੁੀਂ ਆਣ ਵਯਤਭਾਨ ਏਿੰ ਭ ਹਵੱਚ ਆਣ ਹਛਰ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਅਨੁਬਵ ਅਤ/ਜਾਂ ਏਾਯਜ-ਏਸ਼ਰ ਦਾ ਹਏਿੰ ਨਾਂ ਇਤਭਾਰ ਏਯ ਾਉਂਦ
ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਰਬ ਏੁਝ ਨਸੀਂ

4

ਰਬ ਬ ਏੁਝ

2

ਥੜਾ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

3

ਏਾਪੀ

Q21

ਹਛਰ 12 ਭਸੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਏੀ ਤੁੀਂ ਆਣੀਆਂ ਏਾਯਜ-ਏੁਸ਼ਰਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਹਫਸਤਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਆਣੀ ਏਿੰ ਭ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਹਏ
ਸਯ ਥਾਂ ਤ ਏਈ ਟਰਹਨਿੰ ਜਾਂ ਹਐਰਾਈ ਹਰੱਤੀ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਸਾਂ

2

ਨਸੀਂ

Q22

a

b

Q23

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

1

ਫਸੁਤ ਵਧੀਆ

2

ਏਾਪੀ ਵਧੀਆ

3

ਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਭਾੜਾ

4

ਏਾਪੀ ਭਾੜਾ

5

ਫਸੁਤ ਭਾੜਾ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ।
ਆਭ ਤਯ ਤ, ਤੁੀਂ ਆਣ ਏਿੰ ਭ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ਰਫਿੰਧਨ (ਭਨੇਜਭੈਂਟ) ਅਤ
ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦ ਹਵੱਚ ਫਿੰ ਧਾਂ ਦਾ ਵਯਣਨ ਹਏਵੇਂ ਏਯ?
ਆਭ ਤਯ ਤ, ਤੁੀਂ ਆਣ ਏਿੰ ਭ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ਹਸਮੀਆਂ ਜਾਂ ਹਸਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦ ਹਵੱਚ ਫਿੰ ਧਾਂ ਦਾ ਵਯਣਨ ਹਏਵੇਂ ਏਯ?

ਤੁੀਂ ਆਣ (ਭੁੱਐ ) ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਨਾਰ ਹਏਿੰ ਨੇ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ) <ਸ਼ਟੀਏਯਨ ਨਟ: ਜ ਏਈ
ਹਵਅਏਤੀ ਇੱਏ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ ਨਏਯੀਆਂ ਹਵੱਚ ਸਵ ਤਾਂ ਇਸ ੁਆਰ ਉ ਦ ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਫਾਯ ਸ>

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

5

ਏਾਪੀ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

2

ਫਸੁਤ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

6

ਫਸੁਤ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

3

ਏਾਪੀ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

7

ੂਯੀ ਤਯਹਾ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

4

ਨਾ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q24

a

b

c

Q25

a

b

Q26

ਇਨਹਾਂ ਏਥਨਾਂ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਹਏ ਸੱਦ ਤਏ ਹਸਭਤ ਜਾਂ ਅਹਸਭਤ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

ਹਜ ਏਿੰ ਨੀ ਜਾਂ ਿੰ ਠਨ ਰਈ ਭੈਂ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸਾਂ, ਰ ੜ ਣ ਤ ਉ ਦੀ
ਪਰਤਾ ਰਈ ਭੈਂ ਸੁਣ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਹਵੱਚ ਹਜਆਦਾ ਹਭਸਨਤ ਏਯਨ ਰਈ
ਹਤਆਯ ਸਾਂ

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਸਭਤ

2

ਹਸਭਤ

3

ਨਾ ਹਸਭਤ ਨਾ ਅਹਸਭਤ

4

ਅਹਸਭਤ

5

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਹਸਭਤ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਆਣੀ ਏਿੰ ਨੀ ਜਾਂ ਿੰ ਠਨ ਹਵੱਚ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨ ਰਈ ਭੈਂ ਆਣ-ਆ ਤ ਯਵ
ਭਹਸੂ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

ਜ ਭਨਿੰ ੂ ਹਜਆਦਾ ਆਭਦਨੀ ਜਾਂ ਏਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ ਸਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇ ਏਿੰ ਨੀ
ਜਾਂ ਿੰ ਠਨ ਹਵੱਚ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦ ਯਹਸਣ ਰਈ ਭੈਂ ਦੂਜੀ ਹਏ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ
ਦ ਰਤਾਵ ਨੂਿੰ ਠਏਯ ਭਾਯ ਦਵਾਂਾ

ਤੁੀਂ ਹਜ ਵੀ ਏਿੰ ਨੀ ਜਾਂ ਿੰ ਠਨ ਹਵੱਚ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦ ਸ ਉ ਹਵੱਚ ਤੁੀਂ ਹਜ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦ ਸ, ਉ ਦ ਫਾਯ ਚ। ਤੁੀਂ
ਹਏ ਸੱਦ ਤਏ ਇਨਹਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਸਯਏ ਏਥਨ ਨਾਰ ਹਸਭਤ ਜਾਂ ਅਹਸਭਤ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ
ਚੁਣ)
ਭਏਾ ਹਭਰ , ਤਾਂ ਏੁਝ ਅਰੱ ਏਯਨ ਰਈ ਵਯਤਭਾਨ ਹਵੱਚ ਹਜ ਤਯਹਾਂ
ਦਾ ਏਿੰ ਭ ਭੈਂ ਏਯਦਾ ਸਾਂ, ਉ ਨੂਿੰ ਫਦਰ ਰਵਾਂਾ

ਹਜ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਏਿੰ ਭ ਭੈਂ ਏਯਦਾ ਸਾਂ, ਉ ਤ ਭਨਿੰ ੂ ਯਵ ਸ

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਸਭਤ

2

ਹਸਭਤ

3

ਨਾ ਹਸਭਤ ਨਾ ਅਹਸਭਤ

4

ਅਹਸਭਤ

5

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਹਸਭਤ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਤੁਸਾਡ ਹਵਚਾਯ ਨਾਰ ਅਹਜਸੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ਬਾਰ ਏਯ ਾਉਣਾ ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਹਏਿੰ ਨਾਂ ਅਾਨ ਜਾਂ ਭੁਸ਼ਏਰ ਸਵਾ ਜ ੱਟੱਟ ਤੁਸਾਡੀ ਵਯਤਭਾਨ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ੱਧਯ ਦੀ ਸਵ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਫਸੁਤ ਅਾਨ

4

ਏਾਪੀ ਭੁਸ਼ਏਰ

2

ਏਾਪੀ ਅਾਨ

5

ਫਸੁਤ ਭੁਸ਼ਏਰ

3

ਨਾ ਅਾਨ ਨਾ ਭੁਸ਼ਏਰ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q27

ਏੁੱਰ ਹਭਰਾ ਏ, ਅਰ 12 ਭਸੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਹਏਿੰ ਨੀ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਸ ਹਏ ਤੁੀਂ ਹਏ ਦੂਜੀ ਏਿੰ ਨੀ ਜਾਂ ਿੰ ਠਨ ਹਵੱਚ ਨਏਯੀ ਜਾਂ
ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ਬਾਰ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਫਸੁਤ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਸ

4

ਹਫਰਏੁਰ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਨਸੀਂ ਸ

2

ਿੰ ਬਾਵਨਾ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

3

ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਨਸੀਂ ਸ

Q28

ਜ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਆਣੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ੁਆਉਣ ਦੀ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹਚਿੰ ਤਾ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਹਏ ਸੱਦ ਤਏ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ
ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਭੈਂ ਫਸੁਤ ਹਜਆਦਾ ਹਚਿੰ ਤਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

3

ਭੈਂ ਥੜੀ ਹਚਿੰ ਤਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

2

ਭੈਂ ਏੁਝ ਸੱਦ ਤਏ ਹਚਿੰ ਤਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

4

ਭੈਂ ਹਫਰਏੁਰ ਹਚਿੰ ਤਾ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

Q29

ਇਨਹਾਂ ਏਥਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁੀਂ ਹਏ ਸੱਦ ਤਏ ਹਸਭਤ ਜਾਂ ਅਹਸਭਤ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

a

ਫਯੁੱਜਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਭੈਂ ਇੱਏ ਅਹਜਸੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਅਹਜਸਾ ਏਿੰ ਭਏਾਯ
ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ ਹਜ ਹਵੱਚ ਨਵੇਂ ਤਯਹਾਂ ਦ ਏਾਯਜ ਏਸ਼ਰ ਦੀ ਰ ੜ ਸਵ

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਸਭਤ

b

ਫਯੁੱਜਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਭੈਂ ਇੱਏ ਅਹਜਸ ਅਸੁਦ ਤ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਅਹਜਸਾ
ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ ਹਜ ਹਵੱਚ ੱਟ ਆਭਦਨੀ ਹਭਰਦੀ ਸਵ

2

ਹਸਭਤ

c

ਫਯੁੱਜਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਭੈਂ ਇੱਏ ਅਥਾਈ ਨਏਯੀ ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ

3

ਨਾ ਹਸਭਤ ਨਾ ਅਹਸਭਤ

d

ਫਯੁੱਜਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਭੈਂ ਏਿੰ ਭ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ਜਾਣ ਰਈ ਹਜਆਦਾ ਪਯ
ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ

4

ਅਹਸਭਤ

e

ਫਯੁੱਜਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਭੈਂ ਬਾਯਤ ਹਵੱਚ ਹਏ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤ ਜਾ ਏ ਏਿੰ ਭ
ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ

5

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਹਸਭਤ

f

ਫਯੁੱਜਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਭੈਂ ਹਏ ਦੂਜ ਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਜਾਣ ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q30

ਹਛਰ 12 ਭਸੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਆਣ ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਦ ਨਾਰ ਏੀ ਤੁੀਂ ਆਭਦਨੀ ਰਈ ਜਾਂ ਹਜਆਦਾ ਏਭਾਈ ਰਈ ਏਈ ਦੂਜਾ ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ
ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਸਾਂ, ਉ ੂਯੀ ਅਵਧੀ ਦ ਦਯਾਨ (12 ਭਸੀਨੇ) (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ੁਆਰ 31 ਦਾ
ਜਵਾਫ ਹਦ)

3

ਸਾਂ, ਉ ਅਵਧੀ ਦ ਦਯਾਨ ਏੁਝ ਭਾਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ
ੁਆਰ 31 ਦਾ ਜਵਾਫ ਹਦ)

2

ਸਾਂ, ਉ ਅਵਧੀ ਦ ਦਯਾਨ ਹਜਆਦਾਤਯ ਭਾਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ੁਆਰ 31 ਦਾ
ਜਵਾਫ ਹਦ)

4

ਨਸੀਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ੁਆਰ O2 ਤ ਜਾ ਜ ੁਆਰ
Q44 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸ)

Q31

ਹਛਰ ਏੁੱਰ 12 ਭਸੀਹਨਆਂ ਦ ਦਯਾਨ ਤੁੀਂ ਆਣ ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਹਵੱਚ ਆਣ ਦੂਜ ਏਿੰ ਭ/ਏਿੰ ਭਾਂ ਤੋਂ ਏੁੱਰ ਹਭਰਾ ਏ ਹਏਿੰ ਨੇ
 ਏਭਾ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)
ਆਣ ਦੂਜ ਏਿੰ ਭਾਂ ਤੋਂ ਭੈਂ .........

1

ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਨਾਰੋਂ ਏਾਪੀ ੱਟ ਏਭਾਇਆ

4

ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਨਾਰੋਂ ਹਜਆਦਾ ਏਭਾਇਆ

2

ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਤੋਂ ੱਟ ਏਭਾਇਆ

5

ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਨਾਰੋਂ ਏਾਪੀ ਹਜਆਦਾ ਏਭਾਇਆ

3

ਰਬ ਆਣ ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਦ ਫਯਾਫਯ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਆਭਦਨੀ ਰਈ ਨਏਯੀ ਅਤ ਏਭਾਈ ਰਈ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਏਯ ਯਸ ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਰਈ ੁਆਰਨਾਭਾ ਭਾਤ।
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ੁਆਰ 32 ਤੋਂ 44 ਨਾ ੁੱਛ , ਹੱਧਾ ੁਆਰ O2 ਤ ਜਾ
ਹਏਯਾ ਏਯਏ 32 - 44 ਦਾ ਜਵਾਫ ਹਦ ਜ ਤੁੀਂ ਵਯਤਭਾਨ ਹਵੱਚ ਆਭਦਨੀ ਰਈ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਭਾਈ ਰਈ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਨਸੀਂ ਏਯ ਯਸ ਸ (ਬਾਵ
Q10 ਹਵੱਚ "ਨਸੀਂ" ਹਵਏਰ ਚੁਹਣਆ ਸ)

Q32
1
Q33a

ਏੀ ਤੁੀਂ ਏਦ ਵੀ ਇੱਏ ਜਾਂ ਇੱਏ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ ਾਰਾਂ ਤਏ ਆਭਦਨੀ ਨਾਰੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਭਾਈ ਰਈ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਏੀਤਾ ਸ? (ਹਏਯਾ
ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)
ਸਾਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ੁਆਰ 33 ਤ ਜਾ)

2

ਨਸੀਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ੁਆਰ 36 ਤ ਜਾ)

ਤੁਸਾਡੀ ਹਛਰੀ ਆਭਦਨੀ ਜਾਂ ਏਭਾਈ ਵਾਰਾ ਏਿੰ ਭ ਏਦੋਂ ਭਾਤ ਸਇਆ ੀ?
__________(ਾਰ ਹਵੱਚ)

Q33b

ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਭਸੀਨਾ ਵੀ ਦੱ।
__________(ਭਸੀਨੇ ਹਵੱਚ)

Q34

ਆਣੀ ਹਛਰੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਹਏਿੰ ਨੇ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ੀ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

5

ਏਾਪੀ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

2

ਫਸੁਤ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

6

ਫਸੁਤ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

3

ਏਾਪੀ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

7

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

4

ਨਾ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q35

ਏੀ ਭੁੱਐ ਏਾਯਨ ੀ ਹਏ ਤੁਸਾਡੀ ਹਛਰੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਭਾਤ ਸ ਹਆ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਭਯੀ ਹਯਟਾਮਯਭੈਂਟ ਦੀ ਉਭਯ ਸ ਈ

6

ਭਨਿੰ ੂ ਐਾਯਜ ਏਯ ਹਦੱਤਾ ਹਆ

2

ਭੈਂ ਆਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਰ ਛਤੀ ਹਯਟਾਮਯਭੈਂਟ ਰ ਹਰੱਤੀ

7

ਭਯ ਯੁੱਜ਼ਾਯ / ਇਏਯਾਯਨਾਭ ਦਾ ਏਾਯਜਏਾਰ
ਭਾਤ ਸ ਹਆ

3

ਭੈਂ ਛਤੀ ਹਯਟਾਮਯ ਸ ਹਆ, ਯ ਆਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਰ ਨਸੀਂ

8

ਹਯਵਾਯਏ ਜੁਿੰ ਭਵਾਯੀਆਂ

4

ਭੈਂ (ਥਾਈ ਤਯ ਤ) ਅਾਸਜ ਸ ਹਆ

9

ਭਯਾ ਹਵਆਸ ਸ ਹਆ

5

ਹਜੱਥ ਭੈਂ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦਾ ੀ ਉਸ ਫਿੰ ਦ ਸ ਹਆ

Q36

ਏੀ ਤੁੀਂ ਸੁਣ ਜਾਂ ਬਹਵੱਐ ਹਵੱਚ ਆਭਦਨੀ ਜਾਂ ਏਭਾਈ ਵਾਰਾ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨਾ ਚਾਸ ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)
ਨਸੀਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹੱਧਾ ੁਆਰ 43 ਦਾ
ਜਵਾਫ ਹਦ)
ਤੁਸਾਡ ਹਵਚਾਯ ਨਾਰ ਹਏਿੰ ਨੀ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਸ ਹਏ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਹਭਰ ਜਾਵਾ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ
ਚੁਣ)

ਸਾਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ੁਆਰ 37 ਦਾ ਜਵਾਫ ਹਦ)

2

1

ਫਸੁਤ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਸ

4

ਹਫਰਏੁਰ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਨਸੀਂ ਸ

2

ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਸ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

3

ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਨਸੀਂ ਸ

1
Q37

Q38

ਨਵੀਂ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ਬਾਰ ਨਾ ਏਯ ਾਉਣ ਦੀ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਦ ਏਯਏ ਜ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਹਚਿੰ ਤਾ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ ਤਾਂ ਹਏ ਸੱਦ ਤਏ ਹਚਿੰ ਤਾ
ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਭੈਂ ਫਸੁਤ ਹਚਿੰ ਤਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

3

ਭੈਂ ਥੜੀ ਹਚਿੰ ਤਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

2

ਭੈਂ ਏੁਝ ਸੱਦ ਤਏ ਹਚਿੰ ਤਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

4

ਭੈਂ ਹਫਰਏੁਰ ਹਚਿੰ ਤਾ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

Q39

ਇਨਹਾਂ ਏਥਨਾਂ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਹਏ ਸੱਦ ਤਏ ਹਸਭਤ ਜਾਂ ਅਹਸਭਤ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

a

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਾਉਣ ਰਈ ਭੈਂ ਇੱਏ ਅਹਜਸੀ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਏਯਨ
ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ ਹਜ ਹਵੱਚ ਨਵੇਂ ਤਯਹਾਂ ਦ ਏਾਯਜ ਏਸ਼ਰ ਦੀ ਰ ੜ ਸਵ

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਸਭਤ

b

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਾਉਣ ਰਈ ਭੈਂ ਇੱਏ ਅਹਜਸੀ ਸੱਦ ਤ ਨਏਯੀ ਜਾਂ
ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ ਹਜ ਹਵੱਚ ੱਟ ਆਭਦਨੀ ਹਭਰਦੀ ਸਵ ਜਾਂ
ੱਟ ਏਭਾਈ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸਵ

2

ਹਸਭਤ

c

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਾਉਣ ਰਈ ਭੈਂ ਇੱਏ ਅਥਾਈ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ
ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ

3

ਨਾ ਹਸਭਤ ਨਾ ਅਹਸਭਤ

d

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਾਉਣ ਰਈ ਭੈਂ ਏਿੰ ਭ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ਜਾਣ ਰਈ ਹਜਆਦਾ
ਪਯ ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ

4

ਅਹਸਭਤ

e

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਾਉਣ ਰਈ ਭੈਂ ਬਾਯਤ ਹਵੱਚ ਹਏ ਵੀ ਥਾਂ ਤ ਜਾ ਏ ਏਿੰ ਭ
ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਸਾਂ

5

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਹਸਭਤ

f

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਾਉਣ ਰਈ ਭੈਂ ਹਏ ਦੂਜ ਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਜਾਣ ਰਈ ਹਤਆਯ
ਸਾਂ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

Q40

ਹਛਰ 12 ਭਸੀਹਨਆਂ ਦ ਫਾਯ ਚਦ ਸ ਦੱ ਹਏ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਾਉਣ ਰਈ ਏੀ ਤੁੀਂ ਇਨਹਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਏੁਝ ਏੀਤਾ ਸ?
(ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

a

ਹਏ ਯਏਾਯੀ ਯੁੱਜਾਯ ਜਿੰ ੀ ਹਵੱਚ ਿੰ ਜੀਏਯਨ (ਯਹਜਟਰਸ਼ਨ) ਏਯਾਇਆ?

b

ਹਏ ਹਨਜੀ ਯੁੱਜਾਯ ਜਿੰ ੀ ਹਵੱਚ ਿੰ ਜੀਏਯਨ (ਯਹਜਟਰਸ਼ਨ) ਏਯਾਇਆ?

1

ਨਸੀਂ

c

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦ ਹਵਹਆਣ ਦਐ ਏ ਿੰ ਯਏ ਏੀਤਾ?

2

ਸਾਂ, ਇੱਏ ਜਾਂ ਦ ਵਾਯੀ

d

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਰਈ ਆਣਾ ਹਵਹਆਣ ਹਦੱਤਾ, ਉਦਾਸਯਣ ਦ ਤਯ ਤ
ਇਿੰ ਟਯਨੈਟ ਜਾਂ ਅਐਫਾਯ ਹਵੱਚ?

3

ਸਾਂ, ਦ ਵਾਯੀ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ

e

ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭ ਦਣ ਵਾਹਰਆਂ ਨਾਰ ਹੱਧਾ ਿੰ ਯਏ ਏੀਤਾ?

f

ਹਯਸ਼ਤਦਾਯਾਂ, ਦਤਾਂ ਜਾਂ ਹਸਏਯਭੀਆਂ ਤੋਂ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਾਉਣ ਹਵੱਚ
ਭਦਦ ਰਈ ਹਏਸਾ?

Q41

ਹਛਰ 12 ਭਸੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਏੀ ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਏਾਯਜ ਏੁਸ਼ਰਤਾ ਨੂਿੰ ਹਫਸਤਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਏਈ ਹਐਰਾਈ (ਟਰਹਨਿੰ) ਹਰੱਤੀ?
(ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਸਾਂ

2

ਨਸੀਂ

Q42
1
Q43

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਏੀ ਤੁੀਂ ਵਯਤਭਾਨ ਹਵੱਚ ਨਏਯੀ ਜਾਂ ਏਿੰ ਭਏਾਯ ਦੀ ਬਾਰ ਏਯ ਯਸ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)
ਸਾਂ

2

ਨਸੀਂ

ਤੁਸਾਡ ਆਯਹਥਏ ਸਾਯ ਦਾ ਭੁੱਐ ਯਤ ਏੀ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ) (ਨਟ: "ਆਯਹਥਏ ਸਾਇਤਾ"
ਹਯਪ ਹਆਂ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਸਾਇਤਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਇ ਹਵੱਚ ਬਜਨ, ਏੱੜ ਅਤ ਆਵਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸ)

1

ਵਯਤਭਾਨ ਤੀ-ਤਨੀ / ਾਥੀ

6

ਏਦ ਏਦ ਹਭਰਣ ਵਾਰ ਏਿੰ ਭ

2

ਹਯਵਾਯ ਦ ਸਯ ਦੱ

7

ਹਵਹਦਆਯਥੀ ਰ ਨ (ਹਯਣ) / ਵਜੀਪਾ

3

ੈਂਸ਼ਨ (ਹਨਜੀ/ਯਏਾਯੀ)

8

ਫੱਚਤ

4

ਫਯੁੱਜ਼ਾਯਾਂ ਨੂਿੰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਸਾਇਤਾ

9

ਹਨਵਸ਼ ਜਾਂ ਹਏਯਾ ਤੋਂ ਹਭਰਣ ਵਾਰੀ ਆਭਦਨੀ

5

ਭਾਜਏ ਸਾਇਤਾ / ਏਹਰਆਣ

95

ਸਯ

Q44

ਜ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਆਣੀ ਇ ਭੁੱਐ ਆਯਹਥਏ ਸਾਇਤਾ ਨੂਿੰ ੁਆਉਣ ਦੀ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਦ ਏਯਏ ਹਚਿੰ ਤਾ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਹਏ ਸੱਦ ਤਏ ਹਚਿੰ ਤਾ
ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

1

ਭੈਂ ਫਸੁਤ ਹਚਿੰ ਤਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

3

ਭੈਂ ਥੜੀ ਹਚਿੰ ਤਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

2

ਭੈਂ ਏੁਝ ਸੱਦ ਤਏ ਹਚਿੰ ਤਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

4

ਭੈਂ ਹਫਰਏੁਰ ਹਚਿੰ ਤਾ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ ਸਾਂ

ਹਵਏਰਹਏ
ਜ ਵਯਤਭਾਨ ਹਵੱਚ ਆਭਦਨੀ ਜਾਂ ਏਭਾਈ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਯਸ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ੁਆਰ O1 ਨਾ ੁੱਛ।

O1
1
O2

ਹਛਰ ਿੰ ਜ ਾਰਾਂ ਦ ਦਯਾਨ ਏੀ ਤੁੀਂ ਏਦ ਆਭਦਨੀ ਜਾਂ ਏਭਾਈ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)
ਸਾਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ O2 ਦਾ ਜਵਾਫ ਹਦ)

2

ਨਸੀਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ੁਆਰ O3 ਤ ਜਾ)

ਹਛਰ ਿੰ ਜ ਾਰਾਂ ਦ ਦਯਾਨ ਏੀ ਤੁੀਂ ਆਣ ਏਿੰ ਭਏਾਜੀ ਜੀਵਨ ਹਵੱਚ ਇਨਹਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਏ ਤਫਦੀਰੀ ਨੂਿੰ ਅਨੁਬਵ ਏੀਤਾ ਸ? (ਹਏਯਾ
ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)

a

ਭੈਂ ਹਤਿੰ ਨ ਭਸੀਹਨਆਂ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਰਈ ਫਯੁੱਜ਼ਾਯ ੀ

1

ਨਸੀਂ

b

ਭੈਂ ਆਣਾ ਭਾਰਏ (ਏਿੰ ਭ ਦਣ ਵਾਰਾ) ਫਦਹਰਆ

2

ਸਾਂ, ਇੱਏ ਵਾਯੀ

c

ਭੈਂ ਆਣਾ ਵਾਯ ਫਦਹਰਆ

3

ਸਾਂ, ਦ ਵਾਯੀ

d

ਭੈਂ ਐੁਦ ਦਾ ਹਫਜ਼ਨੇ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ/ ਵ-ਯੁੱਜਾਯੀ ਹਵਅਏਤੀ ਫਣ ਹਆ

4

ਸਾਂ, ਹਤਿੰ ਨ ਵਾਯੀ

e

ਭੈਂ ਇੱਏ ਸਯ ਏਿੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ

5

ਸਾਂ, ਹਤਿੰ ਨ ਵਾਯੀ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

O3

ਤੁੀਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਆਣੀ ਵਯਤਭਾਨ ਆਯਹਥਏ ਹਥਤੀ ਨੂਿੰ ਹਏਵੇਂ ਯਟ ਏਯਦ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)
ਭਯੀ ਵਯਤਭਾਨ ਆਯਹਥਏ ਹਥਤੀ ............................. ਸ

1

ਫਸੁਤ ਵਧੀਆ

4

ਭਾੜੀ

2

ਵਧੀਆ

5

ਫਸੁਤ ਭਾੜੀ

3

ਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਭਾੜੀ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

O4

ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਾਰ ਹਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਹਵੱਚ, ਤੁਸਾਡ ਹਵਚਾਯ ਨਾਰ ਤੁਸਾਡੀ ਆਯਹਥਏ ਹਥਤੀ ਹਏਿੰ ਨੀ ਫਦਰੀ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ
ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)
ਭਯੀ ਵਯਤਭਾਨ ਆਯਹਥਏ ਹਥਤੀ .............................. ਸ

1

ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਾਰ ਹਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਹਵੱਚ ਫਸੁਤ ਹਫਸਤਯ

4

ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਾਰ ਹਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਹਵੱਚ ਏੁਝ
ਸੱਦ ਤਏ ਭਾੜੀ

2

ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਾਰ ਹਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਹਵੱਚ ਏੁਝ ਸੱਦ ਤਏ ਹਫਸਤਯ

5

ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਾਰ ਹਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਹਵੱਚ ਫਸੁਤ
ਭਾੜੀ

3

ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਾਰ ਹਸਰਾਂ ਵਾਂ ਸੀ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

O5

ਅਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਾਰਾਂ ਫਾਅਦ ਤੁਸਾਡੀ ਆਯਹਥਏ ਹਥਤੀ ਹਏਵੇਂ ਯਹਸਣ ਦੀ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ
ਚੁਣ)
ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਾਰ ਫਾਅਦ ਭਯੀ ਆਯਹਥਏ ਹਥਤੀ .................... ਯਹਸਣ ਦੀ ਿੰ ਬਾਵਨਾ ਸ

1

ਅੱਜ ਨਾਰੋਂ ਫਸੁਤ ਹਫਸਤਯ

4

ਅੱਜ ਨਾਰੋਂ ਏੁਝ ਸੱਦ ਤਏ ਐਯਾਫ

2

ਅੱਜ ਨਾਰੋਂ ਏੁਝ ਸੱਦ ਤਏ ਹਫਸਤਯ

5

ਅੱਜ ਨਾਰੋਂ ਫਸੁਤ ਐਯਾਫ

3

ਅੱਜ ਵਾਂ ਸੀ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

O6

1

2

O7

ਇਨਹਾਂ ਏਥਨਾਂ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਹਏ ਸੱਦ ਤਏ ਹਸਭਤ ਜਾਂ ਅਹਸਭਤ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਸਯਏ ਰਈ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)
ਬਾਯਤੀ ਆਯਹਥਏ-ਹਵਵਥਾ ਰਈ ਇਸ ਵਧੀਆ ੱਰ ਸ ਹਏ 60 ਾਰ
ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ ਉਭਯ ਵਾਰ ਰ ਏ ਵੀ ਨਏਯੀ ਏਯਦ ਸਨ

ਜਦੋਂ 60 ਾਰ ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ ਉਭਯ ਵਾਰ ਰ ਏ ਵੀ ਨਏਯੀ
ਏਯਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਏਯੀ ਐਸ ਰੈਂ ਦ ਸਨ

1

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਸਭਤ

2

ਹਸਭਤ

3

ਨਾ ਹਸਭਤ ਨਾ ਅਹਸਭਤ

4

ਅਹਸਭਤ

5

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਹਸਭਤ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਆਭ ਤਯ ਤ, ਤੁੀਂ ਏੀ ਏਸ ਤੁਸਾਡਾ ੁਆਥ ................... ਸ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਯਪ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ) (ਨਟ: ਇ ਦਾ
ਸਵਾਰਾ ਯੀਯਏ ਅਤ ਭਾਨਹਏ ੁਆਥ ਦਸਾਂ ਨਾਰ ਸ)

1

ਉੱਤਭ

4

ਠੀਏ

2

ਫਸੁਤ ਵਧੀਆ

5

ਭਾੜਾ

3

ਵਧੀਆ

8

ਚੁਣ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਅੀਂ ਰ ਏਾਂ ਨੇ ੁਆਰਨਾਭ ਦਾ ਭੁੱਐ ਬਾ ੂਯਾ ਏਯ ਹਰੱਤਾ ਸ। ਸੁਣ ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਤੁਸਾਡ ਫਾਯ ਏੁਝ ਅਹਜਸ ੁਆਰ ੁੱਛਾਂ ਹਜ
ਨਾਰ ਾਨੂਿੰ ਤੁਸਾਡ ਅਤ ਤੁਸਾਡ ਹਯਵਾਯ ਦ ਫਾਯ ਹਜਆਦਾ ਤਾ ਰੱਾ। ਇ ਐਿੰ ਡ ਹਵੱਚ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਅਹਜਸਾ ਰ ਏਦਾ ਸ, ਹਏ ਏੁਝ
ੁਆਰ ਦਸਯਾ ਜਾ ਯਸ ਸਨ, ਸਾਰਾਂਹਏ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਹਯਪ ਤੁਸਾਡ ਵਰੋਂ ੱਏਾ ਏਯਨ ਰਈ ਉੱਥ ਯੱਹਐਆ ਹਆ ਸ।
BVਰ_01.
1
BVਰ_02.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਸ…
ੁਯਸ਼

2

ਭਹਸਰਾ

ਤੁੀਂ ਏਦੋਂ ਦਾ ਸ ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ , ਆਣ ਜਨਭ ਦ ਾਰ ਹਵੱਚ ਹਰਐ (ਾਰ ਰਈ ਚਾਯ ਅਿੰ ਏਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯ)|
|__|__|__|__|

BVਰ_03.

ਹਏਿੰ ਨੇ ਾਰਾਂ ਹਵੱਚ (ੂਯਾ-ਭਾਂ ਫਯਾਫਯ) ਤੁੀਂ ਯਭੀ ਹੱਹਐਆ ਹਵੱਚ ਜਾ ਚੁੱਏ ਸ?
ਾਯ ਰਾਇਭਯੀ ਅਤ ਏਿੰਡਯੀ ਏੂਰ , ਮੂਨੀਵਯਹਟੀ ਅਤ ਸਯ ਟ-ਏਿੰਡਯੀ ਹੱਐੀ, ਅਤ ੂਯਾ-ਭਾਂ ਸ਼ਵਯ ਟਰਹਨਿੰ ਨੂਿੰ
ਸ਼ਾਹਭਰ ਏਯ, ਯ ਦਸਯਾ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਹਭਰ ਨਾ ਏਯ|ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇ ਭੇਂ ਵੀ ਹੱਹਐਆ ਰ ਯਸ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਸੁਣ
ਤੱਏ ੂਯ ਏੀਤ ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਣਤੀ ਏਯ|
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਾਰਾਂ ਦੀ ਿੰ ਹਐਆ ਦਯਜ ਏਯ…………………

0

ਭਯੀ ਏਈ ਯਭੀ ਏੂਹਰਿੰ ਨਸੀਂ ਸ

BVਰ_04.

ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹੱਹਐਆ ਦਾ ਉੱਚਤਭ ਤਯ ਹਏਸੜਾ ਸ? ਾਨੂਿੰ ਤੁਸਾਡੀ ਏਰਾ/ਹਡਯੀ ਦ ਉੱਚਤਭ ਤਯ ਫਾਯ
ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਸ, ਜ ਤੁੀਂ ੂਯੀ ਏੀਤੀ ਸ।
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਰਤੀਸ਼ਫਦ ਹਵੱਚ ਹਰਐ ………………….
ਅਰਾ ਰਸ਼ਨ ਤੁਸਾਡੀ ਏਿੰ ਭ ਦੀ ਸਾਰਤ ਨਾਰ ਹਨਟਣ ਵਾਤ ਸ: ਏਿੰ ਭ ਤੋਂ ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਸ ਆਭਦਨ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਏਿੰ ਭ, ਇੱਏ
ਏਯਭਚਾਯੀ, ਵ-ਯੁਜਾਯ ਜਾਂ ਆਣ ਹਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨਾ, ੱਟ-ੱਟ ਇੱਏ ਿੰ ਟਾ ਰਤੀ ਸਪਤਾ| ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇ
ਭੇਂ ਅਥਾਈ ਫੀਭਾਯੀ/ਸ਼ਣ ਛੁੱਟੀ/ਛੁੱਟੀ/ਸੜਤਾਰ ਆਹਦ ਏਯਏ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਯਸ, ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਆਣੀ
ਾਧਾਯਨ ਏਿੰ ਭ ਦ ਸਾਰਤ ਦਾ ਹਜ਼ਏਯ ਏਯ|

BVਰ_05.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਇ ਭੇਂ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਯਸ ਸ, ਏੀ ਤੁੀਂ ਹਸਰਾਂ ਏਦੀ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ, ਜਾਂ ਏੀ ਤੁੀਂ ਏਦੀ ਬੁਤਾਨ
ਏਿੰ ਭ ਹਵੱਚ ੀ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ|

1

ਭੈਂ ਇ ਭੇਂ ਬੁਤਾਨ ਏਿੰ ਭ ਹਵੱਚ ਸਾਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_06 ਨਾਰ
ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

ਭੈਂ ਇ ਭੇਂ ਬੁਤਾਨ ਏਿੰ ਭ ਹਵੱਚ ਨਸੀਂ ਸਾਂ ਯ ਹਸਰਾਂ ਭਯ ਏਰ
ਬੁਤਾਨ ਏਿੰ ਭ ੀ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_07 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

BVਰ_06.

3

ਭਨਿੰ ੂ ਏਦੀ ਏਿੰ ਭ ਬੁਤਾਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਹਆ ੀ
(ਹਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_14 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

ਹਏਿੰ ਨੇ ਿੰ ਟ, ਤਨ, ਤੁੀਂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਤੁੀਂ ਾਧਾਯਨ ਸਪਹਤਆਂ ਹਵੱਚ ਵਯਟਾਈਭ ਭਤ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦ ਸ?
(ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਭਾਰਏ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ ਸ, ਜਾਂ ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਨਏਯੀ ਏਯਦ ਸ ਅਤ ਵਯੁਜਾਯ ਦਨ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦ
ਸ, ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਏੁੱਰ ਏਿੰ ਭ ਦ ਿੰ ਹਟਆਂ ਦੀ ਹਣਤੀ ਏਯ ਜ ਤੁੀਂ ਏਯਦ ਸ|)
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਹਵੱਚ ਹਰਐ ਤਨ, ਭੈਂ ਵਯਟਾਈਭ ਭਤ ਇੱਏ ਸਪਤ ਹਵੱਚ ……………………ਿੰ ਟ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸਾਂ|

ਅਰਾ ਰਸ਼ਨ ਤੁਸਾਡੀ ਏਿੰ ਭ ਦ ਸਾਰਾਤ ਦ ਏੁੱਝ ਸਯ ਵਯਹਵਆਂ ਫਾਯ ਸ| ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਭਾਰਏ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ ਸ,
ਜਾਂ ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਨਏਯੀ ਏਯਦ ਸ ਅਤ ਵਯੁਜਾਯ ਦਨ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦ ਸ, ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਆਣੀ ਭੁੱਐ ਨਏਯੀ ਦਾ ਹਜ਼ਏਯ ਏਯ|
ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਹਯਟਾਇਯ ਸ ਜਾਂ ਇ ਭੇਂ ਏਿੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਯਸ , ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਆਣੀ ਹਛਰੀ ਭੁੱਐ ਨਏਯੀ ਦਾ ਹਜ਼ਏਯ ਏਯ|

BVਰ_07.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਏਯਭਚਾਯੀ , ਵ-ਯੁਜਾਯ ਸ/ੀ, ਜਾਂ ਆਣਾ ਹਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਯਸ ਸ/ੀ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ
ਹਵਏਰ ਚੁਣ|
<TN: ਦਸ਼-ਐਾ ਸ਼ਫਦ ਹਜਵੇਂ ਹਏ 'ਭਜ਼ਦੂਯ ਏਯਭਚਾਯੀ' ਜਾਂ ਭਜ਼ਦੂਯ ਏਯਭੀ' ਨੂਿੰ "ਏਯਭਚਾਯੀ" ਨੂਿੰ ਸ਼ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਵਯਹਤਆ ਜਾ ਏਦਾ
ਸ| ਵ-ਯੁਜਾਯ ਹਵੱਚ ਸ਼ਫਦ ਸ਼ਾਹਭਰ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ ਹਜਵੇਂ ਹਏ 'ਪਰੀਰਾਂਯ', 'ੁਤਿੰਯਤ ਸ਼ਵਯ', ਜਾਂ ਆਣ ਐਾਤ 'ਤ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਯਸ ਰਹਤਵਾਦੀ|>

1

ਭਾਰਏ (BVਰ_09 'ਤ ਜਾ)

3

ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਵ-ਯੁਜਾਯ (BVਰ_08
ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

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

4

ਆਣ ਹਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ
ਹਯਸਾ ਸਾਂ (BVਰ_09 'ਤ ਜਾ)

BVਰ_08.

ਤੁਸਾਡ ਹਏਿੰ ਨੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਸਨ/ਨ, ਐੁਦ ਨੂਿੰ ਹਣ ਫਯ ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਹਵੱਚ ਹਰਐ| …………. ਭਾਰਏ|

BVਰ_09.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਸਯ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਹਨਯਾਨੀ ਏਯਦ ਸ/ਏੀਤੀ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਏਵਰ ਇੱਏ ਐਾਨੇ 'ਤ ਸੀ ਰਾ)|
<TN: ਹਨਯਾਨੀ ਏਯਨ ਨੂਿੰ ਹਨਮਿੰ ਤਯਨ ਏਯਨ ਦ ਅਵਾਈ ਏਾਯਜ ਦ ਯੂ ਹਵੱਚ ਅਤ ਸਯਾਂ ਦ ਏਿੰ ਭਾਂ ਰਈ ਹਜ਼ਿੰ ਭਵਾਯ ਸਣਾ ਭਹਝਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਸੀਦਾ ਸ|>

1

ਸਾਂ (BVਰ10 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

ਨਸੀਂ (BVਰ11 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

BVਰ_10

ਹਏਿੰ ਨੇ ਸਯ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਤੁੀਂ ਹਨਯਾਨੀ ਏਯਦ ਸ/ਏੀਤੀ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਹਵੱਚ ਹਰਐ| …………. ਏਯਭਚਾਯੀ|

BVਰ_11.

ਏੀ ਤੁੀਂ ਰਾਬ-ਰਈ ਿੰ ਠਨ ਰਈ ਜਾਂ ਇੱਏ ਯ -ਰਾਬ ਿੰ ਠਨ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦ ਸ /ਏੀਤਾ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ|
<TN: ਜਏਯ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਵ, ਬਾਯਤ ਰਈ ਰਯੂੀ ਉਦਾਸਯਣ ਦ ਏ ਰਾਬ-ਰਈ ਜਾਂ ਯ-ਰਾਬ ਿੰ ਠਨ ਨੂਿੰ ਸ਼ਟ ਏਯ|>

1
BVਰ_12.

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

2

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

ਏੀ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਜਨਤਏ ਜਾਂ ਹਨੱਜੀ ਭਾਰਏ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦ ਸ.ਏੀਤਾ ਸ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ|
<TN: ਜਏਯ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਵ, ਬਾਯਤ ਰਈ ਰਯੂੀ ਉਦਾਸਯਣ ਦ ਏ ਜਨਤਏ ਜਾਂ ਹਨੱਏੀ ਭਾਰਏ ਨੂਿੰ ਸ਼ਟ ਏਯ|>

1
BVਰ_13a.

ਜਨਤਏ ਭਾਰਏ

2

ਹਨੱਜੀ ਭਾਰਏ

ਤੁਸਾਡਾ ਹਏੱਤਾ ਏੀ ਸ/ੀ - ਬਾਵ, ਤੁਸਾਡ ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਦਾ ਨਾਭ ਜਾਂ ਹਯਰ ਐ ਏੀ ਸ/ੀ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਹਵੱਚ ਹਰੱਐ ਅਤ
ਹਜਿੰ ਨਾ ਸ ਏ ਨਾ ਸ਼ਟ ਵਯਣਨ ਏਯ|)

ਭਯਾ ਹਏੱਤਾ ਸ/ੀ: ……...…………………………………….….………………………….……………………………………….
BVਰ_13b.

ਤੁਸਾਡ ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਹਵੱਚ, ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਤੁੀਂ ਹਏ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਹਵਧੀਆਂ ਏਯਦ ਸ/ੀ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਹਵੱਚ ਹਰਐ ਅਤ ਹਜਿੰ ਨਾ ਿੰ ਬਵ ਸਵ ਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਵਯਣਨ ਏਯ …………….

BVਰ_13c.

ਪਯਭ/ਿੰ ਠਨ ਹਜ ਰਈ ਤੁੀਂ ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ, ਉਸ ਭੁੱਐ ਯੂ ਹਵੱਚ ਏੀ ਫਣਾਉਂਦੀ ਸ/ੀ - ਬਾਵ, ਤੁਸਾਡੀ ਏਾਭ ਏਯਨ ਦੀ ਜਾਸ
ਹਵਚ ਹਏ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਉਤਾਦਨ/ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ/ੀ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਹਵੱਚ ਹਰਐ ਅਤ ਹਜਿੰ ਨਾ ਿੰ ਬਵ ਸਵ ਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਵਯਣਨ ਏਯ ……….…

BVਰ_14.

ਸਠ ਹਦੱਹਤਆਂ ਹਵਚੋਂ ਹਏਸੜਾ ਤੁਸਾਡੀ ਭਜੂਦਾ ਸਾਰਤ ਦਾ ਚਿੰ ੀ ਤਯਹਾਂ ਵਯਣਨ ਏਯਦਾ ਸ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ|
ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਤੁਸਾਡੀ ਅਥਾਈ ਫੀਭਾਯੀ/ਸ਼ਣ ਛੁੱਟੀ/ਛੁੱਟੀ/ਸੜਤਾਰ ਆਹਦ ਏਯਏ ਅਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਏਿੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਯਸ, ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ
ਆਣੀ ਾਧਾਯਨ ਏਿੰ ਭ ਦੀ ਸਾਰਤ ਦਾ ਹਜ਼ਏਯ ਏਯ|

1

ਬੁਤਾਨ ਏਿੰ ਭ ਹਵੱਚ (ਇੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ, ਵ-ਯੁਜਾਯ, ਜਾਂ ਆਣ
ਹਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਹਯਸਾ/ਯਸੀ ਦ ਯੂ ਹਵੱਚ)

5

ਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਫੀਭਾਯ ਜਾਂ ਅਾਸਜ

2

ਫਯੁਜਾਯ ਅਤ ਨਏਯੀ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਏਯ ਹਯਸਾ

6

ਹਯਟਾਇਯ

3

ਹੱਹਐਆ ਹਵੱਚ (ਭਾਰਏ ਦੁਆਯਾ ਬੁਤਾਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ), ਏੂਰ
ਹਵੱਚ/ਹਵਹਦਆਯਥੀ/ਹਵਹਦਆਯਥੀ ਬਰ ਸੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤ

7

ਯ ਦਾ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਹਯਸਾ/ਯਸੀ, ਯ, ਫੱਹਚਆ ਜਾਂ
ਸਯ ਹਵਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਏਯ ਹਯਸਾ/ਯਸੀ|

4

ਹਹਐਆਯਥੀ ਜਾਂ ਟਰਨੀ

9

ਸਯ

BVਰ_15.

ਏੀ ਤੁਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ ਜਾਂ ਹਥਯ ਾਥੀ ਸ ਅਤ, ਜਏਯ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਏੀ ਤੁੀਂ ਇੱਏ ਸੀ ਯ ਹਵੱਚ ਯਹਸਿੰ ਦ ਸ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ
ਹਵਏਰ ਚੁਣ|
(TN: ਹਥਯ ਹਯਸ਼ਤਾ (ਹਰਵ-ਇਿੰ ਨ-ਹਯਰ ਸ਼ਨਹਸ਼ੱ ਤੋਂ ਅੀਂ ਜਾਣੁ ਸਾਂ ਜ ਇੱਏ ਹਯਸ਼ਤਾ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ ਹਜ ਹਵੱਚ ਇੱਏ ਆਦਭੀ ਅਤ ਇੱਏ ਯਤ,
ਆਭ ਹਸਭਤੀ ਨਾਰ ਰਿੰਫ ਭੇਂ ਰਈ ਇਏੱਠੇ ਯਹਸਿੰ ਦ ਸਨ)

1

ਸਾਂ, ਭਯਾ ਇੱਏ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਸ ਅਤ ਅੀਂ ਇੱਏ ਸੀ ਯ ਹਵੱਚ
ਯਹਸਿੰ ਦ ਸਾਂ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_16 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

ਸਾਂ, ਭਯਾ ਇੱਏ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਸ ਯ ਅੀਂ ਇੱਏ ਸੀ ਯ ਹਵੱਚ
ਨਸੀਂ ਯਹਸਿੰ ਦ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_16 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

3

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

ਅਰਾ ਰਸ਼ਨ ਤੁਸਾਡ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਦੀ ਏਿੰ ਭ ਦੀ ਸਾਰਤ ਨਾਰ ਹਨਟਣ ਵਾਤ ਸ: ਏਿੰ ਭ ਤੋਂ ਾਡਾ ਭਤਰਫ ਸ ਆਭਦਨ ਦਾ
ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਏਿੰ ਭ, ਇੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ, ਵ-ਯੁਜਾਯ ਜਾਂ ਆਣ ਹਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨਾ, ੱਟ-ੱਟ ਇੱਏ ਿੰ ਟਾ ਰਤੀ
ਸਪਤਾ| ਜਏਯ ਉਸ ਇ ਭੇਂ ਅਥਾਈ ਫੀਭਾਯੀ/ਸ਼ਣ ਛੁੱਟੀ/ਛੁੱਟੀ/ਸੜਤਾਰ ਆਹਦ ਏਯਏ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਅਥਾਈ ਤਯ ‘ਤ ਏਿੰ ਭ
ਨਸੀਂ ਏਯ ਹਯਸਾ, ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਉਦੀ ਾਧਾਯਨ ਏਿੰ ਭ ਦ ਸਾਰਤ ਦਾ ਹਜ਼ਏਯ ਏਯ|
BVਰ_16.

ਏੀ ਤੁਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਇ ਭੇਂ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਹਯਸਾ ਸ, ਏੀ ਉਨੇ ਹਸਰਾਂ ਏਦੀ ਤਨਐਾਸ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ
ਸ, ਜਾਂ ਉਸ ਏਦੀ ਬੁਤਾਨ ਏਿੰ ਭ ਹਵੱਚ ੀ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ|)

1

ਉਸ ਇ ਭੇਂ ਬੁਤਾਨ ਏਿੰ ਭ ਹਵੱਚ ਸ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_17 ਨਾਰ
ਜਾਯੀ ਏਯ)

2

ਉਸ ਇ ਭੇਂ ਬੁਤਾਨ ਏਿੰ ਭ ਹਵੱਚ ਨਸੀਂ ਸ ਯ ਹਸਰਾਂ ਉ ਏਰ
ਬੁਤਾਨ ਏਿੰ ਭ ੀ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_18 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

BVਰ_17.

3

ਉ ਏਰ ਏਦੀ ਵੀ ਬੁਤਾਨ ਏਿੰ ਭ ਨਸੀਂ ੀ
(ਹਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_21 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

ਹਏਿੰ ਨੇ ਿੰ ਟ, ਤਨ, ਤੁਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਤੁੀਂ ਾਧਾਯਨ ਸਪਹਤਆਂ ਹਵੱਚ ਵਯਟਾਈਭ ਭਤ ਤਨਐਾਸ
ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ?
ਜਏਯ ਉਨੇ ਇੱਏ ਭਾਰਏ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ ਸ, ਜਾਂ ਜਏਯ ਉਸ ਨਏਯੀ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਵਯੁਜਾਯ ਦਨ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਾਂ
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਏੁੱਰ ਏਿੰ ਭ ਦ ਿੰ ਹਟਆਂ ਦੀ ਹਣਤੀ ਏਯ ਜ ਉਸ ਏਯਦਾ ਸ|

ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਹਵੱਚ ਹਰਐ| ਤਨ, ਉਸ ਵਯਟਾਈਭ ਭਤ ਸਪਤ ਹਵੱਚ ……………………ਿੰ ਟ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ|
ਅਰਾ ਵਾਰ ਤੁਸਾਡ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਦ ਏਿੰ ਭ ਦ ਸਾਰਾਤ ਦ ਏੁੱਝ ਸਯ ਵਯਹਵਆਂ ਫਾਯ ਸ: ਜਏਯ ਉਨੇ ਇੱਏ ਭਾਰਏ ਤੋਂ
ਹਜ਼ਆਦਾ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ ਸ, ਜਾਂ ਜਏਯ ਉਸ ਨਏਯੀ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਵਯੁਜਾਯ ਦਨ ਏਿੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਉਦੀ
ਭੁੱਐ ਨਏਯੀ ਦਾ ਹਜ਼ਏਯ ਏਯ|
ਜਏਯ ਉਸ ਹਯਟਾਇਯ ਸ ਜਾਂ ਇ ਭੇਂ ਏਿੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਹਯਸਾ, ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਉਦੀ ਹਛਰੀ ਭੁੱਐ ਨਏਯੀ ਦਾ ਹਜ਼ਏਯ ਏਯ|
BVਰ_18.

ਏੀ ਤੁਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਇੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ ਸ/ੀ, ਵ-ਯੁਜਾਯ ਸ/ੀ, ਜਾਂ ਹਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਹਯਸਾ
ਸ/ੀ?ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ|
<TN: ਦਸ਼-ਐਾ ਸ਼ਫਦ ਹਜਵੇਂ ਹਏ 'ਤਨਐਾਸ ਏਯਭਚਾਯੀ' ਜਾਂ 'ਤਨਐਾਸ ਏਯਭੀ' ਨੂਿੰ ਇੱਥ "ਏਯਭਚਾਯੀ" ਦ ਅਯਥ ਨੂਿੰ ਸ਼ਟ ਏਯਨ ਰਈ
ਵਯਹਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ|>

1

ਇੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ

3

ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਵ-ਯੁਜਾਯ

2

ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਹਫਨਾਂ ਵ-ਯੁਜਾਯ

4

ਆਣ ਹਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ
ਹਯਸਾ

BVਰ_19.

ਏੀ ਤੁਸਾਡ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਸਯ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਹਨਯਾਨੀ ਏਯਦਾ ਸ/ਏੀਤੀ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ| )
<TN: ਹਨਯਾਨੀ ਏਯਨ ਨੂਿੰ ਹਨਮਿੰ ਤਯਨ ਏਯਨ ਦ ਅਵਾਈ ਏਾਯਜ ਦ ਯੂ ਹਵੱਚ ਅਤ ਸਯਾਂ ਦ ਏਿੰ ਭਾਂ ਰਈ ਹਜ਼ਿੰ ਭਵਾਯ ਸਣਾ ਭਹਝਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਸੀਦਾ ਸ|>

1

ਸਾਂ

2

ਨਸੀਂ

BVਰ_20a.

ਤੁਸਾਡ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਦਾ ਹਏੱਤਾ ਏੀ ਸ/ੀ - ਬਾਵ, ਤੁਸਾਡ ਭੁੱਐ ਏਿੰ ਭ ਦਾ ਨਾਭ ਜਾਂ ਹਯਰ ਐ ਏੀ ਸ/ੀ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਥ ਹਰਐ ਅਤ ਹਜਿੰ ਨਾ ਿੰ ਬਵ ਸਵ ਵਯਣਨ ਏਯ| ਉਦਾ ਹਏੱਤਾ ਸ/ੀ: ………………………

BVਰ_20b.

ਉਦੀ ਭੁੱਐ ਨਏਯੀ ਹਵੱਚ, ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਹਏ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਹਵਧੀਆਂ ਉਸ ਏਯਦਾ ਸ.ਏੀਤੀਆਂ ਸਨ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਥ ਹਰਐ ਅਤ ਹਜਿੰ ਨਾ ਿੰ ਬਵ ਸਵ ਵਯਣਨ ਏਯ| ……………….

BVਰ_20c.

ਪਯਭ/ਿੰ ਠਨ ਹਜ ਰਈ ਉਨੇ ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ, ਉਸ ਭੁੱਐ ਯੂ ਹਵੱਚ ਏੀ ਫਣਾਉਂਦੀ ਸ/ੀ - ਬਾਵ, ਉਦੀ ਏਾਭ ਏਯਨ ਦੀ ਜਾਸ
ਹਵਚ ਹਏ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਉਤਾਦਨ/ਏਿੰ ਭ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ/ੀ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਥ ਹਰਐ ਅਤ ਹਜਿੰ ਨਾ ਿੰ ਬਵ ਸਵ ਵਯਣਨ ਏਯ| ………………………….

BVਰ_21.

ਸਠ ਹਦੱਹਤਆਂ ਹਵਚੋਂ ਹਏਸੜਾ ਤੁਸਾਡ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ/ਾਥੀ ਦੀ ਭਜਦਾ ਸਾਰਤ ਦਾ ਵਯਣਨ ਏਯਦਾ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ
ਹਵਏਰ ਚੁਣ|)
ਜਏਯ ਉਸ ਆਣੀ ਅਥਾਈ ਫੀਭਾਯੀ/ਸ਼ਣ ਛੁੱਟੀ/ਛੁੱਟੀ/ਸੜਤਾਰ ਆਹਦ ਏਯਏ ਅਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਏਿੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਹਯਸਾ, ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ
ਉਦੀ ਾਧਾਯਨ ਏਿੰ ਭ ਦੀ ਸਾਰਤ ਦਾ ਹਜ਼ਏਯ ਏਯ|

1

ਬੁਤਾਨ ਏਿੰ ਭ ਹਵੱਚ (ਇੱਏ ਏਯਭਚਾਯੀ, ਵ-ਯੁਜਾਯ, ਜਾਂ ਆਣ
ਹਯਵਾਯਏ ਏਾਯਫਾਯ ਰਈ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਹਯਸਾ/ਯਸੀ ਦ ਯੂ ਹਵੱਚ)

5

ਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਫੀਭਾਯ ਜਾਂ ਅਾਸਜ

2

ਫਯੁਜਾਯ ਅਤ ਨਏਯੀ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਏਯ ਹਯਸਾ

6

ਹਯਟਾਇਯ

3

ਹੱਹਐਆ ਹਵੱਚ (ਭਾਰਏ ਦੁਆਯਾ ਬੁਤਾਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ), ਏੂਰ
ਹਵੱਚ/ਹਵਹਦਆਯਥੀ/ਹਵਹਦਆਯਥੀ ਬਰ ਸੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤ

7

ਯ ਦਾ ਏਿੰ ਭ ਏਯ ਹਯਸਾ, ਯ, ਫੱਹਚਆ ਜਾਂ ਸਯ
ਹਵਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਏਯ ਹਯਸਾ|

4

ਹਹਐਆਯਥੀ 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
ਹਸਰਾਂ ੀ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ|
<TN: ਦਸ਼-ਐਾ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨੂਿੰ "ਮੂਨੀਅਨ ਭੈਂਫਯਹਸ਼ੱ" ਦਾ ਅਯਥ ਸ਼ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਵਯਹਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ|>

1

ਸਾਂ ਭਜੂਦਾ

2

ਸਾਂ, ਹਸਰਾਂ ਯ ਭਜੂਦਾ ਨਸੀਂ

BVਰ_23.

3

ਨਸੀਂ, ਏਦੀ ਨਸੀਂ

ਏੀ ਤੁੀਂ ਹਏ ਇੱਏ ਧਯਭ ਨਾਰ ਿੰ ਫਿੰ ਹਧਤ ਸ ਅਤ, ਜਏਯ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਹਏ ਧਯਭ ਨਾਰ ਿੰ ਫਿੰ ਹਧਤ ਸ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ
ਚੁਣ|

0

ਏਈ ਧਯਭ ਨਸੀਂ

6

ਇਰਾਹਭਏ

1

ਏਥਹਰਏ

7

ਫਧੀ

2

ਰਟਟਨ

8

ਹਸਿੰ ਦੂ

3

ਆਯਥਡਾਏ

9

ਸਯ ਸ਼ੀਅਨ ਧਯਭ

4

ਸਯ ਇਾਈ

10

ਸਸਯ ਧਯਭ

5

ਮਸੂਦੀ

BVਰ_24.

ਹਵਆਸ, ਅਿੰ ਤਭ ਏਾਯ ਆਹਦ ਵਯ ਐਾ ਭਹਏਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਤੁੀਂ ਅਏਯ ਹਏਿੰ ਨਾ ਏੁ ਏਈ ਧਾਯਹਭਏ ਵਾਵਾਂ ਹਵੱਚ ਸਾਜ਼ਯ
ਸੋਂਦ ਸ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ|

1

ਸਪਤ ਹਵੱਚ ਏਈ ਵਾਯ ਜਾਂ ਅਏਯ

5

ਾਰ ਹਵੱਚ ਏਈ ਵਾਯ

2

ਸਪਤ ਹਵੱਚ ਇੱਏ ਵਾਯ

6

ਾਰ ਹਵੱਚ ਇੱਏ ਵਾਯ

3

ਭਸੀਨੇ ਹਵੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਯ

7

ਾਰ ਹਵਚ ਇਏ ਵਾਯ ਤੋਂ ਵੀ ਏਭ

4

ਭਸੀਨੇ ਹਵੱਚ ਇੱਏ ਵਾਯ

8

ਏਦੀ ਵੀ ਨਸੀਂ

BVਰ_25.

ਾਡ ਭਾਜ ਹਵੱਚ ਏੁਝ ਅਹਜਸ ਭੂਸ ਸਨ ਜ ਉੱਚ ਥਾਨ ਯਐਦ ਸਨ ਅਤ ਏੁਝ ਭੂਸ ਹਨਚ ਥਾਨ ਯਐਦ ਸਨ | ਥਰ ਇਏ
ਭਾਨਾ ਹਦੱਤਾ ਸਮਾ ਸ ਜਦਾ ਉਯ ਤੋਂ ਥਰ ਦੀ ਤਯਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਸ |
ਉੱਚ

10
9
8
7

ਤੁੀਂ ਐੁਦ ਨੂਿੰ ਇ ਭਾਨੇ 'ਤ ਹਏੱਥ ਯੱਐਣਾ ਿੰ ਦ
ਏਯ?

6
5
4
3
2
ਹਨਚ

1

BVਰ_26.

ਏੁੱਝ ਰ ਏ ਅੱਜ-ਏਰਹ ਹਏ ਇੱਏ ਜਾਂ ਸਯ ਏਾਯਨ ਵਟ ਨਸੀਂ ਏਯਦ | ਏੀ ਤੁੀਂ ਅਰਰ -ਭਈ ਹਵੱਚ ਆਮਹਜਤ ਸਈਆਂ 2014 ਰ ਏ
ਬਾ ਚਣਾਂ ਹਵੱਚ ਵਟ ਏੀਤਾ ੀ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ|

1

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

2

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

BVਰ_27.

ਭੈਂ ਹਛਰੀਆਂ ਚਣਾਂ ਹਵੱਚ ਵਟ ਏਯਨ ਦ ਮ ਨਸੀਂ ੀ
(ਹਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_28 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)

0

[ਅਰਰ -ਭਈ ਹਵੱਚ ਆਮਹਜਤ ਸਈਆਂ 2014 ਰ ਏ ਬਾ ਚਣਾਂ ਫਾਯ ਚ ]| ਤੁੀਂ ਹਏ ਾਯਟੀ ਰਈ ਵਟ ਏੀਤਾ ੀ? ਹਏਯਾ ਏਯਏ
ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ|
1 ਏਾਂਯ +

5 ਐਤਯੀ ਾਯਟੀ

2 ਬਾਜਾ +

6

3 ਐੱਫ ੱਐੀ ਾਯਟੀਆਂ/ਭਾਜਵਾਦੀ ਾਯਟੀ

0 ਏਹਸ ਨਸੀਂ ਏਦ

ਸਯ …………………. (ਹਏਯਾ ਏਯਏ
ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਏਯ)

4 ਤੀਜਾ ਭਯਚਾ (ਥਯਡ ਫ਼ਯਿੰ ਟ)
BVਰ_28.

ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਿੰ ਏਤ ਹਦ ਹਏ ਸਠ ਹਦੱਤ ਭੂਸ ਜਾਂ ਭੂਸਾਂ ਹਵਚੋਂ ਤੁਨ ਐੁਦ ਨੂਿੰ ਹਏ ਨਾਰ ਿੰ ਫਿੰ ਹਧਤ ਹਵਚਾਯ ਏਯਦ ਸ|

1

ਹਸਿੰ ਦੂ: .ੀ. (ਅਨੁੂਹਚਤ ਜਾਤੀ/ਦਹਰਤ)

7

ਭੁਰਭਾਨ: ਸਯ

2

ਹਸਿੰ ਦੂ: .ਟੀ. (ਅਨੁੂਹਚਤ ਜਨਜਾਹਤ)

8

ਇਾਈ: ਆਭ

3

ਹਸਿੰ ਦੂ: .ਹਫ.ੀ. (ਸਯ ੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ)

9

ਇਾਈ: ਸਯ

4

ਹਸਿੰ ਦੂ: ਉੱਚ ਵਯ ਦ ਹਸਿੰ ਦੂ

10

ਹੱਐ: ਆਭ

5

ਭੁਰਭਾਨ: ਹਸ਼ਆ

11

ਹੱਐ: ਦਹਰਤ

6

ਭੁਰਭਾਨ: ੁਿੰ ਨੀ

0

ਸਯ________ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਏਯ)

<TN: ਉਭਯ ਨੂਿੰ ਫੱਹਚਆਂ ਫਨਾਭ ਛਟ ਫੱਹਚਆਂ ਹਵੱਚ ਪਯਏ ਰਈ ਵਯਹਤਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ – ਚਏਯ ਫਯਏਟ ਹਵੱਚ [ਏੂਰੀ ਉਭਯ] –
ਬਾਯਤ ਹਵੱਚ ਰਾਜ਼ਭੀ ਏੂਰ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਦੁਆਯਾ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ| ਬਾਯਤ ਹਵੱਚ ਰਾਇਭਯੀ ਏੂਰ 4 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸੁਿੰ ਦਾ
ਸ| ਇ ਰਈ 5 ਤੋਂ 17 ਾਰਾਂ ਦ ਦਯਹਭਆਨ ਫੱਚਆਂ ਨੂਿੰ “ਫੱਚ ” ਦ ਯੂ ਹਵੱਚ ਹਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਜਦਹਏ 5 ਾਰ ਤੋਂ ਥੱਰ ਦੀ ਉਭਯ ਵਾਰ
ਫੱਚਆਂ ਨੂਿੰ “ਛਟ ਫੱਚ ” ਦ ਯੂ ਹਵੱਚ ਹਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ|

BVਰ_29

ਐੁਦ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਹਭਰ ਏਯਦ ਸ, ਤੁਸਾਡ ਯ ਹਵੱਚ - ਫੱਹਚਆਂ ਹਸਤ - ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਹਏਿੰ ਨੇ ਹਵਅਏਤੀ ਯਹਸਿੰ ਦ ਸਨ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਥ ਹਰਐ ………………………………………

BVਰ_29a

ਯ ਹਵੱਚ ਹਏਿੰ ਨੇ ਨਜਵਾਨ ਸਨ (18 ਾਰ ਜਾਂ ਉੱਯ) ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਥ ਹਰਐ ………………………………………

BVਰ_30

ਯ ਹਵੱਚ 5 ਤੋਂ 17 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਦ ਹਏਿੰ ਨੇ ਫੱਚ ਯਹਸਿੰ ਦ ਸਨ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਥ ਹਰਐ ………………………………………

BVਰ_31

ਯ ਹਵੱਚ 4 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੱਏ ਦ ਹਏਿੰ ਨੇ ਹਨੱਏ ਫੱਚ ਸਨ?
ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਥ ਹਰਐ ………………………………………

Q45

ਤੁਸਾਡ ਹਯਵਾਯ ਹਵੱਚ ਬ ਤੋਂ ਛਟ ਫੱਚ ਦੀ ਉਭਯ ਹਏਿੰ ਨੀ ਸ?
ਬ ਤੋਂ ਛਟ ਫੱਚ ਦੀ ਉਭਯ- ________ ਾਰ

BVਰ_32
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ਰਾੂ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦਾ / ਹਯਵਾਯ ਹਵੱਚ ਫੱਚ ਨਸੀਂ ਸਨ

ਏਯਾਂ ਅਤ ਸਯ ਏਟਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਸਰਾਂ, ਤੁਸਾਡੀ ਐੁਦ ਦੀ ਏੁੱਰ ਭਸੀਨੇਵਾਯ ਆਭਦਨ ਏੀ ਤਨ 'ਤ ੀ?
(TN: ਜਾਣਏਾਯੀ ਨਟ ਨੂਿੰ ਦਸ਼-ਐਾ ਏਟਤੀਆਂ ਦ ਹਯਭਾਇਿੰ ਡ ਜਵਾਫਦਸ ਰਈ ਜਹੜਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ|)

ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਹਵੱਚ ਹਰਐ| ਭਯੀ ਏੁੱਰ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਆਭਦਨ ਤਨ 'ਤ ................................... ( ਯੁ) ਸ (ਜਏਯ ਤੁੀਂ
ਇਏੱਰ ਯ ਹਵੱਚ ਯਹਸਿੰ ਦ ਸ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ BVਰ_34 ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏਯ)
BVਰ_33

ਏਯਾਂ ਅਤ ਸਯ ਏਟਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਸਰਾਂ, ਤੁਸਾਡ ਯ ਦੀ ਏੁੱਰ ਭਸੀਨੇਵਾਯ ਆਭਦਨ ਏੀ ਤਨ 'ਤ ੀ?
(TN: ਜਾਣਏਾਯੀ ਨਟ ਨੂਿੰ ਦਸ਼-ਐਾ ਏਟਤੀਆਂ ਦ ਹਯਭਾਇਿੰ ਡ ਜਵਾਫਦਸ ਰਈ ਜਹੜਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ|)

ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇ ਹਵੱਚ ਹਰਐ| ਭਯੀ ਯ ਦੀ ਏੁੱਰ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਆਭਦਨ ਤਨ 'ਤ ................................... ( ਯੁ) ਸ
BVਰ_34

BVਰ_35

ਤੁਸਾਡੀ ਭਜੂਦਾ ਏਾਨੂਿੰਨੀ ਹਵਆਸੁਤਾ ਹਥਤੀ ਏੀ ਸ? (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)
1 ਹਵਆਸੁਤਾ

4 ਜੀਵਨ-ਾਥੀ ਤੋਂ ਤਰਾਏ

2 ਹਹਵਰ ਾਯਟਨਯਹਸ਼

5 ਹਵਧਵਾ

3 ਭਯ ਜੀਵਨ-ਾਥੀ ਤੋਂ ਅਰੱ (ਯ ਅਜ ਵੀ ਏਾਨੂਿੰਨੀ ਤਯ 'ਤ ਹਵਆਸੁਤਾ)

6 ਭਯਾ ਏਦੀ ਵੀ ਹਵਆਸ ਨਸੀਂ ਸਇਆ

ਹਏ ਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਤੁਸਾਡ ਹਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ ਸਇਆ ੀ?
<TN: “ਦਸ਼” ਇੱਥ ਏਵਰ ਯਾਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਹਦਿੰ ਦਾ ਸ, ਨਾ ਹਏ ਉੱ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਐਤਯਾਂ ਜਾਂ ਐਤਯ ਦਾ| ਜਏਯ ਹਤਾ ਜੀ ਦ ਜਨਭ ਦਾ ਦਸ਼ ੁਯਾਣ
ਨਾਭ ਸਠ ਸਯ ਭਜੂਦ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਦਸ਼ ਦਾ ਭਜੂਦਾ ਨਾਭ ਦੱ ਹਜੱਥ ਜਨਭ ਥਾਨ ਹਥੱਤ ਸ|>

ਭਯ ਹਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ …………… ਹਵੱਚ ਸਇਆ ੀ
BVਰ_36

ਹਏ ਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਤੁਸਾਡ ਭਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ ਸਇਆ ੀ?

<TN: “ਦਸ਼” ਇੱਥ ਏਵਰ ਯਾਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਹਦਿੰ ਦਾ ਸ, ਨਾ ਹਏ ਉੱ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਐਤਯਾਂ ਜਾਂ ਐਤਯ ਦਾ| ਜਏਯ ਭਾਤਾ ਜੀ ਦ ਜਨਭ ਦਾ ਦਸ਼ ੁਯਾਣ
ਨਾਭ ਸਠ ਸਯ ਭਜੂਦ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਾਂ ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਦਸ਼ ਦਾ ਭਜੂਦਾ ਨਾਭ ਦੱ ਹਜੱਥ ਜਨਭ ਥਾਨ ਹਥੱਤ ਸ|>

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

ਏੀ ਤੁੀਂ ਵਯਣਨ ਏਯਨਾ ਚਾਸ ਤੁੀਂ .... ਦ ਯੂ ਹਵੱਚ ਹਏੱਥ ਯਹਸਿੰ ਦ ਸ (ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਇੱਏ ਹਵਏਰ ਚੁਣ)
1 ਇੱਏ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਸਯ

2 ਇੱਏ ਉਨਯ ਜਾਂ ਵੱਡ ਸ਼ਹਸਯ ਦਾ ਫਾਸਯੀ ਇਰਾਏਾ
3 ਛਟਾ ਸ਼ਹਸਯ ਜਾਂ ਏਫਾ

4 ਇੱਏ ਹਿੰ ਡ

5 ਦਸ਼ ਹਵੱਚ ਇੱਏ ਐਤ ਜਾਂ ਯ|

