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ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਨਲਸ਼ ਕ ਿਰਸਸ਼ੇ ) ਨਿੁੱ ਚ ਤ ਹਾਡਾ ਸਿਾਗਤ ਹੈ। ਨਜਥ ੇ
ਅਸੀਂ ਗੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸਾ ਦੇ ਉਹ ਾਂ ਅਨਹਮ   ਕਨਤਆਂ ਦੀ ਨਜਹ ਾਂ ਨਿ ਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਨਸਨਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 
ਗ ਜਾਰਾ  ਹੀਂ। । ਮੈਂ ਰਾਜਿੀਰ ਤੇ ਚਲੋ ਅੁੱਜ ਪਨਹਲਾਂ ਉਹ ਾਂ ਿਾਕਾਂ ਿੁੱ ਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਨਜਹੜ ੇਅਸੀਂ ਨਪਛਲੀਆਂ ਚਾਰ 
ਕੜੀਆਂ ਨਿੁੱ ਚ ਨਸੁੱ ਿੇ ਸ  ।  

 

Laura:  Are you married? 

Tony:   Yes, I am. 

Laura:  Have you got any brothers or sisters? 

Tony:   Yes, I’ve got two brothers. 

Laura:  How old are you? 

Tony:   I’m thirty-five. 

Laura:  When’s your birthday? 

Tony:   My birthday’s on June the 17th. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਤ ਸੀਂ ਨਕੰ ਾ ਕ  ਯਾਦ ਰੁੱ ਨਿਆ? ਚਲੋ ਇੁੱ ਕ ਕ ਇਜ ਿੇਡ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਜ ਆਿ ਸ ਣ  ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਿੇਗਾ ਨਕ ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਨਹਣਾ। 
ਠੀਕ ਹੈ ਪਨਹਲਾ ਪਰਸ਼ - ਤ ਸੀਂ ਨਕਿੇਂ ਪ ੁੱ ਛੋਗੇ ਨਕ, ‘ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹ?ੋ’ 

Are you married? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਫੇਰ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਕਹੋਗੇ , ‘ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ’? 
Yes, I am 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਹ ਣ, ਮੈਂ ਨਕਿੇਂ ਪ ੁੱ ਛਾਂ, ਕੀ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹ ? 

Have you got any brothers or sisters? 
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ਰਾਜਵੀਰ 

ਫੇਰ, ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹ । 
Yes, I’ve got two brothers. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਹ ਣ ਪ ੁੱ ਛੋ ਤ ਸੀਂ ਨਕੰ ੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹ?ੋ 

How old are you? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਤੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। 
I’m thirty-five.   

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਸ਼ਾਿਾਸ਼ᴉ ਹ ਣ ਤ ਹਾਡਾ ਜ ਮ-ਨਦ  ਕਦੋਂ ਹ?ੈ 

When’s your birthday? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਖੀਰ ਨਿੁੱ ਚ ਕਹੋ, ਮੇਰਾ ਜ ਮ-ਨਦ  ਜ ੂ 17  ੰੂ ਹੈ। 
My birthday’s on June the 17th. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿਹ ਤ ਅੁੱ ਛਾ। ਹ ਣ ਗੁੱਲਿਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈ  ਨਿਆ   ਾਲ ਸ ਣੋ ਤੇ ਅਨਭਆਸ ਕਰ।ੋ 
 

Are you married? 

 

Yes, I am. 

 

Have you got any brothers or sisters? 

 

Yes, I’ve got two brothers. 

 

How old are you? 

 

I’m thirty-five. 

 

When’s your birthday? 

 

My birthday’s on June the 17th. 
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ਰਾਜਵੀਰ  
ਚਲੋ ਚੈਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤ ਹਾ ੰੂ ਨਕੰ ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤ ਸੀਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ  ੰੂ ਸ ਣੋਗੇ ਜੋ ਇੁੱ ਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਨ ਿੱਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ੁੱ ਛ ਰਹੇ ਹ । ਸ ਣੋ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨਿਅਕਤੀ ਦ ੇਨਕੰ ੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹ , ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਨਕੰ ੀ ਹੈ ਤੇ 
ਇਸਦਾ ਜ ਮ-ਨਦ  ਕਦੋਂ ਹੈ।  
 

Laura:  Have you got any brothers or sisters? 

Tony:   Yes, I’ve got two brothers. 

Laura:  How old are you? 

Tony:   I’m twenty-six. 

Laura:  When’s your birthday? 

Tony:   My birthday’s on June the 17th. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਕੀ ਤ ਹ ੰੂ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹ , ਉਹ ਛੁੱ ਿੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ ਮ-ਨਦ  ਜੂ  17 
 ੰੂ ਹੈ। 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਸ਼ਾਿਾਸ਼ ਹ ਣ ਸਾਰੀ ਗੁੱਲਿਾਤ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰ  ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਲੌਰਾ  ੰੂ ਆਪਣੇ ਜ ਆਿ ਦੇ ਕੇ ਅਨਭਆਸ ਕਰੋ। 
Laura:  Are you married? 

Laura:  How old are you? 

Laura:  When’s your birthday? 

Laura:  Have you got any brothers or sisters? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਸਹੀ, ਹ ਣ ਆਪਣੇ ਜ ਆਿ ਚੈਿੱਕ ਕਰ  ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੁੱਲਿਾਤ ਦ ਆਰਾ ਸ ਣੋ। 
Laura:  Are you married? 

Tony:   Yes, I am. 

Laura:  Have you got any brothers or sisters? 

Tony:   Yes, I’ve got two brothers. 

Laura:  How old are you? 

Tony:   I’m thirty-five. 

Laura:  When’s your birthday? 

Tony:   My birthday’s on June the 17th. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿਹ ਤ ਅੁੱ ਛਾ। ਹ ਣ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ  ਿੇਂ ਲੋਕਾਂ  ੰੂ ਨਮਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਿਾਰੇ, ਉਹ ਨਕੰ ੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹ , 
ਉਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜ ਮ-ਨਦ  ਿਾਰੇ ਇੰਗਨਲਸ਼ ਨਿੁੱ ਚ ਪ ੁੱ ਛੋਗੇ। ਅੁੱ ਜ ਦਾ ਐਪੀਸਡੋ ਏਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 
 ਾਲ ਜ ੜ  ਲਈ ਸ਼ ਕਰੀਆ। ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਨਮਲਦੇ ਹਾਂ। Bye! 

 


