
 

ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ          ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ      ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ   

 
TREASURE OF TRUTH 

ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ 
General Membership/ਜਨਰਲ ਸਦੱਸਤਾ 

 

Individual Form/ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫਾਰਮ 

(Kindly provide your basic details for general purpose. There will be no data sharing). 

(ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ). 

 
� Full Name/ ਪੂਰਾ ਨਾਮ  

                         
 

� Date of Birth:     /    /                                ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ:   /    /  

� Gender : Male:    Female: 

 ਮਰਦ:    ਇਸਤ�ੀ: 
  
 Married:                                   Unmarried: 

 ਿਵਵਾਿਹਤ:                             ਅਿਵਵਾਿਹਤ:  
 

� Mailing Address/ ਡਾਕ ਪਤਾ:   

House / Flat No.:       Street: 

ਘਰ / ਫਲੈਟ ਨੰ.       ਗਲੀ: 
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Paste your latest 

photograph here. 



 

Sector / Ward:       City / Distt.: 

ਸੇਕਟਰ/ਵਾ%ਡ:       ਸ਼ਿਹਰ/ਿਜਲਾ: 

State :         Country: 

ਰਾਜ :        ਦੇ&: 

PIN: 

ਿਪੰਨ: 

� Contact details/ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ:    M                                   Ph.:  

Alternate/ ਅਲਟਰਨ' ਟ # ______________________, ______________________. 

� E-mail/ਇ -ਮੇਲ: _______________________ 

� Educational details/ ਿਵਿਦਅਕ ਵੇਰਵੇ : 1. __________________________ 

           2. __________________________ 

           3. ___________________________ 

� Profession/ਰੁਜਗਾਰ:    Business/ਵਪਾਰ          Job/ਨੌਕਰੀ 

Specify Details/ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ : ___________________________________ 

� Are you a Amrit Dhari/ਕੀ ਤੁਸ+ ਅੰਿਮ�ਤਧਾਰੀ ਹੋ ?  

 Yes    NO 

 ਹ/    ਨ/ 

 

� What do you mean by being SIKH/ ਤੁਹਾਡ ੇਮੁਤਾਬਕ ਿਸੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? 

o __________________________________________________________ 

� Mother tongue/ਮ/ ਬੋਲੀ. 

o  __________________________. 
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� Language preferences/ਭਾ&ਾ ਪਸੰਦ: 

Gurumukhi/ਗੁਰਮਖੁੀ      Read/ਪੜ3ਨੀ   Write/ਿਲਖਣੀ    Speak/ਬੋਲਣੀ 

Hindi/ਿਹੰਦੀ   Read/ਪੜ3ਨੀ   Write/ਿਲਖਣੀ    Speak/ਬੋਲਣੀ 

English/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ   Read/ਪੜ3ਨੀ   Write/ਿਲਖਣੀ    Speak/ਬੋਲਣੀ 

Other/ਹੋਰ: _______   Read/ਪੜ3ਨੀ   Write/ਿਲਖਣੀ    Speak/ਬੋਲਣੀ 

� Do you believe in Power of Truth/ਤੁਸ+ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵ&ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ? 

Yes/ਹ/    No/ਨ/   

� What Sewa do you believe you can do in TOT/ਿਕਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਤੁਸ+ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ TOT ਿਵੱਚ ?  

o _________________________________________________. 

� Do you contribute Daswandh from your income for noble cause/ਕੀ ਤੁਸ+ ਆਪਣੀ 

ਆਮਦਨ ਚੋ5 ਚੰਗ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਦ7ਦ ੇਹੋ? 

Yes/ਹ/    No/ਨ/   

 

� What are your life objectives/ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਉਦੇ& ਕੀ ਹਨ ? 

o ___________________________________________________. 

o ___________________________________________________. 

 

 

  Sewadar/ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ                                                       Signature/ਦਸਤਖਤ  

Date/ਿਮਤੀ 
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