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ਤਤਕਾਰਯਗ ਅਤਧਆਕ ਾਤਸਬਾਨ, ਦਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ 
ਮਾਤਜਕ ਤਿੱ ਤਿਆ ਦ ਾਠਾਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦ ਤਿੱ ਿਣ ਿੱ ਧਰ ਅਨੁਾਰ ਿ ਕਰਕ ਟਾਈ ਕੀਤ ਗਏ ਸਨ। 
ਇਸ ਨੋਟ ਤਜਿੱ ਥ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ 
ਤਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਰਕਣ ਤਵਿੱ ਚ ਸਾਈ ਸਣਗ ਉੱਥ ਸੀ  ਰੀਤਿਆ ਦੀ 
ਤਤਆਰੀ ਈ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮਤਵਸ਼ਵਾ 
ਵਧਾਉਣਗ। 

ਾਠਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਰ ੁਚਿੱ ਜਾ ਰੂ ਦਣ ਅਤ ੁਧਾਰ ਤਸਤ ਆ ਜੀ ਦ 
ਵਡਮੁਿੱ   ੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ੁਆਗਤ ਸ। 

 

ਗੁਰਜੀਤ ਤੂੰ ਘ ਮਾਨ, ..ਮਾਟਰ 

.ਕੂੰ ..ਕੂ, ਮਾਨਾ 
9417728580 

 
 

ਮਾਤਜਕ ਤਿੱ ਤਿਆ- ਜਮਾਤ ਦਿੱ ਵੀਂ 
 

ਇਤਤਸਾ 

1.ੂੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗਤਕ ਤਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਇ ਦ 

ਇਤਤਸਾ ਤ ਰਭਾਵ 

ਰਸ਼ਨ 1. ੰਜਾਫ ਕਏ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਜੜਾਂ ਨਾਰ ਫਕਣਆ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ੰਜਾਫ ਪਾਯੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦ ਸ਼ਫਦਾ – ੰਜ ਅਤੇ ਆਫ  ਦੇ ਭੇਰ 
ਤੋਂ ਫਕਣਆ ਸੈ।  ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸੈ ੰਜ ਾਣੀ ਅਯਥਾਤ  

           ੰਜ ਦਕਯਆਵਾਂ ਦੀ ਧਯਤੀ। 
ਰਸ਼ਨ 2.  ਬਾਯਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਣ ਤੇ ੰਜਾਫ ਸ਼ਫਦ ਕਏਉਂ ਅਢ ੁੱਏਵਾਂ 
ਫਕਣਆ  ? 

ਉੱਤਰ-   ਕਏਉਂ ਕਏ ਵੰਡ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੰਜਾਫ ਕਵੁੱਚ ੰਜ ਦੀ ਫਜਾਇ 
ਕਯਪ ਦ ਦਕਯਆ ਸੀ ਫਾਏੀ ਯਕਸ  । 
ਰਸ਼ਨ 3. ਬਾਯਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ੰਜਾਫ ਤੇ ਏੀ ਅਯ ਸਇਆ? 

ਉੱਤਰ-   ਬਾਯਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਰ ੰਜਾਫ ਦ ਬਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਵੰਕਡਆ ਕਆ । 

ਰਸ਼ਨ 4.  ੰਜਾਫ ਨ ੰ  ਤ-ਕੰਧ  ਕਏ ਏਾਰ ਕਵੁੱਚ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ੀ 
ਅਤੇ ਕਏਉਂ ? 

ਉੱਤਰ-   ਤ-ਕੰਧ  ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਬਾਵ ੁੱਤ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੈ।  
ੰਜਾਫ ਨ ੰ  ਵੈਕਦਏ ਏਾਰ ਕਵੁੱਚ ਤ-ਕੰਧ  ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ੀ। 
           ਕਏਉਂ ਕਏ ਉ ਭੇਂ ਇਸ ੁੱਤ ਨਦੀਆ ਂਦਾ ਰਦਸ਼ੇ ੀ।   

ਰਸ਼ਨ 5.  ਜੇਏਯ ੰਜਾਫ ਦੇ ਉੱਤਯ ਕਵੁੱਚ ਕਸਭਾਰਾ ਨਾਂ ਸ ੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ 
ਕਏ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਏਾ ਸ ੰ ਦਾ? 

ਉੱਤਰ-   ਜੇਏਯ ੰਜਾਫ ਦੇ ਉੱਤਯ ਕਵੁੱਚ ਕਸਭਾਰਾ ਨਾਂ ਸ ੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ 
ਇਰਾਏਾ ਐ ਸ਼ਏ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਫਣਏੇ ਯਕਸ ਜਾਂਦਾ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਦ ਆਫਾ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਦ ਦਕਯਆਵਾਂ ਦੇ ਕਵਚਏਾਯਰੇ ਬਾ ਨ ੰ  ਦ ਆਫਾ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੈ। 
75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ..... 

ਰਸ਼ਨ 1. ਕਸਭਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਏਈ ਚਾਯ ਰਾਬ ਕਰਐ ? 

ਉੱਤਰ-   ਕਸਭਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਰਾਬ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਸਨ- 

           1.ਕਸਭਾਰਾ ਯਫਤ ਭਾਨ ਨ ਣਾਂ ਨ ੰ  ਯਏ ਏੇ ਵਯਐਾ 
ਕਰਆਉਣ ਕਵੁੱਚ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦੇ ਸਨ। 
           2.ਇ ਯਫਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚਟੀਆਂ ਸਭਰਾਵਯਾਂ ਨ ੰ  
ਬਾਯਤ ਤੇ ਸਭਰਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਯਏਦੀਆਂ ਸਨ। 
           3.ਕਸਭਾਰਾ ਯਫਤ ਤੋਂ ਅਨੇਏਾਂ ਨਦੀਆਂ ਕਨਏਰਦੀਆਂ ਸਨ 
ਕਜਸਨਾਂ ਤੋਂ ੀਣ ਰਈ ਾਣੀ ਅਤੇ ਕੰਚਾਈ ਰਈ ਾਣੀ  

           ਕਭਰਦਾ ਸ।ੈ 
           4.ਕਸਭਾਰਾ ਯਫਤ ਦੇ ਜੰਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਏਾਂ ਜੜੀ-ਫ ਟੀਆਂ ਅਤੇ 
ਰੁੱਏੜ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਏਈ ਕਤੰਨ ਦ ਆਕਫਆਂ ਦਾ ੰਐੇ ਵਯਣਨ ਏਯ ? 

ਉੱਤਰ-   1. ਦ ਆਫਾ ਕੰਧ ਾਯ- ਇ ਦ ਆਫੇ ਕਵੁੱਚ ਦਕਯਆ ਕੰਧ 
ਅਤੇ ਦਕਯਆ ਕਜਸਰਭ ਦਾ ਕਵਚਏਾਯਰਾ ਕਸੁੱਾ ਆਉਂਦਾ ਸੈ। 
           ਇਸ ਇਰਾਏਾ ਫਸ ਤ ਉਜਾਊ ਨਸੀਂ ਸ।ੈ 
           2. ਦ ਆਫਾ ਚੁੱਜ- ਚਨਾਫ ਅਤੇ ਕਜਸਰਭ ਦੇ ਕਵਚਏਾਯਰਾ 
ਇਰਾਏੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦ ਆਫਾ ਚੁੱਜ ਸੈ। 
           3. ਦ ਆਫਾ ਯਚਨਾ- ਯਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਫ ਦੇ ਕਵਚਏਾਯ ਦੇ 
ਇਰਾਏੇ ਨ ੰ  ਦ ਆਫਾ ਯਚਨਾ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ।  ਇਸ ਏਾਪੀ  

           ਉਜਾਊ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 3.  ੰਜਾਫ ਦੇ ਇਕਤਸਾ ਨ ੰ  ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤ ਨੇ ਕਏ ਤਯਹਾਂ 
ਰਬਾਕਵਤ ਏੀਤਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਕਸਭਾਰਾ ਯਫਤ ਨੇ ੰਜਾਫ ਦੇ ਇਕਤਸਾ ਤੇ ਸੇਠ ਕਰਐੇ 
ਰਬਾਵ ਾ ਸਨ- 
           1.ੰਜਾਫ ਬਾਯਤ ਦਾ ਦਯਵਾਜਾ- ਕਸਭਾਕਰਆ ਦੀਆਂ ੁੱਛਭੀ 
ਸ਼ਾਐਾਵਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨ ੰਜਾਫ ਅਨੇਏਾਂ ਮ ੁੱਾਂ ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਦਾ  

           ਦਯਵਾਜਾ ਕਯਸਾ ਸ।ੈ  ਇਸਨਾਂ ਯਫਤ ਸ਼ਰਣੇੀਆ ਂਕਵੁੱਚ ਕਥਤ 
ਦੁੱਕਯਆਂ ਨ ੰ  ਾਯ ਏਯਏੇ ਸਭਰਾਵਯ ਬਾਯਤ ਤੇ ਸਭਰਾ  

           ਏਯਦ ੇਯਸ।ੇ 
           2.ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਸਭਕਰਆਂ ਤੋਂ ਯੁੱਕਐਆ —ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤ 
ਉੱਚਾ ਸੈ ਅਤੇ ਸਭੇਸ਼ਾ ਫਯਪ ਨਾਰ ਢਕਏਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸੈ।  ਇ  

           ਰਈ ਇਸ ਸਭਰਾਵਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਵ ਏਯਦਾ ਕਯਸਾ ਸ।ੈ 
           3.ਆਯਕਥਏ ਐ ਸ਼ਸਾਰੀ —ਕਸਭਾਕਰਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ 
ਕਭੁੱਟੀ ਕਰਆਏੇ ੰਜਾਫ ਦੇ ਭੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਨਯਭਾਣ ਏੀਤਾ ਸੈ। 

           ੰਜਾਫ ਦਾ ਭਦੈਾਨ ਇ ੇਏਾਯਨ ਏਯਏ ੇਫਸ ਤ ਉਜਾਊ ਸ।ੈ 

 2 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਤੋਂ ਤਸਾਂ ਦ ੂੰ ਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤ 
ਮਾਤਜਕ ਅਵਥਾ 
ਰਸ਼ਨ 1. ਫਕਸਰਰ ਐਾਂ ਰਧੀ ਏਣ ੀ ? 

ਉੱਤਰ-  ਕਦੁੱਰੀ ਦਾ  ਰਤਾਨ 
ਰਸ਼ਨ 2. ਇਫਯਾਕਸਭ ਰਧੀ ਦਾ ਏਈ ਇੁੱਏ  ਣ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਰ-   ਇਫਯਾਕਸਭ ਰਧੀ ਇੁੱਏ ਫਸਾਦਯ ਕਾਸੀ ੀ।  ਉਸ ਏਾਪੀ 
ਸੁੱਦ ਤੁੱਏ ਪਰ ਜਯਨੈਰ ੀ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਇਫਯਾਕਸਭ ਰਧੀ ਦੇ ਦ  ਣ ਦੁੱ। 
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ਉੱਤਰ-   1. ਐ ਦ ਠਾਣ ਸ ੰ ਦੇ ਸ ਵੀ ਉਸ ਠਾਣਾਂ ਦੇ  ਬਾਅ ਨ ੰ  ਭਝ 
ਨਸੀਂ ਕਏਆ। 
           2. ਉ ਨੇ ਠਾਣਾਂ ਕਵੁੱਚ ਅਨ ਸ਼ਾਨ ਏਾਇਭ ਏਯਨ ਦਾ 
ਅਪਰ ਮਤਨ ਏੀਤਾ। 
ਰਸ਼ਨ 4.  ਫਾਫਯ ਨ ੰ  ੰਜਾਫ ਉੱਤੇ ਕਜੁੱਤ ਏਦੋਂ ਰਾਤ ਸਈ ਅਤੇ ਇ 
ਰੜਾਈ ਕਵੁੱਚ ਉਨੇ ਕਏ ਨ ੰ  ਸਯਾਇਆ ? 

ਉੱਤਰ-   1526 ਕਵੁੱਚ ।  ਉਨੇ ਇ ਰੜਾਈ ਕਵੁੱਚ ਇਫਯਾਕਸਭ ਰਧੀ 
ਨ ੰ  ਸਯਾਇਆ । 
ਰਸ਼ਨ 5. ਉਰਭਾਂ ਫਾਯੇ ਤ ੀਂ ਏੀ ਜਾਣਦੇ ਸ ? 

ਉੱਤਰ-   ਉਰਭਾਂ ਭ ਕਰਭ ਧਾਯਕਭਏ ਵਯ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨ।  ਇਸ ਰਏ 
ਅਯਫੀ ਅਤੇ ਧਾਯਕਭਏ ਾਕਸਤ ਦੇ ਕਵਦਵਾਨ ਨ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ੁੱਮਦ ਏਣ ਨ ? 

ਉੱਤਰ-   ੁੱਮਦ ਆਣੇ ਆ ਨ ੰ  ਸਜਯਤ ਭ ਸੰਭਦ ਦੀ  ੁੱਤਯੀ ਫੀਫੀ 
ਪਾਕਤਭਾ ਦੀ ੰਤਾਨ ਭੰਨਦੇ ਨ। 
ਰਸ਼ਨ 7.  ਭ ਕਰਭ ਭਾਜ ਕਏਸੜੀਆਂ ਕਏਸੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਕਵੁੱਚ 
ਵੰਕਡਆ ਸਇਆ ੀ ? 

ਉੱਤਰ-   1. ਅਭੀਯ ਅਤੇ ਯਦਾਯ 2. ਉਰਭਾ ਅਤੇ ੁੱਮਦ 3. ਭੁੱਧ 
ਸ਼ਰੇਣੀ 4.  ਰਾਭ ਜਾਂ ਦਾ । 
ਰਸ਼ਨ 8. ਭ ਰਭਾਨਾਂ ਦੇ ਭਨ ਰਚਾਵੇ ਦੇ ਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਯਣਨ ਏਯ। 

 ੰੀਤ  ਣਨਾ 
75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ..... 
ਰਸ਼ਨ 1. ਫਾਫਯ ਦੇ 1524 ਈ. ਦੇ ਸਭਰੇ ਦਾ ਸਾਰ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਰ-  ਦਰਤ ਐਾਂ ਰਧੀ ਅਤੇ ਆਰਭ ਐਾਂ ਰਧੀ ਦੇ ਫ ਰਾਵੇ ਤੇ ਫਾਫਯ ਨੇ 
1524 ਈ. ਕਵੁੱਚ ੰਜਾਫ ਤੇ ਕਪਯ ਸਭਰਾ ਏੀਤਾ।  ਇੁੱਥੇ 

          ਇਫਯਾਕਸਭ ਰਧੀ ਦੀਆ ਂਪਜਾਂ ਨੇ ਫਾਫਯ ਨ ੰ  ਯਏਣ ਦਾ ਮਤਨ 
ਏੀਤਾ ਯ ਫਾਫਯ ਨੇ ਉਨ ੰ  ਸਯਾ ਕਦੁੱਤਾ ਤੇ ਰਸਯ ਤੇ  
          ਫਾਫਯ ਦਾ ਏਫਜਾ ਸ ਕਆ। ਦਰਤ ਐਾਂ ਨ ੰ  ਆ ੀ ਕਏ ਜਤੇ  
ਸ ਏੇ ਫਾਫਯ ਉਨ ੰ  ੰਜਾਫ ਦਾ  ਫੇਦਾਯ ਕਨਮ ਏਤ  

          ਏਯੇਾ।  ਯ ਫਾਫਯ ਨੇ ਉਨ ੰ  ਕਯਪ ਜਰੰਧਯ ਅਤ ੇ
 ਰਤਾਨ ਯ ਦੇ ਸੀ ਰਦੇਸ਼ ਕਦੁੱਤੇ।  ਇ ਰਈ ਰਧੀ ਨੇ ਫਾਵਤ 
          ਏਯ ਕਦੁੱਤੀ।  ਯ ਉਸ ਸਾਯ ਕਆ ਅਤ ੇਸਾੜਾਂ ਕਵੁੱਚ ਜਾ 
ਛ ਕਆ।  
250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ..... 
ਰਸ਼ਨ 1.   ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਸਰਾਂ ਦੇ ੰਜਾਫ ਦੀ ਯਾਜਨੀਕਤਏ 
ਅਵਥਾ ਦਾ ਵਯਣਨ ਏਯ। 
ਉੱਤਰ-    ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਸਰਾਂ ੰਜਾਫ ਦੀ ਯਾਜਨੀਕਤਏ 
ਅਵਥਾ ਫਸ ਤੀ ਚੰੀ ਨਸੀਂ ੀ।  ਇੁੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਏਭ ਏਭਜਯ 
           ਅਤ ੇਆੀ ਪ ੁੱਟ ਦਾ ਕਸ਼ਏਾਯ ਨ।  ੰਜਾਫ ਉੱਤ ੇਫਾਸਯੀ 
ਸਭਰੇ ਸ ਯਸੇ ਨ।  ਇ ਦਾ ਵਯਣਨ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਅਨ ਾਯ 
           ਸੈ- 

                1.ਕਨਯੰਏ ਸ਼ ਸ਼ਾਨ—ਉ ਭੇਂ ੰਜਾਫ ਕਵੁੱਚ ਕਨਯੰਏ ਸ਼ 
ਸ਼ਾਨ ੀ।  ਸ਼ਾਏ ਆਣੇ ਆ ਨ ੰ  ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਈਸ਼ਵਯ ਦਾ  

           ਰਤੀਕਨਧੀ ਭਝਦ ੇਨ।  ਯਾਜ ਦੀਆ ਂਾਯੀਆ ਂਸ਼ਏਤੀਆ ਂ
ਇਸਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਥ ਕਵੁੱਚ ਨ। 

           2.ਯਾਜਨੀਕਤਏ ਅਯਾਜਏਤਾ—ਰਧੀ ਸ਼ਾਏਾਂ ਅਧੀਨ ਾਯਾ 
ਦੇਸ਼ ਾਕਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਐਾੜਾ ਫਕਣਆ ਸਇਆ ੀ।  ਕਏੰਦਯ  

           ਰਧੀ ਦ ੇਸ਼ਾਨ ਏਾਰ ਦ ੇਅਐਯੀਰੇ ਾਰਾਂ ਕਵੁੱਚ ਾਯ ੇਦਸ਼ੇ 
ਕਵੁੱਚ ਅਯਾਜਏਤਾ ਪੈਰ ਈ ਅਤੇ ਕਵਦਯਸ ਸਣ ਰੁੱਾ। 

               3.ਅਕਨਆਂ ਦਾ ਫਰਫਾਰਾ—16ਵੀਂ ਦੀ ਦੇ ਸ਼ ਯ  ਕਵੁੱਚ ੰਜਾਫ 
ਕਵੁੱਚ ਅਕਨਆਂ ਦਾ ਫਰਫਾਰਾ ੀ।  ਸ਼ਾਏ ਵਯ ਬ 
           ਕਵਰਾ ਕਵੁੱਚ ਭਨ ੀ।  ਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀ ਕਬਰਸ਼ਟ ਸ 
 ਕਨਆਂ ਦ ਨੀਆਂ 
           ਤੋਂ ਉੱਡ ਕਆ ਸ।ੈ 
               4.ਮ ੁੱਧ—ਇ ਏਾਰ ਕਵੁੱਚ ੰਜਾਫ ਮ ੁੱਧਾਂ ਦਾ ਅਐਾੜਾ ਫਕਣਆ 
ਕਯਸਾ।  ਾਯੇ ਸੀ ੰਜਾਫ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਅਕਧਏਾਯ ਏਯਏੇ 

           ਕਦੁੱਰੀ ਦੀ ੁੱਤਾ ਸਕਥਆਉਣ ਦੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਨ। 
3.    ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱ ਤਿਆਵਾਂ  

 

ਰਸ਼ਨ 1. ਕਏ ਟਨਾ ਨ ੰ  ੁੱਚਾ ਦਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-  ੁੱਚੇ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਵ ਸੈ ਕਵੁੱਤਯ ਵਾਯ ਜ  ਯ  ਨਾਨਏ 
ਾਕਸਫ ਨੇ 20 ਯ  ਨਾਰ ਪਏੀਯਾਂ ਨ ੰ  ਯਟੀ ਐਵਾ ਏੇ ਏੀਤਾ ੀ। 
ਰਸ਼ਨ 2.  ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਦੀ ਦਾ ਜਨਭ ਏਦੋਂ ਅਤੇ ਕਏੁੱਥੇ ਸਇਆ ? 

ਉੱਤਰ-   15 ਅਰੈਰ 1469 ਈ ਨ ੰ  ਤਰਵੰਡੀ ਨਾਭਏ ਥਾਨ ਤ।ੇ 
ਰਸ਼ਨ 3.  ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ  ਤਨੀ ਕਏੁੱਥੋਂ ਦੀ ਯਕਸਣ ਵਾਰੀ ੀ 
ਉਸਨਾਂ ਦੇ  ਤਯਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਕਰਐ ? 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ  ਤਨੀ ਫੀਫੀ  ਰੁੱਐਣੀ ਫਟਾਰਾ 
ਦੀ ਯਕਸਣ ਵਾਰੀ ੀ।  ਉਸਨਾਂ ਦੇ  ੁੱਤਯਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਸ਼ਰੀ ਚੰਦ 
ਤੇ ਰਐਭੀ ਦਾ ਨ। 
ਰਸ਼ਨ 4.  ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੈਣ ਅਤੇ ਭਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਏੀ ਨਾਭ ੀ 
? 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੈਣ ਦਾ ਨਾਭ ਨਾਨਏੀ ਅਤੇ ਭਾਤਾ ਜੀ 
ਦਾ ਨਾਭ ਕਤਰਤਾ ਜੀ ੀ। 
ਰਸ਼ਨ 5.   ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਆਨ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏੀ 
ਸ਼ਫਦ ਏਸ ੇ? 

 ਨਾਂ ਏਈ ਭ ਰਭਾਨ। 
ਰਸ਼ਨ 6.   ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਚੀਆਂ 4 ਫਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਭ 
ਕਰਐ ? 

 ਫਾਯਸ ਭਾਸਾ। 
ਰਸ਼ਨ 7.   ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਏ ਯ ਏਸ਼ੇਤਯ ਕਵੁੱਚ ਏੀ ਕਵਚਾਯ ਕਦੁੱਤ ੇ

? 

ਉੱਤਰ-   ਏ ਯ ਏਸ਼ੇਤਯ ਕਵੁੱਚ  ਯ  ਜੀ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੁੱਤਾ ਕਏ  ਯਜ 
ਰਕਸਣ ਅਤੇ ਚੰਨ ਰਕਸਣ ਫੰਧੀ ਝ ਠੇ ਵਕਸਭਾਂ ਬਯਭਾਂ ਕਵੁੱਚ  

           ਕਵਸ਼ਵਾ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ। 
70-75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 

ਰਸ਼ਨ 1.  ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਭਾਤਭਾ ਫੰਧੀ ਕਵਚਾਯਾਂ ਦਾ ੰਐੇ 
ਵਯਣਨ ਏਯ ? 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਜੀ ਦੇ ਰਭਾਤਭਾ ਫੰਧੀ ਕਵਚਾਯ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਸਨ- 1. 
ਰਭਾਤਭਾ ਇੁੱਏ ਸੈ।  2. ਰਭਾਤਭਾ ਯਵ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਅਤੇ ਯਵ 
ਕਵਆਏ ਸੈ।  3. ਰਭਾਤਭਾ ਕਨਯਾਏਾਯ ਸੈ।  4. ਰਭਾਤਭਾ ਕਦਆਰ  ਸੈ।   
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ਰਸ਼ਨ 2.  ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਯਭ ਦਾ ਵਯਣਨ ਏਯ ? 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਾਕਆਂ ਨੇ  ਯਾਣੇ ਯੀਤੀ ਕਯਵਾਜਾਂ 
ਅਨ ਾਯ ਉਸਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਨੇਊ ਵਾਉਣਾ ਚਾਕਸਆ। ਇ  

           ਯਭ ਕਵੁੱਚ ਾਏ ਫੰਧੀਆ ਂਨ ੰ  ਵੀ ਫ ਰਾਇਆ ਕਆ। ਭੰਤਯ 
ੜਹਨ ਤੋਂ ਕਸਰਾਂ ੰਡਤ ਨੇ  ਯ  ਜੀ ਨ ੰ  ਆਣੇ ਾਸਭਣੇ  

           ਕਫਠਾਇਆ ਅਤ ੇਜਨੇਊ ਾਉਣ ਰਈ ਕਏਸਾ।   ਯ  ਾਕਸਫ ਨੇ 
ਜਨੇਊ ਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ।  ਉਸਨਾਂ ਨੇ  ਤ  

           ਦ ੇਧਾਕਆ ਂਨਾਰ ਨਸੀਂ ਦ ਣਾਂ ਦ ੇਧਾਕਆ ਂਨਾਰ ਫਣ ੇ
ਜਨੇਊ ਦੀ ਭੰ ਏੀਤੀ।   
ਰਸ਼ਨ 3.   ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭ ੁੱਢਰੇ ਜੀਵਨ ਕਵੁੱਚ ਏੀ ਏੀ ਕਏੁੱਤੇ 
ਅਣਾ ? 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ ਯ  ਤੋਂ ਸੀ ਰਭਾਤਭਾ ਕਵੁੱਚ 
 ਾਧ  ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਤ ਕਵੁੱਚ  
           ਐ  ਯਕਸੰਦ ੇਨ।  ਉਸਨਾਂ ਦੀਆ ਂਯ ਚੀਆ ਂਕਵੁੱਚ ਤਫਦੀਰੀ 
ਕਰਆਉਣ ਰਈ ਭਕਸਤਾ ਏਾਰ  ਜੀ ਨੇ ਉਸਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼  ਚਾਯਨ  

           ਰਈ ਬਕੇਜਆ। ਯ  ਯ  ਨਾਨਏ ਦਵੇ ਜੀ ਆਣਾ ਕਧਆਨ ਰਬ  
ਨਾਰ ਰਾ ਰੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼  ਐੇਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਏਯ ਕਦੰਦੇ। 

           ਕਪਯ ਉਸਨਾਂ ਦ ੇਕਤਾ ਨੇ  ਯ  ਜੀ ਨ ੰ  ਵਾਯ ਕਵੁੱਚ ਾਉਣਾ 
ਚਾਕਸਆ ਅਤੇ 20 ਯ  ਦੇ ਏੇ ਵਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਬੇਕਜਆ 
            ਯ  ਜੀ ਨੇ 20 ਯ  ਦੀ ਬ ੁੱਐੇ ਪਏੀਯਾਂ ਨ ੰ  ਯਟੀ ਐਵਾ 
ਕਦੁੱਤੀ।  ਇ ਟਨਾ ਨ ੰ  ੁੱਚਾ ਦਾ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

225-250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 

ਰਸ਼ਨ 1.   ਯ  ਨਾਨਏ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਏਈ ਛੇ ਕੁੱਕਐਆਵਾਂ ਫਾਯੇ ਕਰਐ 
?  ਉ ਚ-ਨੀਚ ਆਕਦ ਤੰ ਕਵਚਾਯਾਂ ਤੋਂ ਏਸਾਂ ਦ ਯ ਨ।  ਉਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ 
ਕੁੱਕਐਆਵਾਂ  
          ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਨ- 1. ਰਭਾਤਭਾ ਇੁੱਏ ਸੈ।   
          2. ਰਭਾਤਭਾ ਯਵ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਅਤੇ ਯਵ ਕਵਆਏ ਸੈ।   

          3. ਰਭਾਤਭਾ ਕਨਯਾਏਾਯ ਸੈ।   
          4. ਰਭਾਤਭਾ ਕਦਆਰ  ਸੈ।   
          5.  ਯ  ਦੀ ਰੜ। 
          6. ਭਾਜ ੇਵਾ। 
          7. ਜਾਤ-ਾਤ ਦਾ ਕਵਯਧ। 
          8. ਭ ਯਤੀ  ਜਾ ਦਾ ਕਵਯਧ। 
          9. ਐਐਰੇ ਯੀਤੀ ਕਯਵਾਜਾਂ ਦਾ ਕਵਯਧ। 
 
4.  ਗੁਰੂ ਅੂੰ ਗਦ ਦਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤਗਬਸਾਦਰ ਜੀ ਤਿੱ ਕ ਤਿੱ ਿ ਗੁਰੂਆਂ 

ਦਾ ਯਗਦਾਨ 

 

ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਈ ਰਕਸਣਾ ਕਏ  ਯ  ਦਾ ਕਸਰਾ ਨਾਭ ੀ ? 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਅੰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਰੰਯ ਰਥਾ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਰੰਯ ਰਥਾ ਅਨ ਾਯ ਾਯੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਏ ਕਫਨਾਂ ਕਏੇ 
ਬੇਦ-ਬਾਵ ਦੇ ਇੁੱਏ ਸੀ ੰਤ ਕਵੁੱਚ ਇਏੁੱਠੇ ਫੈਠ ਏੇ 

           ਐਾਣਾ ਐਾਂਦ ੇਸਨ।   

ਰਸ਼ਨ 3.  ਕਵੰਦਵਾਰ ਕਵੁੱਚ ਫਾਉਰੀ ਦੀ ਨੀਂਸ ਕਏ  ਯ  ਨੇ ਯੁੱਐੀ ੀ  

? ਉੱਤਰ-    ਯ  ਅੰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਅਏਫਯ ਕਏਸੜੇ  ਯ  ਾਕਸਫ ਨ ੰ  ਕਭਰਣ ਕਵੰਦਵਾਰ 
ਆਇਆ ੀ ? 

ਉੱਤਰ-   ਯ  ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨ ੰ । 
ਰਸ਼ਨ 5. ਭੰਦ ਰਥਾ ਦੇ ਦ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਰ-   1.ਕੁੱਐ ਧਯਭ ਦੇ ਕਵਏਾ ਰਈ ਧੰਨ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯਨਾ 2. 
ਕੁੱਐ ਧਯਭ ਦਾ ਰਚਾਯ ਏਯਨਾ  
ਰਸ਼ਨ 6.  ਕੁੱਐਾਂ ਦੇ ਚਥੇ  ਯ  ਕਏਸੜੇ ਨਅਤੇ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਕਏਸੜਾ 
ਸ਼ਕਸਯ ਵਾਇਆ ? 

ਉੱਤਰ-   ਕੁੱਐਾਂ ਦੇ ਚਥੇ  ਯ  ਯਾਭ ਦਾ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਉਸਨਾਂ ਨੇ 
ਯਾਭਦਾ ਯ (ਅੰਕਭਰਤਯ) ਸ਼ਕਸਯ ਵਾਇਆ। 
ਰਸ਼ਨ 7.  ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ ਦਾ ਨੀਂਸ ੁੱਥਯ ਕਏ ਨੇ ਅਤੇ ਏਦੋਂ 
ਯੁੱਕਐਆ ? 

ਉੱਤਰ-   1589 ਈ. ਕਵੁੱਚ  ਪੀ ਪਏੀਯ ਭੀਆਂ ਭੀਯ ਨੇ। 
ਰਸ਼ਨ 8.  ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ ਦੇ ਚਾਯੇ ਾੇ ਦਯਵਾਜੇ ਯੁੱਐਣ ਤੋਂ ਏੀ 
ਬਾਵ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਰ-   ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ ਦੇ ਚਾਯੇ ਾੇ ਦਯਵਾਜੇ ਯੁੱਐਣ ਤੋਂ ਇਸ 
ਬਾਵ ਸੈ ਕਏ ਇਸ ਭੰਦਯ ਾਯੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਾਯੇ ਧਯਭਾਂ  

           ਦ ੇਰਏਾਂ ਰਈ ਭਾਨ ਯ  ਕਵੁੱਚ ਐ ੁੱਰਹਾ ਸ।ੈ   
ਰਸ਼ਨ 9. ਦਵੰਧ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਦਵੰਧ ਦਾ ਅਯਥ ਇਸ ੀ ਕਏ ਸਯ ਕੁੱਐ ਆਣੀ ਆਭਦਨ 
ਦਾ ਦਵਾਂ ਕਸੁੱਾ  ਯ  ਜੀ ਦੇ ਨਾਭ ਬੇਟਾ ਏਯੇ। 
ਰਸ਼ਨ 10. ਆਕਦ ਰੰ ਥ ਦਾ ੰਏਰਨ ਕਏਉਂ ਏੀਤਾ ਕਆ ? 

ਉੱਤਰ-     ਆਕਦ ਰੰ ਥ ਦਾ ੰਏਰਨ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ   ਯ  ਾਕਸਫਾਨ ਦੀ ਸ਼ ੁੱਧ 
ਫਾਣੀ ਦਾ ਕਆਨ ਏਯਵਾਉਣ ਰਈ ਏੀਤਾ ਕਆ। 
ਰਸ਼ਨ11.  ਤੀ ਰਥਾ ਫਾਯੇ  ਯ  ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦੇ ਏੀ ਕਵਚਾਯ ਨ ? 

ਉੱਤਰ-     ਯ  ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀ ਰਥਾ ਦਾ ਕਵਯਧ ਏੀਤਾ। 
ਰਸ਼ਨ 12. ਭੀਯੀ ਅਤੇ ੀਯੀ ਦੀਆਂ ਤਰਵਾਯਾਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁੱ ? 

ਉੱਤਰ-     ਯ  ਸਕਯਕਫੰਦ ਾਕਸਫ ਨੇ ਭੀਯੀ ਅਤੇ ੀਯੀ ਨਾਭ ਦੀਆਂ 
ਦ ਤਰਵਾਯਾਂ ਧਾਯਨ ਏੀਤੀਆਂ।  ਭੀਯੀ ਦੀ ਤਰਵਾਯ  

            ਦ ਕਨਆਵੀ ਅਤ ੇੀਯੀ ਦੀ ਤਰਵਾਯ ਦੀ ਤਰਵਾਯ 
ਅਕਧਆਤਭਏ ਕਵਕਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰਤੀਏ ੀ। 
ਰਸ਼ਨ 13.   ਯ  ਸਕਯਕਫੰਦ ਾਕਸਫ ਨੇ ਆਣੇ ਅੰਤਰੇ ਦ ਾਰ 
ਕਏੁੱਥੇ ਅਤੇ ਕਏਵੇਂ ਫਤੀਤ ਏੀਤੇ ? 

ਉੱਤਰ-    ਏੀਯਤ ਯ ਕਵੁੱਚ ਧਯਭ ਰਚਾਯ ਰਈ। 
70-75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 

ਰਸ਼ਨ 1. ਭੰਜੀ ਰਥਾ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭੇਂ ਤੁੱਏ ਕੁੱਐਾਂ ਦੀ ੰਕਐਆ ਫਸ ਤ 
ਵੁੱਧ ਈ ੀ।  ੰਜਾਫ ਦੇ ਫਾਏੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਰੇ ਸ ਾਯੇ  

           ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ   ਯ  ਜੀ ਵੁੱਰੋਂ  ਉਦਸ਼ੇ ਦਣੇਾ ਫੜਾ ਐਾ ਸਕਆ 
ੀ।  ਇ ਰਈ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਐੇਤਯ ਨ ੰ  22 ਕਸੁੱਕਆਂ  

           ਕਵੁੱਚ ਵੰਕਡਆ। ਸਯ ਇੁੱਏ ਬਾ ਨ ੰ  ਭੰਜੀ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ੀ।  
ਕਏਉਂਕਏ ਕੁੱਐ ਭੰਜੀ ਉੱਤੇ ਫੈਠ ਏੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੰਦੇ ਨ  
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           ਇਰਈ ਧਯਭ ਰਚਾਯ ਦੀ ਇ ਰਥਾ ਨ ੰ  ਭੰਜੀ ਰਥਾ ਕਏਸਾ 
ਜਾਣ ਰੁੱਾ। 
ਰਸ਼ਨ 2.  ਯ  ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਵਆਸ ਦੀਆਂ ਯੀਤਾਂ ਕਵੁੱਚ ਏੀ 
 ਧਾਯ ਏੀਤ ੇ? 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਜੀ ਨੇ ਕਵਆਸ ਦੀਆਂ ਯੀਤਾਂ ਕਵੁੱਚ ਵੀ  ਧਾਯ ਏੀਤਾ।  
 

           ਅਤ ੇਸਯ ਐ ਸ਼ੀ ਦ ੇਭਕਏਆ ਂਉੱਤ ੇਆਨੰਦ ਾਕਸਫ ਦਾ ਾਠ 
ਏਯਨ।  ਇ ਤਯਾਂ ਕੁੱਐਾਂ ਨੇ ਵਾਧ  ਦੇ  ੰ ਝਰਦਾਯ ਯੀਤੀ  

ਕਯਵਾਜਾਂ ਨ ੰ  ਕਤਆ ਕਦੁੱਤਾ।  ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਤੀ ਭਤ ਬੇਦ ਬ ਰਾ 
ਏੇ ਅੰਤਯ ਜਾਤੀ ਕਵਆਸ ਏਯਨ ਦਾ ਸ ਏਭ  
           ਕਦੁੱਤਾ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਯਾਭਦਾ ਯ ਜਾਂ ਅੰਕਭਰਤਯ ਦੀ ਥਾਨਾ ਦਾ ਵਯਣਨ ਏਯ। 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਨੇ ੰਤਐਯ ਅਤੇ ਅੰਕਭਰਤਯ ਨਾਭੀਂ ਦ 
ਯਵਯਾਂ ਦੀ ਐ ਦਾਈ ਦਾ ਏੰਭ ਆਯੰਬ ਏਯਵਾਇਆ ਅਤੇ  

           ਆ ਉ ਥਾਂ ਤ ੇਯਕਸਣ ਰੁੱੇ । ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਯਧਾਰ  ਕੁੱਐਾਂ 
ਅਤੇ ਵਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਸ ਏਭ ਕਦੁੱਤਾ ਕਏ ਉਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਏੇ  
           ਯਕਸਣ ਅਤ ੇਵਾਯ ਏਯਨ।  ਸਰੀ ਸਰੀ ਅੰਕਭਰਤਯ ਯਵਯ 
ਦੇ ਚਾਯ ਚ ਪੇਯੇ ਫਸ ਤ ਾਯੇ ਰਏ ਵੁੱ ।  ਏਈ ਰਏਾਯ  

           ਦੀਆ ਂਦ ਏਾਨਾਂ ਐ ੁੱਰਹ ਈਆ।ਂ  ਫਾਅਦ ਕਵੁੱਚ ਅੰਕਭਰਤਯ 
ਯਵਯ ਦੇ ਨਾਭ ਤੇ ਸੀ ਇ ਥਾਨ ਦਾ ਨਾਭ ਅੰਕਭਰਤਯ ੈ 

           ਕਆ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ ਫਾਯੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਕਦ। 
ਉੱਤਰ- ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ-  ਯ  ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਭਰਤਯ 
ਯਵਯ ਦੇ ਕਵਚਏਾਯ 1588 ਈ. ਕਵੁੱਚ ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ    
           ਦੀ ਉਾਯੀ ਦਾ ਏੰਭ ਸ਼ ਯ  ਏਯਵਾਇਆ। ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ 
ਦਾ ਨੀਂਸ ੁੱਥਯ  ਪੀ ਪਏੀਯ ਭੀਆਂ ਭੀਯ ਨੇ ਯੁੱਕਐਆ ੀ। 

           ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ ਦ ੇਚਾਯ ੇਾ ੇਦਯਵਾਜ ੇਯੁੱਐ ੇ।  ਇ 
ਤੋਂ ਬਾਵ ਇਸ ਸੈ ਕਏ ਇਸ ਭੰਦਯ ਾਯੇ ਵਯਾਂ ਦੇ ਰਏਾਂ 

           ਰਈ ਐ ੁੱਰਹਾ ਸ।ੈ   
ਰਸ਼ਨ 5. ਅਏਾਰ ਤਐਤ ਫਾਯੇ ਤ ੀਂ ਏੀ ਜਾਣਦੇ ਸ ? 

ਉੱਤਰ-ਅਏਾਰ ਤਐਤ-  ਯ  ਸਕਯਕਫੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ ਦੇ 
ਾਸਭਣੇ ੁੱਛਭ ਵੁੱਰ ਅਏਾਰ ਤਐਤ ਦੀ ਉਾਯੀ  
           ਏਯਵਾਈ।  ਉ ਦ ੇਅੰਦਯ ਫਾਯਾਂ ਪ ੁੱਟ ਉੱਚ ੇਥੜਹ ੇਦਾ ਕਨਯਭਾਣ 
ਏਯਵਾਇਆ।  ਯ  ਜੀ ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ ਕਵੁੱਚ  

           ਧਾਯਕਭਏ ਕੁੱਕਐਆ ਕਦੰਦ ੇਨ ਅਤ ੇਅਏਾਰ ਤਐਤ ਕਵੁੱਚ 
ਉ ਥੜਹੇ ਉੱਤੇ ਫੈਠ ਏੇ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਜਨੀਤਏ ਕੁੱਕਐਆ ਕਦੰਦੇ  

           ਨ।  ਇਥ ੇਸੀ ਉਸ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ  ਇਨਾਭ ਅਤ ੇਜਾਵਾਂ ਕਦੰਦ ੇ
ਨ।   225-250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 

ਰਸ਼ਨ 1.   ਯ  ਅਯਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਐ ਧਯਭ ਦੇ ਕਵਏਾ ਰੀ ਏੀ 
ਮਦਾਨ ਾਇਆ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਅਯਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਤਨਾਂ ਨਾਰ ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ 
ਫਕਣਆ ਅਤੇ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ  ਅਨੇਏ ਤੀਯਥ ਥਾਨ ਕਭਰੇ।   

            ਯ  ਅਯਜਨ ਦਵੇ ਜੀ ਦ ੇਏੰਭਾਂ ਦਾ ਵਯਣਨ ਇ ਤਯਹਾਂ ਸੈ- 
          1.ਸਕਯਭੰਦਯ ਾਕਸਫ ਦਾ ਕਨਯਭਾਣ। 

          2.ਤਯਨਤਾਯਨ ਦੀ ਥਾਨਾ-  ਯ  ਅਯਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 
 ਯਵਯਾਂ ਦਾ 
          ਕਨਯਭਾਣ ਏਯਵਾਇਆ। ਤਯਨਤਾਯਨ ਵੀ ਇਸਨਾਂ ਕਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਏ 
ੀ।  ਅੰਕਭਰਤਯ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਤਯਨਤਾਯਨ ਵੀ ਕੁੱਐਾਂ ਦਾ  

          ਰਕੁੱਧ ਤੀਯਥ ਥਾਨ ਫਣ ਕਆ ਸ।ੈ 
          3.ਭੰਦ ਰਥਾ ਦਾ ਕਵਏਾ- ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ  ਆਦੇਸ਼ 
ਕਦੁੱਤਾ ਕਏ ਉਸ ਆਣੀ ਆਭਦਨ ਦਾ ਦਵਾਂ ਬਾ ਜਯ ਯੀ ਤਯ 
          ਤ ੇਭੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਜਭਹਾ ਏਯਵਾਉਣ।  ਦਵੰਧ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯਨ ਤੋਂ 
ਇਰਾਵਾ ਭੰਦ ਆਣੇ ਐੇਤਯ ਕਵੁੱਚ ਕੁੱਐ ਧਯਭ ਦਾ ਰਚਾਯ 
          ਵੀ ਏਯਦ ੇਨ।   
          4.ਆਕਦ ਰੰ ਥ ਾਕਸਫ ਦਾ ੰਏਰਨ-  ਯ  ਅਯਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 
ਆਕਦ ਰੰ ਥ ਾਕਸਫ ਦਾ ੰਏਰਨ ਏਯਏੇ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ  ਇੁੱਏ 
          ਧਾਯਕਭਏ ਰੰ ਥ ਕਦੁੱਤਾ।  ਇ ਏੰਭ ਕਵੁੱਚ ਬਾਈ  ਯਦਾ ਜੀ ਨੇ 
 ਯ  ਜੀ ਨ ੰ  ਕਸਮ ਕਦੁੱਤਾ। 
          5.ਕੜਆਂ ਦਾ ਵਾਯ-  ਯ  ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ   ਕੜਆਂ ਦਾ 
ਵਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਰੇਕਯਤ ਏੀਤਾ।  ਉ ਭੇਂ  ਕੜਆਂ ਦੇ 

          ਵਾਯ ਨਾਰ ਫਸ ਤ ਰਾਬ ਸ ੰ ਦਾ ੀ।  ਕੁੱਟ ੇਵਜੋਂ ਰਏ ਅਭੀਯ ਸ 
।  ਸ ਣ ਉਸਨਾਂ ਰਈ ਦਵੰਧ ਦੇਣਾ ਐਾ ਨਾ ਕਯਸਾ।   

          ਇ ਵਾਯ ਨਾਰ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ   ਕੜਆ ਂਦੀ ਚੰੀ ਯਐ ਸ ਈ।  
ਇਸ ੁੱਰ ਉਸਨਾਂ ਰਈ ੈਨਾ ਦੇ ੰਠਨ ਦੇ ਏੰਭਾਂ ਕਵੁੱਚ 
          ਫੜੀ ਏੰਭ ਆਈ।  

 
 

5. ਗੁਰੂ ਗਤਬੂੰ ਦ ਤੂੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਿਾ ਦੀ ਤਰਜਣਾ ਅਤ 
ਸ਼ਿਸ਼ੀਅਤ 

 

ਰਸ਼ਨ 1.   ਯ  ਕਫੰਦ ਯਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ ਏਦੋਂ ਅਤੇ ਕਏੁੱਥੇ ਸਇਆ  
ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਭਾਤਾ-ਕਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਦੁੱ। 
 1666 ਕਵੁੱਚ ਟਨਾ ਕਵੁੱਚ ਸਇਆ। ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਭਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ 
 ਜਯੀ ੀ ਅਤੇ ਕਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸ਼ਰੀ  
           ਯ  ਤੇ ਫਸਾਦਯ ੀ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਏਸ਼ਭੀਯੀ ੰਕਡਤਾਂ ਏੀ ਭੁੱਕਆ ੀ ਯ  ਤੇ ਫਸਾਦਯ ਜੀ 
ਨੇ ਉਨ ੰ  ਕਏਵੇਂ ਸੁੱਰ ਏੀਤਾ ? 

ਉੱਤਰ-   ਏਸ਼ਭੀਯੀ ੰਕਡਤਾਂ ਨ ੰ  ਯੰਜੇਫ ਜਫਯਦਤੀ ਭ ਰਭਾਨ 
ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਸ ੰ ਦਾ ੀ।   ਯ  ਤੇ ਫਸਾਦਯ ਜੀ ਨੇ ਇ  

           ਭੁੱਕਆ ਨ ੰ  ਆਤਭ-ਫਕਰਦਾਨ ਦੇ ਏੇ ਸੁੱਰ ਏੀਤਾ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ੰਜ ਕਆਕਯਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਕਰਐ। 
 ਾਕਸਫ ਚੰਦ ਅਤੇ ਕਸੰਭਤ ਯਾ। 

ਰਸ਼ਨ 4. ਐਾਰਾ ਦੀ ਾਜਣਾ ਏਦੋਂ ਅਤੇ ਕਏੁੱਥੇ ਏੀਤੀ ਈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਐਾਰਾ ਦੀ ਾਜਣਾ 1699 ਈ. ਕਵੁੱਚ ਕਵਾਐੀ ਵਾਰੇ ਕਦਨ 
ਅਨੰਦ ਯ ਾਕਸਫ ਕਵੁੱਚ ਏੀਤੀ ਈ। 
ਰਸ਼ਨ 5. ਬੰਾਣੀ ਦੀ ਰੜਾਈ ਦਾ ਤਤਏਾਰੀ ਏਾਯਣ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਰ-   ਇਸ ਰੜਾਈ ਦਾ ਤਤਏਾਰੀ ਏਾਯਣ ਇਸ ੀ ਕਏ ਬੀਭ ਚੰਦ ਦੇ 
 ੁੱਤਯ ਦੀ ਫਯਾਤ ਜ ੜਹਵਾਰ ਜਾ ਯਸੀ ੀ ਨ ੰ  ਕੁੱਐਾਂ ਨੇ  
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           ਾਉਂਟਾ ਾਕਸਫ ਤੋਂ ਰੰਣ ਨਾ ਕਦੁੱਤਾ।  ਕੁੱਟ ੇਵਜੋਂ ਸਾੜੀ 
ਯਾਕਜਆਂ ਨੇ  ਯ  ਾਕਸਫ ਨਾਰ ਮ ੁੱਧ ਏਯਨ ਦਾ ਭਨ ਫਣਾ  

           ਕਰਆ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਨਾਦਣ ਦੀ ਰੜਾਈ ਦਾ ਏੀ ਏਾਯਨ ੀ ? 

ਉੱਤਰ-   ਸਾੜੀ ਯਾਕਜਆਂ ਨੇ ਭ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਏਯ ਦੇਣਾ ਫੰਦ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ 
ੀ।  ਇ ਏਾਯਨ ਸਾੜੀ ਯਾਕਜਆਂ ਅਤੇ ਭ ਰਾਂ ਕਵਚਏਾਯ ਨਾਦਣ ਦੀ 

           ਰੜਾਈ ਸਈ ।  ਇ ਕਵੁੱਚ  ਯ  ਾਕਸਫ ਨੇ ਸਾੜੀ ਯਾਕਜਆ ਂ
ਦਾ ਾਥ ਕਦੁੱਤਾ । 
ਰਸ਼ਨ 7. ਭ ਏਤਯ ਦਾ  ਯਾਣਾ ਨਾਭ ਏੀ ੀ ਇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਭ ਕਏਉਂ 
ਕਆ 

ਉੱਤਰ-   ਭ ਏਤਯ ਦਾ  ਯਾਣਾ ਨਾਭ ਕਐਦਯਾਣਾ ੀ।  40 ਭ ਏਕਤਆਂ ਦੀ 
ਮਾਦ ਕਵੁੱਚ ਕਐਦਯਾਣਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭ ਏਤਯ ੈ ਕਆ। 
ਰਸ਼ਨ 8. ਜਪਯਨਾਭਾ ਐਤ  ਯ  ਜੀ ਨੇ ਕਏ ਨ ੰ  ਕਰਕਐਆ ੀ ? 

ਉੱਤਰ-   ਯੰਜੇਫ ਨ ੰ । 
70-75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 
ਰਸ਼ਨ 1.  ਸ਼ਰੀ  ਯ  ਕਫੰਦ ਕੰ ਜੀ ਨੇ ਟਨਾ ਕਵਐੇ ਆਣਾ ਫਚਨ 
ਕਏਵੇਂ ਕਫਤਾਇਆ ? 

ਉੱਤਰ-ਟਨਾ ਕਵੁੱਚ ਫਚਨ- ਕਫੰਦ ਯਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਕਸਰੇ ੰਜ ਵਯਹੇ ਟਨਾ ਕਵੁੱਚ  ਜਾਯੇ।  ਫਚਨ ਕਵੁੱਚ 
           ਉਸ ਅਕਜਸੀਆ ਂਐਡੇਾਂ ਐਡੇਦ ੇਕਜਸਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾ ਰਦਾ 
ੀ ਕਏ ਇੁੱਏ ਕਦਨ ਉਸ ਧਾਯਕਭਏ ਅਤੇ ਭਸਾਨ ਨੇਤਾ  
           ਫਣਨ।ੇ  ਉਸ ਆਣ ੇਾਥੀਆ ਂਦੀਆ ਂਦੜਾਂ ਅਤ ੇਏ ਸ਼ਤੀਆ ਂ
ਏਯਵਾਇਆ ਏਯਦੇ ਨ। ਉਸ ਆ ਵੀ ਉਸਨਾਂ ਐੇਡਾਂ  
           ਕਵੁੱਚ ਕਸੁੱਾ ਕਰਆ ਏਯਦ ੇਨ।  ਉਸ ਆਣ ੇਾਥੀ ਫੁੱਕਚਆ ਂ
ਨ ੰ  ਦ ਕਸੁੱਕਆਂ ਕਵੁੱਚ ਵੰਡਏੇ ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ ਨਏਰੀ ਮ ੁੱਧ  
           ਏਯਵਾਇਆ ਏਯਦ ੇਨ।  ਉਸ ਆਣ ੇਾਥੀਆ ਂਦ ੇਝਕੜਆ ਂ
ਦਾ ਕਨਟਾਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏਚਕਸਯੀ ਰਾਇਆ ਏਯਦੇ 

           ਨ।   ਯ  ਕਫੰਦ ਯਾ ਜੀ ਦ ੇਦਯਸ਼ਨ ਏਯਏ ੇਇੁੱਏ 
 ੁੱਮਦ ਬੀਐਣ ਸ਼ਾਸ ਨੇ ਵਚਨ ਏੀਤੇ ਨ ਕਏ  
           ਇੁੱਏ ਕਦਨ ਉਸ ਫਾਰਏ ਭਸਾਂ ੰੈਫਯ ਫਣੇਾ।   

ਰਸ਼ਨ 2. ਐਾਰਾ ਦੇ ਕਨਮਭਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਏਯ। 
ਉੱਤਰ-   ਐਾਰਾ ਦੀ ਥਾਨਾ 1699 ਈ. ਕਵੁੱਚ  ਯ  ਕਫੰਦ ਕੰ 
ਜੀ ਨੇ ਏੀਤੀ।  ਐਾਰਾ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਕਨਮਭ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਨ- 

               1.ਐਾਰਾ ਕਵੁੱਚ ਰਵੇਸ਼ ਏਯਨ ਰਈ ਸਯ ਇੁੱਏ ਕਵਅਏਤੀ ਨ ੰ  
ਐੰਡੇ ਦੀ ਾਸ ਰ ੇਵਨ ਏਯਨੀ ਵੇੀ। 
           2.ਸਯ ਇੁੱਏ ਐਾਰਾ ਆਣੇ ਨਾਭ ਦੇ ਨਾਰ ਕੰ ਸ਼ਫਦ 
ਰਾਾ।  ਐਾਰਾ ਇਤਯੀ ਆਣੇ ਨਾਭ ਦੇ ਨਾਰ ਏਯ  

           ਰਾੀ। 
ਏਛਕਸਯਾ ਅਤੇ ਕਏਰਾਨ ਧਾਯਨ ਏਯੇਾ। 

           4. ਐਾਰਾ ਏੇਵਰ ਇੁੱਏ ਈਸ਼ਵਯ ਕਵੁੱਚ ਕਵਸ਼ਵਾ ਏਯੇਾ. 

           5. ਉਸ ਅੰਕਭਰਤ ਵੇਰੇ ਉੱਠਏੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਏੇ ੰਜ ਫਾਣੀਆਂ 
ਦਾ ਾਠ ਏਯੇਾ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਬੰਾਣੀ ਦੀ ਰੜਾਈ ਦੇ ਏੀ ਏਾਯਨ ਨ ? 

ਉੱਤਰ-   1.  ਯ  ਕਫੰਦ ਕੰ ਜੀ ਦੀਆਂ ੈਕਨਏ ਏਾਯਵਾਈਆਂ ਨ ੰ  
ਸਾੜੀ ਯਾਜੇ ਆਣੇ ਯਾਜਾਂ ਰਈ ਐਤਯਾ ਭਝਦੇ ਨ।   

           2.  ਯ  ਜੀ ਭ ਯਤੀ  ਜਾ ਦੇ ਕਵਯਧੀ ਨ ਯ ਸਾੜੀ ਯਾਜੇ 
ਭ ਯਤੀ  ਜਾ ਕਵੁੱਚ ਕਵਸ਼ਵਾ ਯੁੱਐਦੇ ਨ। 
           3. ਇ ਮ ੁੱਧ ਦਾ ਤਤਏਾਰੀ ਏਾਯਨ ਇਸ ੀ ਕਏ ਬੀਭ ਚੰਦ 
ਦੇ  ੁੱਤਯ ਦੀ ਫਯਾਤ ਜ ੜਹਵਾਰ ਜਾ ਯਸੀ ੀ ਨ ੰ  ਕੁੱਐਾਂ 

           ਨੇ ਾਉਂਟਾ ਾਕਸਫ ਤੋਂ ਰੰਣ ਨਾ ਕਦੁੱਤਾ।  ਕੁੱਟ ੇਵਜੋਂ ਸਾਜਯ 
ਸਾੜੀ ਯਾਕਜਆਂ ਨੇ  ਯ  ਾਕਸਫ ਨਾਰ ਮ ੁੱਧ ਏਯਨ ਦਾ 

           ਭਨ ਫਣਾ ਕਰਆ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਚਭਏਯ ਾਕਸਫ ਦੀ ਰੜਾਈ ਤੇ ਨ ਟ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਰ-  ਯਾ ਨਦੀ ਨ ੰ  ਾਯ ਏਯਨ ਕੁੱਛੋਂ  ਯ  ਕਫੰਦ ਕੰ ਚਭਏਯ 
ਾਕਸਫ  ੁੱਜੇ।  ਉ ਭੇਂ ਉਸਨਾਂ ਨਾਰ ਕਯਪ 40 ਕੁੱਐ 
          ਨ।  ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਉਥ ੇਇੁੱਏ ਏੁੱਚੀ ੜਹੀ ਕਵੁੱਚ ਜਾ ਛਯਨ 
ਰਈ।  ਜਦੋਂ ਉਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੈਯੀ ਦੀ ੇਨਾ ਨੇ ਸਭਰਾ ਏੀਤਾ ਤਾਂ  

          ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾ ਡੁੱਟ ਏ ੇਭ ਏਾਫਰਾ ਏੀਤਾ।   ਯ  ਾਕਸਫ ਦ ੇ
ਦਵਾਂ ਾਕਸਫਜਾਕਦਆਂ ਨ ੰ  ਵੈਯੀ ਦੇ ਆਸ  ਰਾਸ ੰ ਦੇ ਸ ਉਸ 
          ਸ਼ਸੀਦੀਆ ਂਰਾਤ ਏਯ ।  ੰਜ ਕਆਕਯਆ ਂਕਵੁੱਚੋਂ ਕਤੰਨ 
ਕਆਯੇ ਇਸ ਸ਼ਸੀਦੀ ਾ ।  ਅੰਤ ਨ ੰ   ਯ  ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੀ  

          ਕੰਾਂ ਕਵੁੱਚ ਏਵੇਰ ੰਜ ਕੰ ਯਕਸ ।  ਕੁੱਐਾਂ ਦ ੇਫਨੇਤੀ 
ਏਯਨ ਤੇ  ਯ  ਕਫੰਦ ਕੰ ਜੀ ਆਣੇ ਾਥੀਆਂ ਨਾਰ  

          ਭਾਛੀਵਾੜਾ ਦ ੇਜੰਰਾਂ ਨ ੰ  ਤ ਯ ।   
225-250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 
ਰਸ਼ਨ 1.  ਯ  ਕਫੰਦ ਕੰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਾਯੇ ਤ ੀਂ ਏੀ ਜਾਣਦੇ ਸੋਂ ? 

ਉੱਤਰ-    ਯ  ਕਫੰਦ ਕੰ ਜੀ ਕੁੱਐਾਂ ਦੇ ਦਵੇਂ ਅਤੇ ਆਐਯੀ  ਯ  
ਨ।  ਇਸਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਯਨਣ ਅੀਂ ਸੇਠ ਕਰਐੇ  

           ਅਨ ਾਯ ਏਯ ਏਦ ੇਸਾਂ- 
           1.ਜਨਭ ਅਤੇ ਭਾਤਾ ਕਤਾ-  ਯ  ਕਫੰਦ ਕੰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ 
22 ਦੰਫਯ 1666 ਈ. ਨ ੰ  ਟਨਾ ਕਵੁੱਚ ਸਇਆ। 
           ਆ ਦ ੇਕਤਾ ਦਾ ਨਾਭ  ਯ  ਤੇ ਫਸਾਦਯ ਜੀ ਅਤ ੇਭਾਤਾ 
ਦਾ ਨਾਭ  ਜਯੀ ੀ। 
           2. ਟਨਾ ਕਵੁੱਚ ਫਚਨ-   ਯ  ਾਕਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਕਸਰੇ ੰਜ ਵਯਹੇ ਟਨਾ ਾਕਸਫ ਕਵੁੱਚ ਫਤੀਤ ਸ।  ਉਸ  

 ਨਏਰੀ ਮ ੁੱਧ ਆਕਦ ਐੇਡਾਂ ਐੇਡਦੇ ਨ।  ਉਸ ਆਣੇ ਾਥੀਆਂ ਦੇ 
ਝਕੜਆ ਂ

           ਦਾ ਕਨਟਾਯਾ ਵੀ ਏਯਦ ੇਨ। 
           3. ਕੁੱਕਐਆ-  ਯ  ਤੇ ਫਸਾਦਯ ਜੀ ਆਣੇ ਕਯਵਾਯ 
ਭੇਤ ਅਨੰਦ ਯ ਾਕਸਫ ਕਵੁੱਚ ਯਕਸਣ ਰੁੱੇ।  ਇੁੱਥੇ  ਯ   

           ਕਫੰਦ ਯਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਯੀ ਅਤ ੇੰਕਏਰਤ ਕੁੱਐੀ।  ਉਸਨਾਂ ਨ ੰ  
 ੜਵਾਯੀ ਅਤੇ ਅਤਯ- ਸ਼ਤਯ ਚਰਾਉਣ ਦੀ  
           ਕੁੱਕਐਆ ਕਦੁੱਤੀ ਈ। 
           4. ਯ  ੁੱਦੀ ਦੀ ਰਾਤੀ ਅਤੇ ਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਸੀਦੀ- ਏਸ਼ਭੀਯੀ 
ੰਕਡਤਾਂ ਉੱਯ ਭ ਰ ਭਯਾਟ ਯੰਜੇਫ ਜ ਰਭ  
           ਏਯ ਕਯਸਾ ੀ ਕਜ ਤੋਂ ਤੰ ਆਏ ੇਏਸ਼ਭੀਯੀ ੰਕਡਤਾਂ ਦਾ 
ਇੁੱਏ ਜੁੱਥਾ  ਯ  ਤੇ ਫਸਾਦਯ ਜੀ ਏਰ ਭੁੱਦਦ ਰਈ  
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           ਆਇਆ।  ਯ  ਤੇ ਫਸਾਦਯ ਜੀ ਕਫੰਦ ਯਾ ਨ ੰ   ਯੁੱਦੀ 
ੌਂਏੇ ਆਣੇ ਾਥੀਆਂ ਨਾਰ ਕਦੁੱਰੀ ਵੁੱਰ ਚੁੱਰ । 

           1675 ਈ. ਨ ੰ   ਯ  ਤੇ ਫਸਾਦਯ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸਨਾਂ ਦੇ 
ਾਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਦੁੱਰੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਏ ਕਵਐੇ ਸ਼ਸੀਦ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ 

           ਕਆ। 
           5.  ਯ  ਾਕਸਫ ਦੇ  ੁੱਤਯ-  ਯ  ਜੀ ਦੇ ਚਾਯ  ੁੱਤਯ ਫਾਫਾ 
 ਫਾਫਾ ਜਯਾਵਯ ਕੰ 
           ਅਤ ੇਫਾਫਾ ਪਕਤਸ ਕੰ ਜੀ ਨ। 
           6. ੈਨਾ ਦਾ ੰਠਨ- ਕੁੱਐ ਧਯਭ ਦੀ ਯੁੱਕਐਆ ਰਈ  ਯ  
ਾਕਸਫ ਨੇ ੈਨਾ ਦਾ ੰਠਨ ਏਯਨਾ ਫਸ ਤ ਜਯ ਯੀ  
           ਭਕਝਆ। ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ  ਕਏਸਾ ਕਏ ਸਯ ਕੁੱਐ ਚਾਯ 
 ੁੱਤਯਾਂ ਕਵੁੱਚੋਂ ਦ  ੁੱਤਯ  ਯ  ਾਕਸਫ ਦੀ ੇਨਾ ਕਵੁੱਚ ਬਯਤੀ 

           ਏਯਵਾ।   
           7. ਐਾਰਾ ਦੀ ਾਜਣਾ- 1699 ਈ. ਦੀ ਕਵਾਐੀ ਵਾਰੇ ਕਦਰ 
 ਯ  ਾਕਸਫ ਨੇ ਅਨੰਦ ਯ ਾਕਸਫ ਕਵੁੱਚ ਅੰਕਭਰਤ  

           ਕਤਆਯ ਏਯਏ ੇੰਜ ਕਆਕਯਆ ਂਦੀ ਚਣ ਏੀਤੀ।  ਇਸਨਾਂ ੰਜ 
ਕਆਕਯਆਂ ਤੋਂ  ਯ  ਜੀ ਨੇ ਆ ਵੀ ਅੰਕਭਰਤ ਛਕਏਆ 
           ਅਤ ੇਐਾਰਾ ੰਥ ਾਕਜਆ। 
           8.  ਯ  ਜੀ ਦਾ ਜਤੀ-ਜਤ ਭਾਉਣਾ - ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦ 
ਠਾਣਾਂ ਨੇ ਧਐੇ ਨਾਰ  ਯ  ਾਕਸਫ ਜੀ ਦੇ ਕਢੁੱਡ ਕਵੁੱਚ 
           ਛ ਯਾ ਐਫ ਕਦੁੱਤਾ।  ਇਸਨਾਂ ਡ ੰ  ੇਜਐਭਾਂ ਦ ੇਏਾਯਨ 1708 ਈ. 
ਕਵੁੱਚ  ਯ  ਜੀ ਜਤੀ-ਜਤ ਭਾਂ । 

6.  ਬੂੰ ਦਾ ਬਸਾਦਰ ਅਤ ਤਿੱ ਿ ਤਮਾਂ 
 

ਰਸ਼ਨ 1. ਸ ਏਭਨਾਭੇ ਕਵੁੱਚ  ਯ  ਜੀ ਨੇ ੰਜਾਫ ਦੇ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ  ਏੀ ਆਦੇਸ਼ 
ਕਦੁੱਤ?ੇ 

ਉੱਤਯ-   ਯ  ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਕਐਆ ਕਏ ਸ ਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫੰਦਾ 
ਫਸਾਦਯ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਯਾਜਨੀਕਤਏ ਨੇਤਾ ਸਵੇਾ।  ਉਸ  

          ਭ ਰਾਂ ਦ ੇਕਵਯ ੁੱਧ ਧਯਭਮ ੁੱਧ ਕਵੁੱਚ ਫੰਦ ੇਦਾ ਾਥ ਦਣੇ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਦੁੱਐਣ ਤੋਂ ੰਜਾਫ ਵੁੱਰ ਕਏਉਂ ਆਇਆ? 

ਉੱਤਯ-   ਭ ਰਾਂ ਦੇ ਕਵਯ ੁੱਧ ੈਕਨਏ ਏਾਯਵਾਈ ਏਯਨ ਰਈ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਭਾਣੇ ਉੱਯ ਫੰਦਾ ਕੰ ਫਸਾਦਯ ਨੇ ਕਏਉਂ ਸਭਰਾ ਏੀਤਾ? 

ਉੱਤਯ-   ਕੁੱਐ  ਯ  ਾਕਸਫਾਨਾਂ ਤੇ ਅੁੱਕਤਆਚਾਯ ਏਯਨ ਵਾਰੇ 
ਜੁੱਰਾਦਾਂ ਨ ੰ  ਜਾ ਦੇਣ ਰਈ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਵਜੀਯ ਐਾਂ ਕਏੁੱਥੋਂ ਦਾ  ਫੇਦਾਯ ੀ ਅਤੇ ਉਦੀ ਫੰਦਾ 
ਫਸਾਦਯ ਨਾਰ ਕਏ ਥਾਨ ਤੇ ਰੜਾਈ ਸਈ? 

ਉੱਤਯ-   ਯਕਸੰਦ ਦਾ  ਫੇਦਾਯ ੀ।  ਉ ਦੀ ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਨਾਰ 
ਚੁੱੜਕਚੜੀ ਦੇ ਥਾਨ ਤੇ ਰੜਾਈ ਸਈ। 
ਰਸ਼ਨ 5. ਫੰਦਾ ਕੰ ਫਸਾਦਯ ਨੇ ਢਯਾ ਉੱਤੇ ਕਏਉਂ ਸਭਰਾ ਏੀਤਾ? 

ਉੱਤਯ-   ਢਯੇ ਦਾ ਸਾਏਭ ਕਸੰਦ ਆਂ ਉੱਤੇ ਜ ਰਭ ਏਯਦਾ ੀ।  ਇ ਰਈ 
ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਨੇ ਢਯੇ ਉੱਯ ਸਭਰਾ ਏੀਤਾ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਦੀ ਸ਼ਸੀਦੀ ਫਾਯੇ ਕਰਐ? 

ਉੱਤਯ-   1716 ਈ. ਨ ੰ  ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਨ ੰ  ਉਦੇ ਾਥੀਆਂ ਭੇਤ ਏੈਦ 
ਏਯਏੇ ਕਦੁੱਰੀ ਕਰਆਂਦਾ ਕਆ। ਉੱਥੇ ਭ ਰ ਜਾਰਭਾਂ ਨੇ 

           ਰਸ ੇਦੀਆ ਂਯਭ ਰਾਐਾਂ ਨਾਰ ਉਦਾ ਭਾ ਕਐੁੱਕਚਆ। ਇ 
ਤਯਹਾਂ ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਸ਼ਸੀਦੀ ਨ ੰ  ਰਾਤ ਸਇਆ। 

ਰਸ਼ਨ 7. ਏਯੜਕੰੀਆ ਕਭਰ ਦਾ ਨਾਭ ਕਏਵੇਂ ਕਆ? 

ਉੱਤਯ- ਏਯੜਕੰੀਆ ਕਭਰ ਦਾ ਫਾਨੀ ਏਯੜ ਕੰ ੀ।  ਉਦੇ ਨਾਭ 
ਤੇ ਇ ਕਭਰ ਦਾ ਨਾਭ ਕਆ। 
ਰਸ਼ਨ 8. ਦਾ ਏਯ ਏਣ ੀ? 

ਉੱਤਯ-   ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦੀ ੁੱ । 
75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਅਤੇ  ਯ  ਕਫੰਦ ਕੰ ਜੀ ਦੀ ਭ ਰਾਏਾਤ ਦਾ 
ਸਾਰ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਯ-  ਆਣੇ ਅੰਤਰੇ ਕਦਨਾਂ ਕਵੁੱਚ  ਯ  ਜੀ ਦੁੱਐਣ ਕਵੁੱਚ  । ਉੱਥੇ 
ਨਾਂਦੇੜ ਾਕਸਫ ਕਵਐੇ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਭ ਰਾਏਾਤ ਭਾਧ ਦਾ  

          ਫਯੈਾੀ ਨਾਰ ਸਈ।   ਯ  ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਐੀਅਤ ਨੇ ਉ ਨ ੰ  ਇੰਨਾ 
ਕਜਆਦਾ ਰਬਾਕਵਤ ਏੀਤਾ ਕਏ ਉਸ  ਯ  ਜੀ ਦਾ ਚੇਰਾ 

          ਫਣ ਕਆ।  ਯ  ਜੀ ਨੇ ਉ ਨ ੰ  ਕੰ ਫਣਾਇਆ ਅਤ ੇ
 ਯਫਐਸ਼ ਕੰ ਦਾ ਨਾਭ ਕਦੁੱਤਾ।  ਯ ਭਾਧ ਦਾ ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ  

          ਦ ੇਨਾਭ ਨਾਰ ਸੀ ਭਸ਼ਸ ਯ ਸਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਨ ੰ  
ਭ ਰਾਂ ਦ ਆਯਾ ਕੁੱਐਾਂ ਉੱਤੇ ਏੀਤੇ ਅੁੱਕਤਆਚਾਯਾਂ ਦਾ ਤਾ  

          ਰੁੱਾ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਐ ਨ ਐਰਣ ਰੁੱਾ।   ਯ  ਜੀ ਦਾ ਆਦਸ਼ੇ 
ਕਭਰਣ ਤੇ ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਕੁੱਐਾਂ ਦੀ  
          ਅਵਾਈ ਏਯਨ ਅਤ ੇਭ ਰਾਂ ਤੋਂ ਫਦਰਾ ਰੈਣ ਰਈ ੰਜਾਫ 
ਆਇਆ । 
ਰਸ਼ਨ 2.  ਯਦਾ ਨੰਰ ਦੀ ਰੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਐ। 

ਉੱਤਯ-   1715 ਈ. ਕਵੁੱਚ ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਨੇ ਏਰਾਨ ਯ ਅਤੇ ਫਟਾਰਾ 
ਉੱਤੇ ਕਪਯ ਆਣਾ ਅਕਧਏਾਯ ਜਭਾ ਕਰਆ। ਭ ਰਾਂ ਦੀ  

           ਕਵਸ਼ਾਰ ਨੈਾ ਨੇ ਫੰਦਾ ਫਸਾਦਯ ਉੱਤ ੇਸਭਰਾ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ।  
ਕੁੱਐਾਂ ਨੇ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਫੜੀ ਫਸਾਦਯੀ ਨਾਰ ਟਾਏਯਾ ਏੀਤਾ। 

           ਕੁੱਐਾਂ ਨੇ ਦ ਨੀਚੰਦ ਦੀ ਸਵਰੇੀ ਕਵੁੱਚ ਸ਼ਯਨ ਰਈ।  ਦ ਸ਼ਭਣ 
ਨ ੰ  ਦ ਯ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਕੁੱਐਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੀ ਦੇ ਦ ਆਰੇ ਐਾਈ  ੁੱਟ 
           ਏ ੇਉ ਕਵੁੱਚ ਾਣੀ ਬਯ ਕਦੁੱਤਾ।  8 ਭਸੀਕਨਆਂ ਦੀ ਰੰਫੀ 
ਰੜਾਈ ਦੇ ਏਾਯਨ ਕੁੱਐਾਂ ਏਰ ਬਜਨ ਭੁੱਯੀ ਐਤਭ ਸ ਈ। 

           ਭਜਫ ਯ ਸ ਏ ੇਉਸਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਯ ਭੰਨਣੀ ਈ।   
ਰਸ਼ਨ 3. ਬ ਤੋਂ ਕਸਰੀ ਕਭਰ ਕਏਸੜੀ ੀ ਉ ਦਾ ਸਾਰ ਦੁੱ। 

ਉੱਤਯ-   ਪੈਜਰ ਯੀਆ ਕਭਰ ਬ ਤੋਂ ਕਸਰੀ ਕਭਰ ੀ।  ਇ 
ਕਭਰ ਦਾ ਭਢੀ ਨਵਾਫ ਏ ਯ ਕੰ ੀ।  ਉ ਨੇ ਬ ਤੋਂ  

           ਕਸਰਾਂ ਅੰਕਭਰਤਯ ਦ ੇਨੇੜ ੇਪਜੈਰ ਯ ਕੰਡ ਉੱਤ ੇਸਭਰਾ 
ਏੀਤਾ ਤੇ ਏਫਜਾ ਏੀਤਾ।  ਨਵਾਫ ਏ ਯ ਕੰ ਦੀ ਭਤ ਕੁੱਛੋਂ     

           ਉ ਦਾ ਬਤੀਜਾ ਐ ਸ਼ਸਾਰ ਕੰ ਪਜੈਰ ਯੀਆ ਕਭਰ ਦਾ 
ਨੇਤਾ ਫਕਣਆ। ਐ ਸ਼ਸਾਰ ਕੰ ਦੀ ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉ ਦਾ  

            ੁੱਤਯ ਫ ੁੱਧ ਕੰ ਇ ਕਭਰ ਦਾ ਯਦਾਯ ਫਕਣਆ। 1819 
ਈ. ਕਵੁੱਚ ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਨੇ ਉ ਨ ੰ  ਸਯਾ ਏੇ ਉ ਦੀ  
           ਕਭਰ ਨ ੰ  ਆਣ ੇਯਾਜ ਕਵੁੱਚ ਕਭਰਾ ਕਰਆ।  

7.   ਰਣਜੀਤ ਤੂੰ ਘ   ਮੁਿੱ ਢਾ ਜੀਵਨ , ਰਾਤੀਆਂ ਅਤ ਅੂੰ ਗਰਜਾਂ ਨਾ 
ਬੂੰ ਧ 
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ਰਸ਼ਨ 1. ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦਾ ਜਨਭ ਏਦੋਂ ਸਇਆ  ਉਦੇ ਕਤਾ ਦਾ ਨਾਭ 
ਏੀ ੀ ? 

ਉੱਤਯ-  ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦਾ ਜਨਭ 13 ਨਵੰਫਯ 1780 ਨ ੰ  ਸਇਆ। ਉ 
ਦੇ ਕਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਯਦਾਯ ਭਸਾਂ ਕੰ ੀ।   

ਰਸ਼ਨ 2. ਭਕਸਤਾਫ ਏਯ ਏਣ ੀ? 

ਉੱਤਯ-   ਭਕਸਤਾਫ ਏਯ ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦੀ ਤਨੀ ੀ।   
ਰਸ਼ਨ 3. ਕਤੁੱਏੜੀ ਦੀ ਯਰਤੀ ਦਾ ਏਾਰ ਕਏ ਨ ੰ  ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ? 

ਉੱਤਯ-   ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦੇ ਨਾਫਾਰ ਸਣ ਏਾਯਨ ਸ਼ ੁੱਏਯਚੁੱਏੀਆ 
 

           ਭਾਤਾ ਯਾਜ ਏਯ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰੁੱਐਤ ਯਾ ਦੇ ਸੁੱਥਾਂ ਕਵੁੱਚ 
ਯਸੀ।  ਇ ਏਾਰ ਨ ੰ  ਕਤੁੱਏੜੀ ਦੀ ਯਰਤੀ ਦਾ ਏਾਰ 
           ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 4. ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦ ਆਯਾ ਅਏਾਰੜਹ ਦੀ ਕਜੁੱਤ ਦਾ ਸਾਰ ਦੁੱ। 

ਉੱਤਯ-   1802 ਈ. ਕਵੁੱਚ ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਨੇ ਅਏਾਰੜਹ ਤੇ ਸਭਰਾ 
ਏੀਤਾ।  ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਏ ਦਰ ਕੰ ਦੀ ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ  

           ਅਏਾਰੜਹ ਨ ੰ  ਆਣ ੇਯਾਜ ਕਵੁੱਚ ਕਭਰਾ ਕਰਆ।  

75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ ਤਿ 
ਰਸ਼ਨ 1. ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦੇ ਰਾਸਯ ਉੱਤੇ ਏਫਜੇ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਐ। 

ਉੱਤਯ-  ਰਾਸਯ ਦੇ ਕਨਵਾੀ ਯਦਾਯਾਂ ਦੇ ਏ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤੰ ਆ ਸ 
ਨ।  ਇ ਰਈ ਰਾਸਯ ਦੇ ਸ਼ਕਸਯੀਆਂ ਨੇ ਯਣਜੀਤ ਕੰ 
         ਨ ੰ  ਰਾਸਯ ਉੱਤ ੇਏਫਜਾ ਏਯਨ ਰਈ ੁੱਦਾ ੁੱਤਯ ਬਕੇਜਆ। 
ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦੀਆਂ ਪਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸਯ ਉੱਤੇ ਸੁੱਰਾ ਫਰ  

         ਕਦੁੱਤਾ।  ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਣੀਆ ਂਪਜਾਂ ਨਾਰ ਰਾਸਯੀ ਦਯਵਾਜ ੇਤ ੇ
 ੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਸਯੀਆਂ ਨੇ ਦਯਵਾਜਾ ਐਰਹ ਕਦੁੱਤਾ।  ਯਣਜੀਤ 
         ਕੰ ਦੀ ਪਜ ਸ਼ਕਸਯ ਅੰਦਯ  ੁੱਜ ਈ ਅਤ ੇਰਾਸਯ ਉੱਤ ੇ
ਏਫਜਾ ਏਯ ਕਰਆ।  
ਰਸ਼ਨ 2. ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦ ਆਯਾ ਅੰਕਭਰਤਯ ਦੀ ਕਜੁੱਤ ਦੀ 
ਭਸੁੱਤਤਾ ਫਾਯੇ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਯ-   ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਰਈ ਅੰਕਭਰਤਯ ਦੀ ਕਜੁੱਤ ਦਾ ਸੇਠ 
ਕਰਕਐਆ ਭਸੁੱਤਵ ਸੈ- 
           1.ਰਾਸਯ ੰਜਾਫ ਦੀ ਯਾਜਧਾਨੀ ੀ ਅਤੇ ਸ ਣ ਅੰਕਭਰਤਯ 
ਕੁੱਐਾਂ ਦੀ ਧਾਯਕਭਏ ਯਾਜਧਾਨੀ ਫਣ ਕਆ। 

           2.ਅੰਕਭਰਤਯ ਦੀ ਕਜੁੱਤ ਨਾਰ ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦੀ 
ੈਕਨਏ ਸ਼ਏਤੀ ਕਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਸਇਆ।  
           3.ਅੰਕਭਰਤਯ ਦੀ ਕਜੁੱਤ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ 
ਕੰ ਦੀ ਭਸ਼ਸ ਯੀ ਦ ਯ ਦ ਯ ਤੁੱਏ ਪੈਰ ਈ।  ਕਜਸੜੇ  

           ਕੈਨਏਾਂ ਨੇ ਅੰਰਜੇਾਂ ਦੀ ਪਜ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕਦੁੱਤਾ ੀ ਉਸ ਸ ਣ 
ਭਸਾਯਾਜੇ ਦੀ ੈਨਾ ਕਵੁੱਚ ਆਉਣ ਰੁੱੇ ।   
8. ਅੂੰ ਗਰਜਾਂ ਅਤ ਤਿੱ ਿਾਂ ਦ ਯੁਿੱ ਧ ਅਤ ੂੰ ਜਾਬ ਉੱਤ ਅੂੰ ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ  

ਰਸ਼ਨ 1. ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏਣ ਉਦਾ 
ਉੱਤਯਾਕਧਏਾਯੀ ਫਕਣਆ ? 

ਉੱਤਯ-   ਐੜਏ ਕੰ । 
ਰਸ਼ਨ 2. ਭ ੁੱਦਏੀ ਦੀ ਰੜਾਈ ਕਵੁੱਚ ਕੁੱਐਾਂ ਦੀ ਸਾਯ ਕਏਉਂ ਸਈ  ? 

ਉੱਤਯ-   ਇਦੇ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਏਾਯਨ ਸਨ- 

           1.ਕੁੱਐ ਯਦਾਯ ਰਾਰ ਕੰ ਨੇ ੁੱਦਾਯੀ ਏੀਤੀ ਅਤੇ ਮ ੁੱਧ 
ਦੇ ਭੈਦਾਨ ਕਵੁੱਚੋਂ ਦੜ ਕਆ। 
           2.ਅੰਰੇਜਾਂ ਦੀ ਤ ਰਨਾ ਕਵੁੱਚ ਕੁੱਐ ੈਕਨਏਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ ੁੱਟ 
ੀ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ੰਜਾਫ ਨ ੰ  ਅੰਰੇਜੀ ਯਾਜ ਕਵੁੱਚ ਏਦੋਂ ਸ਼ਾਭਰ ਏੀਤਾ ਕਆ ਅਤੇ 
ਉ ਭੇਂ ਬਾਯਤ ਦਾ ਵਯਨਯ ਜਨਯਰ ਏਣ ੀ ? 

ਉੱਤਯ-   ੰਜਾਫ ਨ ੰ  ਅੰਰੇਜੀ ਯਾਜ ਕਵੁੱਚ 1849 ਕਵੁੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਏੀਤਾ 
ਕਆ ਅਤੇ ਉ ਭੇਂ ਬਾਯਤ ਦਾ ਵਯਨਯ ਜਨਯਰ ਰਾਯਡ 
           ਡਰਸਜੀ ੀ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਏੌਂਰ ਆਪ ਯੀਜੈਂੀ ਫਾਯੇ ਤ ੀਂ ਏੀ ਜਾਣਦੇ ਸੋਂ ? 

ਉੱਤਯ-   ਦ ਜੇ ਂਰ  ਕੁੱਐ ਮ ੁੱਧ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਰਸਯ ਦਾ ਯਾਜ ਰਫੰਧ 
ਚਰਾਉਣ ਰਈ 8 ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਏੌਂਰ ਫਣਾਈ ਈ ।     

           ਕਜ ਨ ੰ  ਏੌਂਰ ਆਪ ਯੀਜੈਂੀ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 5. ਊਆਂ ਫੰਧੀ ਝੜੇ ਫਾਯੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਕਦ। 

ਉੱਤਯ-   1846 ਈ. ਨ ੰ  ਊਆਂ ਦੇ ਇੁੱਏ ਵੁੱ ਤੇ ਇੁੱਏ ਮ ਯੀਨ 
ਤਚੀ ਨੇ ਤਰਵਾਯ ਚਰਾ ਕਦੁੱਤੀ ਕਜ ਨਾਰ ਕਸੰਦ  ਅਤੇ ਕੁੱਐ 
           ਅੰਰਜੇਾਂ ਦ ੇਕਵਯ ੁੱਧ ਬੜਏ ਉੱਠੇ। 

ਰਸ਼ਨ 6. ਬਯਾਉਂ ਦੀ ਰੜਾਈ ਏਦੋਂ ਸਈ ਇ ਦਾ ਏੀ ਕੁੱਟਾ 
ਕਨਏਕਰਆ ? 

ਉੱਤਯ-   1846 ਈ. ਕਵੁੱਚ ਸਈ।  ਇ ਕਵੁੱਚ ਕੁੱਐ ਸਾਯ  ਅਤੇ 
ਅੰਰੇਜੀ ਪਜ ਕਫਨਾਂ ਯ ਏਾਵਟ ਤਰ ਜ ਨਦੀ ਨ ੰ  ਾਯ ਏਯ 
           ਈ। 
75 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ..... 
ਰਸ਼ਨ 1. ਬਯਵਾਰ ੰਧੀ ਦੀਆਂ ਏਈ ਚਾਯ ਧਾਯਾਵਾਂ ਕਦ। 

ਉੱਤਯ-   ਇ ਦੀਆਂ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ ਧਾਯਾਵਾਂ ਨ- 
           1.ਭਸਾਯਾਜਾ ਦਰੀ ਕੰ ਦੇ ਨਾਫਾਰ ਸਣ ਏਾਯਨ ਯਾਜ ਦਾ 
ਸ਼ਾਨ ਰਫੰਧ ਅੁੱਠ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਏੌਂਰ ਆਪ ਯੀਜੈਂੀ 

           ਯਾਸੀਂ ਚਰਾਇਆ ਜਾਵੇਾ। 
           2.ਭਸਾਯਾਣੀ ਕਜੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਜ ਤੋਂ ਵੁੱਐ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ। 
ਉਨ ੰ  1.5 ਰੁੱਐ ਯ ਕਆ ੈਨਸ਼ਨ ਕਦੁੱਤੀ ਈ। 
3.ਭਸਾਯਾਜਾ ਦੀ ਯੁੱਕਐਆ ਰਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਏਾਇਭ ਯੁੱਐਣ ਰਈ 
ਕਫਰਕਟਸ਼ ੈਨਾ ਰਸਯ ਕਵੁੱਚ ਯਸੇੀ। 
           4.ਕਫਰਕਟਸ਼ ੈਨਾ ਦੇ ਐਯਚ ਰਈ ਰਸਯ ਯਾਜ ਕਫਰਕਟਸ਼ 
ਯਏਾਯ ਨ ੰ  22 ਰੁੱਐ ਯ  ਰਾਨਾ ਦੇਵੇਾ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਬੈਯਵਾਰ ੰਧੀ ਦੀ ਭਸੁੱਤਤਾ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਯ-   ਇਸ ੰਧੀ ੰਜਾਫ ਅਤੇ ਬਾਯਤੀ ਇਕਤਸਾ ਕਵੁੱਚ ਫਸ ਤ 
ਭਸੁੱਤਤਾ ਯੁੱਐਦੀ ਸੈ। 
           1.ਇ ੰਧੀ ਨਾਰ ਅੰਰੇਜ ੰਜਾਫ ਦੇ ਭਾਰਏ ਫਣ । 

           2.ਇ ੰਧੀ ਯਾਸੀਂ ਭਸਾਂਯਾਣੀ ਕਜੰਦਾ ਨ ੰ  ਯਾਜ ਰਫੰਧ ਤੋਂ 
ਅਰੁੱ ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਭਸਾਯਾਜਾ ਦਰੀ ਕੰ ਫਾਯੇ ਤ ੀਂ ਏੀ ਜਾਣਦੇ ਸ ? 

ਉੱਤਯ-   ਭਸਾਯਾਜਾ ਦਰੀ ਕੰ ੰਜਾਫ ਦਾ ਆਐਯੀ ਸਾਏਭ ੀ।ਉ 
ਦੇ ਨਾਫਾਰ ਸਣ ਏਾਯਨ ਬਯਵਾਰ ਦੀ ੰਧੀ ਦੇ ਅਨ ਾਯ 
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           ਰਸਯ ਯਾਜ ਦਾ ਰਫੰਧ ਚਰਾਉਣ ਰਈ 8 ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਏੌਂਰ 
ਆਪ ਯੀਜੈਂੀ ਦੀ ਥਾਨਾ ਏੀਤੀ ਈ।  ਇ ਨੇ  

           ਭਸਾਯਾਜਾ ਦ ੇਫਾਰ ਸਣ ਤੁੱਏ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ੀ।  ਯ ਦ ਜ ੇ
ਂਰ  ਕੁੱਐ ਮ ੁੱਧ ਕਵੁੱਚ ਕੁੱਐ ਭ ੜ ਸਾਯ ।  ਕੁੱਟੇ ਵੁੱਜੋਂ  

           ਭਸਾਯਾਜਾ ਦਰੀ ਕੰ ਨ ੰ  ੁੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਯ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ। 
ਉਨ ੰ  4.5 ਰੁੱਐ ਯ  ਦੀ ਾਰਾਨਾ ੈਨਸ਼ਨ ਕਨਸ਼ਕਚਤ  
           ਏਯ ਕਦੁੱਤੀ ਈ।  ੰਜਾਫ ਅੰਰਜੇ ਾਭਯਾਜ ਅਧੀਨ ਆ 
ਕਆ। 
250 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ.... 
ਰਸ਼ਨ 1. ਅੰਰੇਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਐਾਂ ਦੀ ਕਸਰੀ ਰੜਾਈ ਦੇ ਏਾਯਨ ਕਰਐ। 

ਉੱਤਯ-  ਅੰਰੇਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਐਾਂ ਦੀ ਕਸਰੀ ਰੜਾਈ 1845-46 ਈ. 
ਕਵੁੱਚ ਸਈ।  ਇ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਏਾਯਨ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਸਨ- 

          1.ਅੰਰੇਜਾਂ ਦੀ ਰਸਯ ਯਾਜ ਉੱਤੇ  ੇਯਾ ਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ- 
ਅੰਰੇਜਾਂ ਨੇ ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਏਾਰ ਕਵੁੱਚ  

          ਸੀ ਰਸਯ ਯਾਜ ਨ ੰ  ਯੇਾ ਾਉਣਾ ਸ਼ ਯ  ਏਯ ਕਦੁੱਤਾ ੀ।  ਕਜ 
ਦਾ ਭਸਾਯਾਜਾ ਨੇ ਕਵਯਧ ਏੀਤਾ। 
          2.ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਕੁੱਛੋਂ ੰਜਾਫ ਕਵੁੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਰਣਾ- 
ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਕੰ ਦੀ ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਦੇ ਉੱਤਯਾ- 

          ਕਧਏਾਯੀ ਫਸ ਤ ਏਭਜਯ ਕੁੱਧ ਸ ਕਜ ਏਾਯਨ ੰਜਾਫ 
ਕਵੁੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਰ ਈ।  ਇ ਦਾ ਪਾਇਦਾ ਅੰਰੇਜ ਰੈਣਾ  

          ਚਾਸ ੰ ਦ ੇਨ। 
          3. ਕਸਰੇ ਅਪਾਨ ਮ ੁੱਧ ਕਵੁੱਚ ਅੰਰੇਜਾਂ ਦੀ ਅਪਰਤਾ- 
ਇ ਮ ੁੱਧ ਕਵੁੱਚ ਅੰਰਜਾਂ ਦੀ ਅਪਰਤਾ ਏਯਏੇ ਕੁੱਐਾਂ ਦਾ 

          ਅੰਰਜੇਾਂ ਕਵਯ ੁੱਧ ਮ ੁੱਧ ਏਯਨ ਦਾ ਉਤਾਸ ਵੁੱਧ ਕਆ। 
              4.ਅੰਰੇਜਾਂ ਦਾ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਅਕਧਏਾਯ- 1843 ਈ. ਕਵੁੱਚ ਅੰਰੇਜਾਂ 
ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਅਕਧਏਾਯ ਏਯ ਕਰਆ। ਇ  

          ਏਾਯਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁੱਐਾਂ ਨ ੰ  ੁੱਏਾ ਕਵਸ਼ਵਾ ਸ ਕਆ ਏ ੇਅੰਰਜੇ 
ੰਜਾਫ ਉੱਤੇ ਏਫਜਾ ਏਯਨ ਰਈ ਉ ਦ ਆਰੇ ੇਯਾ ਾ 

          ਯਸ ੇਸਨ। 
          5.ਅੰਰੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਜੀ ਕਤਆਯੀਆਂ- ਅੰਰੇਜਾਂ ਨੇ ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ 
ਯਸੁੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ੈਕਨਏਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ ਵਧਾ  
          ਕਦੁੱਤੀ ਅਤ ੇਤਰ ਜ ਦਕਯਆ ਉੱਤ ੇਫੜੇੀਆ ਂਦਾ  ਰ 
ਫਣਾਇਆ। ਇਤੋਂ ਕੁੱਧ ਸ ੰ ਦਾ ੀ ਕਏ ਅੰਰੇਜ ਮ ੁੱਧ ਏਯਨਾ ਚਾਸ ੰ ਦੇ 

          ਸਨ। 
          6.ਰਾਰ ਕੰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕੰ ਦਾ ਕੁੱਐ ੈਨਾ ਨ ੰ  ਉਏਾਉਣਾ- 
 ਤ ਯ  ਕਵੁੱਚ ਇਸ ਦਵੇਂ ਯਦਾਯ ਅੰਰੇਜ ਯਏਾਯ  

          ਨਾਰ ਕਭਰ  ਨ।  ਕੁੱਐ ਨੈਾ ਨ ੰ  ਏਭਜਯ ਏਯਨ ਰਈ 
ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਐ ੈਨਾ ਨ ੰ  ਅੰਰੇਜਾਂ ਦੇ ਕਐਰਾਪ ਬੜਏਾਇਆ। 

9. ਆਜਾਦੀ ਦ ੂੰ ਘਰਸ਼ ਤਵਿੱ ਚ ੂੰ ਜਾਬ ਦੀ ਦਣ 

 

ਰਸ਼ਨ 1. ਅਏਾਰੀ ਰਕਸਯ ਦੇ ਸੋਂਦ ਕਵੁੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਏਾਯਨ ਦੁੱ। 

ਉੱਤਯ-  ਇ ਦੇ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਏਾਯਨ ਨ- 
          1. ਯਦ ਆਕਯਆਂ ਨ ੰ  ਫਦਚਰਣ ਭਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਏਯਵਾਉਣ 
ਰਈ। 

          2. ਯਦ ਆਕਯਆਂ ਦੇ ਰਫੰਧ ਕਵੁੱਚ  ਧਾਯ ਕਰਆਉਣ ਰਈ 
ਰਸ਼ਨ 2. ਚਾਫੀਆਂ ਵਾਰਾ ਭਯਚਾ ਕਏਉਂ ਰੁੱਾ ? 

ਉੱਤਯ-   ਦਯਫਾਯ ਾਕਸਫ ਅੰਕਭਰਤਯ ਉੱਤੇ ਕੁੱਐਾਂ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ ੀ।  
ਯ ਇੁੱਥੋਂ ਦੀ ਰਏ ਦੀਆਂ ਚਾਫੀਆਂ ਅੰਰੇਜਾਂ ਨੇ ਦਫਾ 

           ਯੁੱਐੀਆ ਂਨ।  ਇਸਨਾਂ ਚਾਫੀਆ ਂਨ ੰ  ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ 
ਕੁੱਐਾਂ ਨੇ ਚਾਫੀਆਂ ਵਾਰਾ ਭਯਚਾ ਰਾਇਆ। 

ਰਸ਼ਨ 3.  ਯ  ਏਾ ਫਾ ਭਯਚਾ ਦੇ ਏਾਯਨ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਯ-    ਯ  ਏਾ ਫਾ ਕਜਰਹਾ ਅੰਕਭਰਤਯ ਕਵੁੱਚ ਸੈ।  ਇੁੱਥੋਂ ਦਾ 
 ਯਦ ਆਯਾ ਾਕਸਫ ਭਸੰਤ  ੰ ਦਯ ਦਾ ਦੇ ਅਕਧਏਾਯ ਕਵੁੱਚ ੀ। 

           ਜ ਕਏ ਇੁੱਏ ਫਦਚਰਣ ਕਵਅਏਤੀ ੀ।  ਉਤੋਂ ਏਫਜਾ 
ਛਡਵਾਉਣ ਰਈ ਕੁੱਐਾਂ ਨੇ  ਯ  ਏਾ ਫਾ ਭਯਚਾ ਰਾਇਆ।  

ਰਸ਼ਨ 4. ਫੁੱਫਯਾਂ ਦਾ ਏੀ ਭੰਤਵ ੀ ? 

ਉੱਤਯ-   ਫੁੱਫਯਾਂ ਦਾ ਭ ੁੱਐ ਭੰਤਵ ੀ ਭ ਐਫਯਾਂ ਅਤੇ ਯਏਾਯੀ 
ਕੁੱਠ ਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਏਯਨਾ। 
ਰਸ਼ਨ 5. ਾਈਭਨ ਏਕਭਸ਼ਨ ਏਦੋਂ ਬਾਯਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇ ਦਾ ਕਏਉਂ 
ਫਾਈਏਾਟ ਏੀਤਾ ਕਆ ? 

ਉੱਤਯ-   ਾਈਭਨ ਏਕਭਸ਼ਨ 1928 ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਆਇਆ। ਇ 
ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਏ ਵੀ ਬਾਯਤੀ ਭੈਂਫਯ ਸ਼ਾਭਰ ਨਸੀਂ ੀ।  ਇ ਰਈ  

           ਬਾਯਤੀਆ ਂਨੇ ਇ ਦਾ ਕਵਯਧ ਏੀਤਾ। 
75 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ... 
ਰਸ਼ਨ 1. ਜਕਰਹਆਂਵਾਰੇ ਫਾ ਦੀ ਦ ਯਟਨਾ ਦੇ ਏੀ ਏਾਯਨ ਨ ? 

ਉੱਤਯ-  1.ਯਰਟ ਕਫਰ- 1919 ਕਵੁੱਚ ਅੰਰੇਜੀ ਯਏਾਯ ਨੇ ਯਰਟ 
ਕਫਰ ਾ ਏੀਤਾ।  ਕਜ ਅਨ ਾਯ  ਰ ਸ਼ੁੱਏ ਦੇ ਆਧਾਯ 
          ਤ ੇਕਏ ੇਨ ੰ  ਵੀ ਕਰਪਤਾਯ ਏਯ ਏਦੀ ੀ।  ਬਾਯਤੀਆ ਂਨੇ ਇ 
ਦਾ ਕਵਯਧ ਏੀਤਾ। 
          2.ਡਾ ਤਾਰ ਅਤੇ ਕਏਚਰ  ਦੀ ਕਰਪਤਾਯੀ- ਅੰਰੇਜ ਯਏਾਯ 
ਨੇ ੰਜਾਫ ਦੇ ਭਸ਼ਸ ਯ ਨੇਤਾ ਤਾਰ ਅਤੇ ਕਏਚਰ  ਨ ੰ 
          ਕਰਪਤਾਯ ਏਯਵਾ ਕਦੁੱਤਾ।  ਇ ਏਯਏ ੇਜਨਤਾ ਬੜਏ ਉੱਠੀ। 

          3.ਅੰਰੇਜਾਂ ਦਾ ਏਤਰ- ਬੜਏੇ ਸ ਰਏਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਕਭਰਤਯ ਕਵੁੱਚ 
ਰੀ ਚਰਾਈ ਈ। ਜਵਾਫ ਕਵੁੱਚ ਰਏਾਂ ਨੇ ਵੀ ੰਜ  

          ਅੰਰਜੇਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਯ ਕਦੁੱਤਾ।  ਇ ਰਈ ਸ਼ਕਸਯ ਦਾ ਰਫੰਧ ਜਨਯਰ 
ਡਾਇਯ ਨ ੰ  ੌਂ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ। 
          ਇਸਨਾਂ ਾਯੀਆ ਂਟਨਾਵਾਂ ਦ ੇਕਵਯਧ ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤੀਆ ਂਨੇ 
ਜਕਰਹਆਂਵਾਰੇ ਫਾ ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਏ ਬਾ ਫ ਰਾਈ ੀ।  ਕਜੁੱਥੇ ਇਸ 
          ਕਬਆਨਏ ਏਤਰ ਏਾਂਡ ਸਇਆ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਯਦਾਯ ਊਧਭ ਕੰ ਨੇ ਜਕਰਹਆਂਵਾਰਾ ਫਾ ਦ ਯਟਨਾ ਦਾ 
ਫਦਰਾ ਕਏਵੇਂ ਕਰਆ ? 

ਉੱਤਯ-   ਯਦਾਯ ਊਧਭ ਕੰ ੁੱਏਾ ਦੇਸ਼ਬਤ ੀ।  ਜਕਰਹਆਂਵਾਰੇ 
ਫਾ ਕਵੁੱਚ ਸ ਏਤਰ ਏਾਂਡ ਨਾਰ ਉਦਾ ਐ ਨ ਐਰ  

           ਉੱਕਠਆ। ਉ ਨੇ ਇ ਦਾ ਫਦਰਾ ਰੈਣ ਦਾ ੁੱਏਾ ਕਨਸ਼ਚਾ 
ਏਯ ਕਰਆ। ਉ ਨ ੰ  ਇਸ ਭਏਾ 21 ਾਰ ਫਾਅਦ  
           ਕਭਕਰਆ। ਇੰਰੈਂਡ ਕਵੁੱਚ ਉਨੇ ਜਨਯਰ ਡਾਇਯ ਨ ੰ  ਰੀ 
ਨਾਰ ਉਡਾ ਕਦੁੱਤਾ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਾਈਭਨ ਏਕਭਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨ ਟ ਕਰਐ। 
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ਉੱਤਯ-   1928 ਈ. ਕਵੁੱਚ 7 ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ ਇੁੱਏ ਏਕਭਸ਼ਨ ਬਾਯਤ 
ਆਇਆ। ਇ ਦਾ ਰਧਾਨ ਯ ਜਾਨ ਾਈਭਨ ੀ।  ਇ  

           ਏਕਭਸ਼ਨ ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਏ ਵੀ ਬਾਯਤੀ ਸ਼ਾਭਰ ਨਸੀਂ ੀ।  ਇ 
ਰਈ ਬਾਯਤੀਆਂ ਨੇ ਇ ਏਕਭਸ਼ਨ ਦਾ ਕਵਯਧ ਏੀਤਾ। 

           ਰਸਯ ਕਵੁੱਚ ਇ ਏਕਭਸ਼ਨ ਦਾ ਕਵਯਧ ਏਯਨ ਦ ੇਏਾਯਨ 
ਰਾਰਾ ਰਾਜਤ ਯਾ ਉੱਤੇ ਰਾਠੀਆਂ ਵਯਹਾਈਆਂ ਈਆਂ। 

           ਕਜ ਨਾਰ ਉਸ ਸ਼ਸੀਦ ਸ । 
ਰਸ਼ਨ 4. ਨਾਭਧਾਯੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਰੇਜਾਂ ਕਵਚਏਾਯ ਭਰੇਯਏਟਰਾ ਕਵਐੇ ਸਈ 
ਦ ਯਟਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਯ-   ਨਾਭਧਾਯੀ ਕੁੱਐ ਊ ਯੁੱਕਐਆ ਏਯਦੇ ਨ ਅਤੇ ਫ ੁੱਚੜਾਂ ਨ ੰ  
ਭਾਯ ਕਦੰਦੇ ਨ।  1872 ਈ. ਕਵੁੱਚ 150 ਏ ਕਏਆਂ ਦਾ ਜਥਾ 
           ਫ ੁੱਚੜਾਂ ਨ ੰ  ਜਾ ਦਣੇ ਰਈ ਭਰੇਯਏਟਰੇ  ੁੱਜਾ।  ਭਰੇਯਏਟਰਾ 
ਕਵਐੇ ਦਵਾਂ ਾਕਆਂ ਦੇ ਅਨੇਏ ਆਦਭੀ ਭਾਯੇ ।  ਅੰਰੇਜ  

           ਯਏਾਯ ਨੇ ਏ ਕਏਆ ਂਕਵਯ ੁੱਧ ਏਾਯਵਾਈ ਏੀਤੀ।  65 ਏ ਕਏਆਂ 
ਨ ੰ  ਤਾਂ ਨਾਰ ਉਡਾ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ ਅਤੇ ਫਾਫਾ ਯਾਭ ਕੰ 
           ਜੀ ਨ ੰ  ਦਸ਼ੇ ਕਨਏਾਰਾ ਦ ੇਕਦੁੱਤਾ। 
250 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ.... 
ਰਸ਼ਨ 1. ਦਯ ਾਯਟੀ ਨੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਜੰ ਰਈ ਏੀ ਏੀ ਮਤਨ ਏੀਤੇ 

? 

ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਤੋਂ ਫਾਸਯ  ੰਜਾਫੀਆਂ ਨੇ ਫਾਸਯ ਯਕਸ ਏੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਆਜਾਈ ਰਈ ਮਤਨ ਏੀਤੇ।  ਉਸਨਾਂ ਮਤਨਾਂ ਕਵੁੱਚੋਂ  

           ਇੁੱਏ ਮਤਨ ਦਯ ਅੰਦਰਨ ੀ।  ਇ ਦਾ ਏੇਂਦਯ ਅਭਯੀਏਾ 
ਭਸਾਂਦੀ ੀ।   
          1.ਦਯ ਾਯਟੀ ਦੀ ਥਾਨਾ- ਦਯ ਾਯਟੀ ਦੀ ਥਾਨਾ 
1913 ਈ. ਕਵੁੱਚ ਅਭਯੀਏਾ ਕਵੁੱਚ ਸਈ।  ਇ ਦਾ ਰਧਾਨ 
          ਫਾਫਾ ਸਨ ਕੰ ਬਏਨਾ ੀ।  ਇ ੰਥਾ ਨੇ ਨੈਪਯਾਂਕਏ 
ਤੋਂ ਉਯਦ  ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਏ ਤਾਕਸਏ ਅਐਫਾਯ ਦਯ   

          ਏੁੱਢਣਾ ਸ਼ ਯ  ਏੀਤਾ।  ਇ ਦ ੇੰਾਦਨ ਦਾ ਏੰਭ ਏਯਤਾਯ ਕੰ 
ਯਾਬਾ ਨ ੰ  ੌਂਕਆ ਕਆ। ਫਾਅਦ ਕਵੁੱਚ ਇਸ ਅਐਫਾਯ   

 ਫੰਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਾਰੀ ਕਵੁੱਚ ਵੀ ਛਣ ਰੁੱਾ। 

          2.ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਰਈ ਏੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਏੰਭ-  ਦਯ 
ਾਯਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਵਤ ਯਾਸੀਂ ਬਾਯਤ ਨ ੰ  ਆਜਾਦ  

          ਏਯਵਾਉਣਾ ੀ।  ਇ ਰਈ ਦਯ ਾਯਟੀ ਸਠੇ ਕਰਐ ੇਏੰਭ 
ਏਯਨਾ ਚਾਸ ੰ ਦੀ ੀ- 
          (1)ੈਨਾ ਕਵੁੱਚ ਫਾਵਤ ਦਾ ਰਚਾਯ 
          (2)ਕੁੱਠ ਆਂ ਦੀ ਸੁੱਕਤਆ  

          (3)ਯਏਾਯੀ ਐਜਾਨੇ ਰ ੁੱਟਣੇ 
          (4)ਜੇਰਹਾਂ ਤੜਨੀਆਂ  
          (5)ਫੰਫ ਫਣਾਉਣੇ  
          (6)ਏਰਾਂਤੀਏਾਯੀ ਾਕਸਤ ਛਾਣਾ 
          3.ਆਜਾਦੀ ਰਾਤੀ ਰਈ ਮਤਨ- ਦਯ ਾਯਟੀ ਦ ਆਯਾ 
ੰਜਾਫ ਕਵੁੱਚ ਆਜਾਦੀ ਰਈ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਮਤਨ ਏੀਤੇ - 

(1)ਪਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਫਾਵਤ ਰਈ ਕਤਆਯ ਏੀਤਾ 

          (2)ਰ ਕਧਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾ ਕਵਐੇ ਫੰਫ ਫਨਾਉਣ ਦਾ ਏੰਭ ਸ਼ ਯ  
ਏੀਤਾ 
          (3)ਦਯ ਾਯਟੀ ਨੇ ਆਜਾਦ ਬਾਯਤ ਰਈ ਇੁੱਏ ਝੰਡਾ 
ਕਤਆਯ ਏੀਤਾ ਕਜਨ ੰ  ਬਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਕਡਆ ਕਆ। 

          4.ਦਯ ਾਯਟੀ ਦੀ ਅਪਰਤਾ- 21 ਪਯਵਯੀ 1915 ਦਾ 
ਕਦਨ ਫਾਵਤ ਰਈ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਏੀਤਾ ਕਆ ਯ  

          ਅੰਕਭਰਤਯ ਦ ੇਇੁੱਏ ਕਾਸੀ ਕਏਯਾਰ ਕੰ ਨੇ ਧਐਾ ਦ ੇ
ਕਦੁੱਤਾ।  ਇ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਯੀਆਂ ਦੀ ਰ ਭੇਂ ਤੋਂ 

          ਕਸਰਾਂ ਸੀ ਐ ੁੱਰਹ ਈ।  ਅੰਰਜੇ ਯਏਾਯ ਨੇ ਦਯੀਆ ਂਦ ੇ
ਸਕਥਆਯ ਐ ਰ ਅਤੇ ਏੈਦੀ ਫਣਾ ਰ।  46 ਏਰਾਂਤੀਏਾਯੀਆਂ 

          ਨ ੰ  ਪਾਂੀ ਸਈ।  ਇ ਕਵੁੱਚ ਏਯਤਾਯ ਕੰ ਯਾਬਾ ਵੀ ੀ।  
ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਰਕਸਯ ਅਪਰ ਯਸੀ ।   

ਨਾਕਯਏ ਸ਼ਾਤਯ 

ਾਠ 10. ਭਾਰਤੀ ੂੰ ਤਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 

ਰਸ਼ਨ 1. ੰਕਵਧਾਨ ਤੋਂ ਤ ਸਾਡਾ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

 ਏਾਨ ਨੀ ਦਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਰੇਐ ਸ ੰ ਦਾ ਕਜ ਦੇ ਅਨ ਾਯ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਏਾਯ 

ਆਣਾ ਏੰਭ ਏਯਦੀ ਸੈ। 

ਰਸ਼ਨ 2. ੰਕਵਧਾਨ ਦੀ ਰਤਾਵਨਾ ਏੀ ਦਯਾਉਂਦੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਇਸ ਇ ੁੱਰ ਨ ੰ  ਦਯਾਉਂਦੀ ਸੈ ਕਏ ਬਾਯਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 

ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਕਏਸ ਕਜਸਾ ਯ  ਸਵੇਾ। 

ਰਸ਼ਨ 3. ਬਾਯਤੀ ੰਕਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦ ਭ ੁੱਐ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁੱ। 

ਉੱਤਯ-   1.ਵੁੱਡੇ ਆਏਾਯ ਵਾਰਾ 2.ਰਚਏੀਰਾ ਤੇ ਏਠ ਯ 
ਰਸ਼ਨ 4. ੰਾਤਭਏ ੰਕਵਧਾਨ ਤੋਂ ਤ ਸਾਡਾ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਇ ਦੇ ੰਕਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨ ਾਯ ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਏੇਂਦਯੀ ਅਤੇ ਯਾਜ 
ੁੱਧਯ ਉੱਤੇ ਵੁੱਐ ਵੁੱਐ ਯਏਾਯਾਂ ਏੰਭ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 5. ੰਾਤਭਏ ੰਕਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁੱ। 

ਉੱਤਯ-   1. ਏੇਂਦਯ ਅਤੇ ਯਾਜਾਂ ਕਵਚਏਾਯ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 2. 
ਕਨਯੁੱਐ ਕਨਆਂਾਕਰਏਾ । 
ਰਸ਼ਨ 6. ਬਾਯਤੀ ਨਾਕਯਏਾਂ ਦੇ ਏਈ ਚਾਯ ਅਕਧਏਾਯ ਕਰਐ। 

ਉੱਤਯ-   1. ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ 2.  ਤੰਤਯਤਾ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ 3. 
ਧਾਯਕਭਏ  ਤੰਤਯਤਾ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ 4. ਸ਼ਸ਼ਣ ਦੇ ਕਵਯ ੁੱਧ ਅਕਧਏਾਯ। 
ਰਸ਼ਨ 7. ਬਾਯਤੀ ਨਾਕਯਏਾਂ ਦੇ ਦ ੰਕਵਧਾਕਨਏ ਏਯਤੁੱਵ ਦੁੱ। 

ਉੱਤਯ-   1. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੀਤ ਦਾ ਆਦਯ ਏਯਨਾ 2. 
ਏਤਾ ਅਤੇ ਅਐੰਡਤਾ ਦੀ ਯਾਐੀ ਏਯਨੀ । 
ਰਸ਼ਨ 8. ਯਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਨਯਦੇਸ਼ਏ ਕਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਏੀ ਭਸੁੱਤਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਇਸਨਾਂ ਕਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ ਏੇਂਦਯ ਤੇ ਯਾਜ ਯਏਾਯਾਂ ਨ ੰ  

ਆਣਾ ਰਯਾਭ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਕਨਯਦੇਸ਼ ਕਦੁੱਤਾ ਕਆ ਸੈ। 

75 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ...... 
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 ਰਏਤੰਤਯੀ ਣਯਾਜ ਸੈ।  ਕਵਆਕਐਆ ਏਯ। 

ਉੱਤਯ-   1. ਧਯਭ ਕਨਯੁੱਐ ਯਾਜ ਤੋਂ ਬਾਵ ਬ ਧਯਭਾਂ ਦੀ ਭਾਨਤਾ 
ਅਤੇ  ਤੰਤਯਤਾ ਤੋਂ ਸੈ।  ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਬ ਧਯਭਾਂ ਨ ੰ  ਫਯਾਫਯ 
ਭਕਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
           2. ਰਏਤੰਤਯੀ ਯਾਜ ਤੋਂ ਬਾਵ ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਰਏਾਂ ਦ ਆਯਾ ਚ ਣੇ 
 ਰਤੀਕਨਧੀ ਸ਼ਾਨ ਏਯਨੇ।   

3. ਬਾਯਤ ਦੇ ਣਯਾਜ ਸਣ ਤੋਂ ਬਾਵ ਸੈ ਕਏ ਯਾਜ ਦਾ ਭ ੁੱਐੀ 
ਰਏਾਂ ਦ ਆਯਾ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਭੇਂ ਰਈ ਚ ਕਣਆ ਕਆ 
ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ। 

ਰਸ਼ਨ 2. ਭਕਰਏ ਅਕਧਏਾਯਾਂ ਅਤੇ ਯਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਨਯਦੇਸ਼ਏ ਕਧਾਂਤਾਂ 
ਕਵੁੱਚ ਭ ਰ ਅੰਤਯ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਯ-   ਇਸਨਾਂ ਕਵੁੱਚ ਸੇਠ ਕਰਕਐਆ ਅੰਤਯ ਸੈ- 

 ਯ ਕਨਯਦੇਸ਼ਏ ਕਧਾਂਤ ਕਨਆਂਮ ਨਸੀਂ ਸਨ। 

2. ਭਕਰਏ ਅਕਧਏਾਯ ਕਨਐੇਧ-ਆਤਭਏ ਅਤੇ ਕਨਯਦੇਸ਼ਏ 
ਕਧਾਂਤ ਕਨਸ਼ਚੇਆਤਭਏ ਯ  ਦੇ ਸਨ।      

11. ਕੇਂਦਰੀ ਰਕਾਰ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਰਏ ਬਾ ਦਾ ਏਾਯਜਏਾਰ ਕਏੰਨਾ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ੰਜ ਾਰ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਰਏ ਬਾ ਦੇ ਏ ੁੱਰਹ ਕਏੰਨੇ ਭੈਂਫਯ ਸ ੰ ਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-   ਰਏ ਬਾ ਦੇ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 550 ਭੈਂਫਯ ਸ ਏਦੇ ਸਨ।  ਯ 
ਇ ਭੇਂ 545 ਭੈਂਫਯ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਰਏ ਬਾ ਦੇ ੀਏਯ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਕਏਵੇਂ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਰਏ ਬਾ ਦੇ ਭੈਂਫਯ ਆਣੇ ਕਵੁੱਚੋਂ ੀਏਯ ਦੀ ਚਣ ਏਯਦੇ 
ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਅਕਵਸ਼ਵਾ ਰਤਾਵ ਤੋਂ ਤ ਸਾਡਾ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਅਤੇ ਦ ਯੇ ਭੰਤਯੀ ਉਦੋਂ ਤੁੱਏ ਦਾਂ ਉੱਤੇ 
ਏਾਇਭ ਯਕਸ ਏਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਏ ਉਸਨਾਂ ਨ ੰ  ੰਦ ਦਾ  

           ਕਵਸ਼ਵਾ ਰਾਤ ਸ।ੈ  ਰਏ ਬਾ ਅਕਵਸ਼ਵਾ ਰਤਾਵ ਾ 
ਏਯਏੇ ਇਸਨਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਤੋਂ ਸਟਾ ਏਦੀ ਸੈ। 
ਰਨ 5.  ਰਏ ਬਾ ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਫਣਨ ਰਈ ੁੱਟ ਤੋਂ ੁੱਟ ਕਏੰਨੀ ਉਭਯ 
ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਰ-   25 ਾਰ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਯਾਜ ਬਾ ਦੇ ਏ ੁੱਰਹ ਕਏੰਨੇ ਭੈਂਫਯ ਸ ਏਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-   250  । 

ਰਸ਼ਨ 7. ਯਾਜ ਬਾ ਦੀ ਫੈਠਏਾਂ ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਏਣ ਏਯਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਉ-ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ।    
ਰਸ਼ਨ 8.  ਯਾਜ ਬਾ ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਫਣਨ ਰਈ ੁੱਟ ਤੋਂ ੁੱਟ ਕਏੰਨੀ ਉਭਯ 
ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਰ-   30 ਾਰ ।  
ਰਸ਼ਨ 9. ਯਾਜ ਬਾ ਦੇ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ ਏਾਯਜਏਾਰ ਕਏੰਨਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਛੇ ਾਰ । 

ਰਸ਼ਨ10. ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਦੀਆਂ ਕਏੰਨੇ ਰਏਾਯ ਦੀਆਂ ੰਏਟਏਾਰੀਨ 
ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-   1. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੰਏਟ ਅਤੇ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਸਭਰਾ 
           2. ੰਕਵਧਾਨਏ ੰਏਟ 

          3. ਕਵੁੱਤੀ ੰਏਟ । 
ਰਸ਼ਨ11.  ਯੀਭ ਏਯਟ ਦੇ ਜੁੱਜਾਂ ਦਾ ਏਾਯਜਏਾਰ ਕਏੰਨਾ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   68 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੁੱਏ। 
ਰਸ਼ਨ12. ਯਾਜਾਰ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਏਣ ਏਯਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ। 
ਰਸ਼ਨ13. ਬਾਯਤ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਡੀ ਅਦਾਰਤ ਦਾ ਨਾਭ ਏੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-    ਯੀਭ ਏਯਟ (ਯਵਉੱਚ ਅਦਾਰਤ) । 
70-75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 
ਰਸ਼ਨ 1. ੰਦ ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਏ ਕਫਰ ਏਾਨ ੰ ਨ ਕਏਵੇਂ ਫਣਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-  ਏਈ ੜਾਵਾਂ ਕਵੁੱਚੋਂ ਰੰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਫਰ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਦਾ ਸੈ। 

ਕਸਰਾ ੜਾਅ- ਇ ੜਾਅ ਕਵੁੱਚ ਕਏੇ ਵੀ ਭੰਤਯੀ ਜਾਂ ਭੈਂਫਯ ਵੁੱਰੋਂ 
ਕਫਰ ੇਸ਼ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
ਦ ਜਾ ੜਾਅ- ਇ ੜਾਅ ਕਵੁੱਚ ਇ ਦੇ ਫਕਸ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ। 
ਤੀਜਾ ੜਾਅ- ਇ ੜਾਅ ਕਵੁੱਚ ਕਫਰ ਉੱਤੇ ਵਟਾਂ ਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਸਨ।  ਇੁੱਏ ਦਨ ਕਵੁੱਚੋਂ ਕਫਰ ਾ ਸਣ ਉਯੰਤ 
          ਇਸ ਦ ਜ ੇਦਨ ਕਵੁੱਚ ਕਵਚਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਬਕੇਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।ੈ 

ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਦੀ ਭੰਜ ਯੀ- ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਦੀ ਭੰਜ ਯੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਸ 
ਕਫਰ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ੰਦ ਦੀਆਂ ਕਏੇ ਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦਾ ਵਯਣਨ ਏਯ। 
ਉੱਤਰ-   ੰਦ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ ਸਨ- 

           1.ਕਵਧਾਕਨਏ ਸ਼ਏਤੀਆ-ਂ ੰਦ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾਉਂਦੀ ਸੈ। 
           2. ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਸ਼ਏਤੀਆ-ਂ ੰਦ ਅਕਵਸ਼ਵਾ ਭਤਾ ਾ 
ਏਯਏੇ ਭੰਤਯੀ ਰੀਸ਼ਦ ਨ ੰ  ਸਟਾ ਏਦੀ ਸੈ। 
  ਯਾਣੇ ਏਯਾਂ ਕਵੁੱਚ ਧ ਏਯਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਫਜਟ ਾ ਏਯਦੀ ਸੈ। 

           4. ੰਕਵਧਾਨਏ ਸ਼ਏਤੀਆ-ਂ ੰਦ ੰਕਵਧਾਨ ਕਵੁੱਚ ਧ ਏਯ 
ਏਦੀ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਦੇ ਏਈ ਚਾਯ ਭਸੁੱਤਵ ਯਨ ਏੰਭਾਂ ਦਾ ਵੇਯਵਾ 
ਕਦਉ ? 

                                       ਜਾਂ  

           ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਭੰਤਯੀ ਭੰਡਰ ਦਾ ਧ ਯਾ ਸ ੰ ਦਾ ਸ ੈਕਵਆਕਐਆ 
ਏਯ ? 

ਉੱਤਰ-   ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਆਣੇ ਏੰਭਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨ ਭੰਤਯੀ ਭੰਡਰ ਦਾ ਧ ਯਾ 
ਸ ੰ ਦਾ ਸ।ੈ 
           1.ਉਸ ਭੰਤਯੀਆਂ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਏਯਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਉਸਨਾਂ ਕਵੁੱਚ 
ਕਵਬਾਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਏਯਦਾ ਸੈ। 
           2. ਉਸ ਭੰਤਯੀਆਂ ਦੇ ਕਵਬਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯ ਏਦਾ 
ਸੈ। 
           3. ਉਸ ਭੰਤਯੀ ਭੰਡਰ ਦੀਆਂ ਫੈਠਏਾਂ ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਏਯਦਾ 
ਸੈ। 
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           4. ਜੇ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਕਤਆ ੁੱਤਯ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ  ਯਾ 
ਭੰਤਯੀ ਭੰਡਰ ਬੰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

12.  ਯਾਜ ਯਏਾਯ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਯਾਜ ਕਵਧਾਨ ਭੰਡਰ ਦੇ ਕਏੰਨੇ ਦਨ ਸ ੰ ਦੇ ਸਨਨਾਭ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਯ-  ਬਾਯਤ ਦੇ ਫਸ ਤੇ ਯਾਜਾਂ ਕਵੁੱਚ ਕਵਧਾਨ ਭੰਡਰ ਦਾ ਇੁੱਏ ਦਨ 
ਸੈ ਯ ਏ ਝ ਯਾਜਾਂ ਕਵੁੱਚ ਦ ਦਨ ਸਨ- ਕਵਧਾਨ ਬਾ 
          ਅਤ ੇਕਵਧਾਨ ਰੀਸ਼ਦ।   
ਰਸ਼ਨ 2. ਕਵਧਾਨ ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਯੇਏ ਭੈਂਫਯ ਦਾ ਏਾਯਜਏਾਰ ਕਏੰਨਾ ਸ ੰ ਦਾ 
ਸ?ੈ 

ਉੱਤਯ-   ਛੇ ਾਰ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਕਵਧਾਨ ਬਾ ਦਾ ਏਾਯਜਏਾਰ ਕਏੰਨਾ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ? 

ਉੱਤਯ-   ੰਜ ਾਰ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਯਾਜ ਦੇ ਯਾਜਾਰ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਕਏਵੇਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ? 

ਉੱਤਯ-   ਯਾਜ ਦੇ ਯਾਜਾਰ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਵੁੱਰੋਂ ੰਜ 
ਾਰ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 5. ਭ ੁੱਐ ਭੰਤਯੀ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਕਏਵੇਂ ਅਤੇ ਕਏ ਦ ਆਯਾ ਏੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਯ-   ਭ ੁੱਐ ਭੰਤਯੀ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਯਾਜ ਦੇ ਯਾਜਾਰ ਦ ਆਯਾ ਏੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਯਾਜ ਕਵਧਾਨ ਬਾ ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਫਣਨ ਰਈ ਏੀ ਮਤਾਵਾਂ ਸਨ 
? 

ਉੱਤਯ-   ਯਾਜ ਕਵਧਾਨ ਬਾ ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਫਣਨ ਰਈ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ 
ਮਤਾਵਾਂ ਸਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ- 
           1.ਉਸ ਬਾਯਤ ਦਾ ਨਾਕਯਏ ਸਵੇ 2. ੁੱਟ ਤੋਂ ੁੱਟ 25 ਾਰ 
ਦੀ ਉਭਯ ਸਵੇ 3. ਉਸ ਾਰ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰੀਆ ਨਾ ਸਵੇ 

           4. ਉਸ ਕਏੇ ਯਏਾਯੀ ਰਾਬਏਾਯੀ  ਅਸ ਦੇ ਤੇ ਏੰਭ ਨਾਂ ਏਯਦਾ 
ਸਵੇ। 
ਰਸ਼ਨ 7. ੰਜਾਫ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਰਤ ਕਏੁੱਥੇ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਯ-   ਚੰਡੀੜਹ ਕਵੁੱਚ। 
3 ਅਤ 5 ਅੂੰ ਕਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਯਾਜ ਦੇ ਯਾਜਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸ਼ਾਕਨਏ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦੁੱ। 

ਉੱਤਯ-  ਯਾਜਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸ਼ਾਕਨਏ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ ਸਨ- 

          1.ਯਾਜ ਕਵੁੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਵਵਥਾ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਣੀ ਉਦੀ 
ਕਜੰਭੇਵਾਯੀ ਸ।ੈ 
          2.ਉਸ ਕਵਧਾਨ ਬਾ ਕਵੁੱਚ ਫਸ ਭਤ ਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨ ੰ  ਭ ੁੱਐ 
ਭੰਤਯੀ ਕਨਮ ਏਤ ਏਯਦਾ ਸੈ। 
          3.ਉਸ ਯਾਜ ਦੇ ਾਯੇ ਉੱਚ ਅਕਧਏਾਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਨਮ ਏਤ ਏਯਦਾ 
ਸੈ। 
          4.ਉੱਚ ਅਦਾਰਤ ਦੇ ਜੁੱਜਾਂ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਕਵੁੱਚ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ 
ਨ ੰ  ਰਾਸ ਕਦੰਦਾ ਸੈ. 
ਰਸ਼ਨ 2. ਯਾਜ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਭੰਤਯੀ ਦੀ ਕਨਮ ਏਤੀ ਦਾ ਵਯਨਣ ਏਯ। 
ਉੱਤਯ-   ਯਾਜ ਕਵਧਾਨ ਬਾ ਕਵੁੱਚ ਕਜ ਯਾਜਨੀਕਤਏ ਦਰ ਨ ੰ  ਫਸ ਭਤ 
 ਉ ਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨ ੰ  ਯਾਜਾਰ ਭ ੁੱਐ 

           ਭੰਤਯੀ ਕਨਮ ਏਤ ਏਯਦਾ ਸ।ੈ  ਜਏੇਯ ਕਏ ੇਵੀ ਦਰ ਨ ੰ  ਫਸ ਭਤ 
ਰਾਤ ਨਾ ਸਵੇ ਤਾਂ ਯਾਜਾਰ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਕਣਤੀ  

           ਵਾਰੇ ਦਰ ਦ ੇਨੇਤਾ ਨ ੰ  ਭ ੁੱਐ ਭੰਤਯੀ ਕਨਮ ਏਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸ।ੈ  
ਭ ੁੱਐ ਭੰਤਯੀ ਦੀ ਰਾਸ ਨਾਰ ਉਸ ਦ ਜੇ ਭੰਤਯੀਆਂ ਨ ੰ 
           ਕਨਮ ਏਤ ਏਯਦਾ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 3. ਕਵਧਾਨ ਭੰਡਰ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਏਯ। 

ਉੱਤਯ-   ਕਵਧਾਨ ਭੰਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ ਸਨ- 
           1.ਕਵਧਾਨਏ ਸ਼ਏਤੀਆਂ-  ਕਵਧਾਨ ਭੰਡਰ ਵੁੱਐ ਵੁੱਐ ਕਵਕਸ਼ਆਂ 
ਉੱਤ ਏਾਨ ੰ ਨ ਫਣਾ ਏਦੀ ਸੈ। 
           2. ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਸ਼ਏਤੀਆਂ-  ਕਵਧਾਨ ਭੰਡਰ ਭੰਤਯੀ ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 
ਕਵਯ ੁੱਦ ਅਕਵਸ਼ਵਾ ਦਾ ਭਤਾ ਾ ਏਯਏੇ ਉਨ ੰ  ਸਟਾ 

           ਏਦੀ ਸ।ੈ  ਇ ਦ ੇਭੈਂਫਯ ਭੰਤਯੀਆ ਂਤੋਂ ਰਸ਼ਨ  ੁੱਛ ਏਦ ੇ
ਸਨ। 
           3. ਕਵੁੱਤੀ ਸ਼ਏਤੀਆਂ-  ਕਵਧਾਨ ਭੰਡਰ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕਫਨਾਂ 
ਨਾਂ ਤਾਂ ਏਈ ਏਯ ਰਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸੀ  

           ਏ ਝ ਐਯਚ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।ੈ 
           4. ਵੁੱਐ-ਵੁੱਐ ਸ਼ਏਤੀਆਂ- ਕਵਧਾਨ ਬਾ ਦੇ ਭੈਂਫਯ 
ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਦੀ ਚਣ ਕਵੁੱਚ ਕਸੁੱਾ ਰੈਂਦੇ ਸਨ।  ਕਵਧਾਨ ਬਾ ਦੇ ਭੈਂਫਯ 
           ਕਵਧਾਨ ਰੀਸ਼ਦ ਦ ੇਇੁੱਏ ਕਤਸਾਈ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਚਣ ਵੀ ਏਯਦ ੇ
ਸਨ। 

13.  ਭਾਰਤੀ ਕਤੂੰ ਤਰ ਦਾ ਰੂ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਰਏਤੰਤਯ ਤੋਂ ਤ ੀਂ ਏੀ ਭਝਦੇ ਸ? 

 ਰਏਾਂ ਦੇ ਰਈ ਅਤੇ ਰਏਾਂ ਦੇ ਯਾਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ। 

ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਰਏਤੰਤਯ ਯਏਾਯ ਦੀ ਏੀ ਕਥਤੀ ਸੈ? 

ਉੱਤਯ-   ਇੁੱਥੇ ਅਰਤੁੱਐ ਰਏਤੰਤਯ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਬਾਯਤੀ ਰਏਤੰਤਯ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁੱ। 

ਉੱਤਯ-  1. ਰਏਤੰਤਯੀ ੰਕਵਧਾਨ 2. ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ 3. 
 ਤੰਤਯਤਾ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ 4. ਫਾਰ ਵਟ ਅਕਧਏਾਯ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਚਣ ਕਵਧੀਆਂ ਕਏੰਨੇ ਰਏਾਯ ਦੀਆਂ ਸ ੰ ਦੀਆਂ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ-   ਚਣ ਕਵਧੀਆਂ ਦ ਰਏਾਯ ਦੀਆਂ ਸ ੰ ਦੀਆਂ ਸਨ।  1. ਰਤੁੱਐ ਚਣ 
ਰਣਾਰੀ 2. ਅਰਤੁੱਐ ਚਣ ਰਣਾਰੀ। 
ਰਸ਼ਨ 5. ਰਏਭਤ ਤੋਂ ਤ ਸਾਡਾ ਏੀ ਬਾਵ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਯ-   ਰਏਭਤ ਤੋਂ ਬਾਵ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਾ ਜਾਂ ਭਤ ਤੋਂ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਰਏਭਤ ਦੇ ਕਨਯਭਾਣ ਦੇ ਚਾਯ ਾਧਨ ਦੁੱ। 
 ਭਚਾਯ ੁੱਤਯ ਅਤੇ ਕਵਧਾਨ ਭੰਡਰ। 

ਰਸ਼ਨ 7. ਵਥ ਰਏਭਤ ਰਈ ਏੀ ਯ ਏਾਵਟਾਂ ਸ ੰ ਦੀਆਂ ਸਨ? 

 ੁੱਐਾਤੀ ਭਾਚਾਯ ੁੱਤਯ ਅਤੇ ਰੈ। 
ਰਸ਼ਨ 8. ਬਾਯਤੀ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਏਾਂਯ ਦਾ ਜਨਭ ਏਦੋਂ ਅਤੇ ਕਏਸੜੇ 
ਆ ਆਂ ਦੀ ਅਵਾਈ ਕਵੁੱਚ ਸਇਆ? 

ਉੱਤਯ-   1885 ਈ. ਕਵੁੱਚ ਕਭਟਯ ..ਕਸਊਭ ਦੀ ਅਵਾਈ ਕਵੁੱਚ। 
ਰਸ਼ਨ 9. ਚਣ ਸ਼ਣਾ ੁੱਤਯ ਏੀ ਸ ੰ ਦਾ ਸ?ੈ 
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ਉੱਤਯ-    ਚਣਾਂ ਦੇ ਭੇਂ ਕਏੇ ਯਾਜਨੀਤਏ ਦਰ ਦੇ ਕਰਐਤੀ ਰਯਾਭ ਨ ੰ  
ਚਣ  ਸ਼ਣਾ ੁੱਤਯ ਆਐਦੇ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ10. ਐੇਤਯੀ ਦਰ ਕਏ ਨ ੰ  ਆਐਦੇ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ-    ਐੇਤਯੀ ਦਰ ਉਸ ਸ ੰ ਦੇ ਸਨ ਕਜਸਨਾਂ ਦਾ ਰਬਾਵ  ਯੇ ਦੇਸ਼ 
ਕਵੁੱਚ ਨਾਂ ਸ ਏੇ ਕਏੇ ਇੁੱਏ ਐੇਤਯ ਕਵੁੱਚ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ11. ਅਏਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਜਨਭ ਏਦੋਂ ਸਇਆ? 

ਉੱਤਯ-   1920 ਕਵੁੱਚ।  

 ਫਸ ਜਨ ਭਾਜ ਾਯਟੀ ਦੇ ਚਣ ਕਨਸ਼ਾਨ ਏੀ ਸਨ? 

 ਸਾਥੀ। 
75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ 

 

ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤੀ ਰਏਤੰਤਯ ਦੀ ਚਣ ਕਵਧੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦਾ ੰਐੇ 
ਵੇਯਵਾ ਕਦ। 
ਉੱਤਯ-   1. ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਚਣ 2. ਨਾਭਾਂਏਨ ੁੱਤਯ ਦਾਐਰ ਏਯਨਾ 
3. ਚਣ ਭ ਕਸੰਭ 4. ਭਤਦਾਨ 5. ਭਤਣਨਾ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤੀ ਰਏਤੰਤਯ ਦੀਆਂ ਭਸੁੱਤਵ ਯਨ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁੱ   
ਜਾਂ  ਬਾਯਤੀ ੰਦੀ ਰਏਤੰਤਯ ਫਾਯੇ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤੀ ਰਏਤੰਤਯ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ 
ਸਨ- 
           1.ਰਏਤੰਤਯੀ ੰਕਵਧਾਨ- ਬਾਯਤ ਦਾ ੰਕਵਧਾਨ ਰਏਤੰਤਯੀ ਸੈ।  
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭ ਐੀ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਸੈ ਯ ਉਦੀਆਂ 

             ਸ਼ਏਤੀਆ ਂਦੀ ਵਯਤੋਂ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਏਯਦਾ ਸ।ੈ 
 ਆਯਕਥਏ ਅਤੇ ਯਾਜਕਨਕਤਏ ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ ਸੈ।   

           3.  ਤੰਤਯਤਾ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ- ਬਾਯਤੀ ੰਕਵਧਾਨ ਕਵੁੱਚ ਰਏਾਂ 
ਨ ੰ  ਅਨੇਏਾਂ ਰਏਾਯ ਦੀਆਂ  ਤੰਤਯਤਾਵਾਂ ਕਦੁੱਤੀਆਂ ਈਆਂ   

               ਸਨ। 
           4. ਫਾਰ ਵਟ ਅਕਧਏਾਯ - 18 ਾਰ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਦੀ ਉਭਯ ਦੇ 
ਨਾਕਯਏਾਂ ਨ ੰ  ਵਟ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ ਰਾਤ ਸੈ। 
           5. ੰਮ ਏਤ ਚਣ ਰਣਾਰੀ - ਬਾਯਤ ਦੀ ੰਮ ਏਤ ਚਣ ਰਣਾਰੀ 
ਬ ਧਯਭਾਂ ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਚਣਾਂ ਕਵੁੱਚ ਫਯਾਫਯੀ  

               ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਸ।ੈ 
           6. ਧਯਭ ਕਨਯੁੱਐਤਾ- ਧਯਭ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਕਏੇ ਨਾਰ ਏਈ 
ਕਵਤਏਯਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਰਏਭਤ ਦੀ ਬ ਕਭਏਾ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਯ-   ਰਏਤੰਤਯ ਕਵੁੱਚ ਰਏਭਤ ਦਾ ਸੇਠ ਕਰਕਐਆ ਭਸੁੱਤਵ ਸੈ- 
           1.ਯਏਾਯ ਦਾ ਦਾ ਇਸ ਮਤਨ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ਕਏ ਰਏਭਤ ਉ ਦੇ 
ੁੱਐ ਕਵੁੱਚ ਯਸੇ ਬਾਵ ਉਦੇ ਕਵਯ ੁੱਧ ਨਾਂ ਸਵੇ। 
           2.ਰਏਭਤ ਏਾਯਨ ਸੀ ਯਏਾਯ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੁੱਛਾਵਾਂ 
ਅਨ ਾਯ ਏੰਭ ਏਯਦੀ ਸੈ। 
           3.ਰਏਭਤ ਯਏਾਯ ਤੇ ਰਟਏਦੀ ਸਈ ਤਰਵਾਯ ਦਾ ਏੰਭ 
ਏਯਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਸੀ ਤਯਹਾਂ ਏੰਭ ਏਯਨ ਰਈ ਭਜਫ ਯ ਏਯਦੀ 
             ਸ।ੈ 

           4.ਰਏਭਤ ਯਏਾਯ ਨ ੰ  ਭਨਭਯਜੀ ਏਯਨ ਤੋਂ ਯਏਦੀ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਰਏਤੰਤਕਯਏ ਸ਼ਾਨ ਰਣਾਰੀ ਕਵੁੱਚ ਕਵਯਧੀ ਦਰ ਦੀ ਬ ਕਭਏਾ 
ਦਾ ਵਯਣਨ ਏਯ। 
ਉੱਤਯ- ਰਏਤੰਤਕਯਏ ਸ਼ਾਨ ਰਣਾਰੀ ਕਵੁੱਚ ਕਵਯਧੀ ਦਰ ਦੀ ਸੇਠ 
ਕਰਐੀ ਬ ਕਭਏਾ ਸੈ- 
         1.ਕਵਯਧੀ ਦਰ ਯਏਾਯ ਨ ੰ  ੁੱਤਾ ਦੀ ਦ ਯਵਯਤੋਂ ਨਸੀਂ ਏਯਨ 
ਕਦੰਦਾ। 
         2. ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭੁੱਕਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਯਏਾਯ ਤੁੱਏ 
ਸ ੰ ਚਾਉਂਦਾ ਸੈ। 
         3. ਕਵਯਧੀ ਦਰ ਦਨ ਦੇ ਅੰਦਯ ਅਤੇ ਫਾਸਯ ਯਏਾਯ ਦੀਆਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਚਨਾ ਏਯਦਾ ਸੈ। 
 ਭਾਚਾਯ ੁੱਤਯਾਂ ਦ ਆਯਾ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਾਂਝੇ ਭਕਰਆਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ 
ਕਦੰਦਾ ਸ।ੈ 
         5. ਭਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਵਯਧੀ ਦਰ ਐ ਦ ਯਏਾਯ ਦਾ ਠਨ 
ਏਯਦਾ ਸੈ। 

14. ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਵਦਸ਼ ਨੀਤੀ 
 

ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤੀ ਕਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਯ ਭ ਰ ਕਧਾਂਤ ਕਰਐ। 

ਉੱਤਯ-   ਚਾਯ ਭ ਰ ਕਧਾਂਤ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਸਨ- 
           1. ਟ ਕਨਯਰੇਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ। 
           2.ੰਚਸ਼ੀਰ ਦੇ ਕਧਾਂਤ ਕਵੁੱਚ ਕਵਸ਼ਵਾ। 
           3.ੰਮ ਏਤ ਯਾਸ਼ਟਯ ੰ ਕਵੁੱਚ ਕਵਸ਼ਵਾ। 
           4.ਾਭਯਾਜਵਾਦ ਦਾ ਕਵਯਧ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ੰਚਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਤ ਸਾਡਾ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   1954 ਈ. ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਦੇ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਜਵਾਸਯ ਰਾਰ 
ਨਕਸਯ  ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਕਵਚਏਾਯ ੰਜ 
           ੁੱਰਾਂ ਉੱਤ ੇਭਝਤਾ ਸਇਆ। ਇ ਭਝਤ ੇਨ ੰ  ੰਚਸ਼ੀਰ 
ਆਐਦੇ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ੰਮ ਏਤ ਯਾਸ਼ਟਯ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਅੰਾਂ ਦੀ  ਚੀ ਕਦ। 
ਉੱਤਯ-   ਇ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਅੰ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਸਨ- 
ਏੁੱਤਯੇਤ। 

ਰਸ਼ਨ 4. ਬਾਯਤ ਦੀ ਰਭਾਣ  ਨੀਤੀ ਏੀ ਸ?ੈ 

 
ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਦੀ ਰਭਾਣ  ਨੀਤੀ ਤਯੁੱਏੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ  ਯਨ ਏੰਭਾਂ 
ਕਵੁੱਚ ਰਭਾਣ  ਸ਼ਏਤੀ ਨ ੰ  ਵਯਤਣਾ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 5.  ਯੁੱਕਐਆ ਰੀਸ਼ਦ ਕਵੁੱਚ ਕਏੰਨੇ ਥਾਈ ਅਤੇ ਕਏੰਨੇ ਅਥਾਈ 
ਭੈਂਫਯ ਸਨ ? 

ਉੱਤਯ-   5 ਥਾਈ ਅਤੇ 10 ਦੇਸ਼ ਅਥਾਈ ਭੈਂਫਯ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ੰਮ ਏਤ ਯਾਸ਼ਟਯ ਦਾ ਜਨਭ ਏਦੋਂ ਸਇਆ ? 

 1945 ਈ. ਨ ੰ  ਸਇਆ। ਇ ਦੇ ਭ ੁੱਢਰੇ ਭੈਂਫਯ 51 ਦੇਸ਼ ਸਨ। 

ਰਸ਼ਨ 7. ਕਨਸ਼ਤਯੀਏਯਨ ਦੀ ਕਵਆਕਐਆ ਏਯ। 
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ਉੱਤਯ-   ਕਨਸ਼ਤਯੀਏਯਨ ਤੋਂ ਬਾਵ ਸਕਥਆਯਾਂ ਦੀ ਦੜ ਨ ੰ  ੁੱਟ 
ਏਯਨਾ ਸੈ।   
75 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ.... 
ਰਸ਼ਨ 1. ੰਚਸ਼ੀਰ ਦੇ ਕਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਏਯ। 
ਉੱਤਯ-   1954 ਈ. ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਦੇ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਜਵਾਸਯ ਰਾਰ 
ਨਕਸਯ  ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਕਵਚਏਾਯ ੰਜ 
           ੁੱਰਾਂ ਉੱਤ ੇਭਝਤਾ ਸਇਆ। ਇ ਭਝਤ ੇਨ ੰ  ੰਚਸ਼ੀਰ 
ਆਐਦੇ ਸਨ।ਇ ਭਝਤੇ ਕਵੁੱਚ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ ੰਜ ੁੱਰਾਂ 

           ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ- 
           1.ਇੁੱਏ ਦ ਯੇ ਦੀ ਰਬ ੁੱਤਾ ਅਤੇ ਏਤਾ ਦਾ ਨਭਾਨ। 

           2.ਇੁੱਏ ਦ ਯੇ ਉੱਤੇ ਸਭਰਾ ਨਾਂ ਏਯਨਾ। 
           3.ਇੁੱਏ ਦ ਯੇ ਦੇ ਭਾਭਕਰਆਂ ਕਵੁੱਚ ਦਐਰ ਨਾਂ ਦੇਣਾ। 
           4.ਇੁੱਏ ਦ ਯੇ ਦਾ ਕਸਮ ਏਯਨਾ। 
           5.ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਣਾ ਯੁੱਐਣਾ। 
ਰਸ਼ਨ 2.  ਟ-ਕਨਯਰੇਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਯਥ ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ  ਅਣਾ 
ਜਾਣ ਦੇ ਏਾਯਨ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਯ-    ਟ-ਕਨਯਰੇਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਯਥ-  ਟ-ਕਨਯਰੇਤਾ ਦਾ 
ਅਯਥ ਸੈ ੈਕਨਏ  ਟਾਂ ਤੋਂ ਅਰੁੱ ਯਕਸਣਾ।  ਬਾਯਤ  

           ਦ ਨੀਆ ਂਦ ੇਕਏ ੇਵੀ  ਟ ਕਵੁੱਚ ਸ਼ਾਕਭਰ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸ ੰ ਦਾ।   

 ਟ-ਕਨਯਰੇਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨਾਉਣ ਦੇ ਏਾਯਨ- ਬਾਯਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ 
ਭੇਂ ੰਾਯ ਦ  ਟਾਂ ਕਵੁੱਚ ਵੰਕਡਆ ਸਇਆ 
           ੀ ਅਤ ੇਇਸਨਾਂ ਕਵਚਏਾਯ ਰੰਫ ੇਭੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤ-ਮ ੁੱਧ ਚੁੱਰ 
ਕਯਸਾ ੀ।  ਇ ਰਈ ਬਾਯਤ ਨੇ  ਟ-ਕਨਯਰੇਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ 

           ਅਣਾਈ ਅਤ ੇਕਏ ੇਵੀ  ਟ ਕਵੁੱਚ ਸ਼ਾਕਭਰ ਨਸੀਂ ਸਇਆ। 

ਰਸ਼ਨ 3. ਕਵਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਦੀ ਬ ਕਭਏਾ ਦਾ ਵਯਨਣ ਏਯ। 

ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਨੇ ਸਭੇਸ਼ਾ ਸੀ ਅੰਤਯ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਣ 
ਦੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਸੈ।ਇ ਦਾ ਵਯਨਣ ਸੇਠ ਕਰਐੇ  
           ਅਨ ਾਯ ਸੈ- 
 ਏਾਂ ਅਤੇ ਕਭਯ ਕਵੁੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥਾਨਾ ਦੇ ਏੰਭ ਕਵੁੱਚ ਆਣਾ 
ਮਦਾਨ ਾਇਆ। 
           2.ਬਾਯਤ ਜਾਤੀ ਬੇਦਬਾਵ ਅਤੇ ਫਤੀਵਾਦ ਦਾ ਕਵਯਧੀ ਸੈ 
ਅਤੇ ਇ ਨੇ ਇ ਏੰਭ ਕਵੁੱਚ ੰਮ ਏਤ ਯਾਸ਼ਟਯ ਨ ੰ   ਯੀ  

           ਭੁੱਦਦ ਏੀਤੀ ਸ।ੈ   
           3.ਬਾਯਤ ਨੇ  ਟ-ਕਨਯਰੇਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਣਾਈ ਸੈ ਅਤੇ 
ਐ ਦ ਨ ੰ  ਕਏੇ ਵੀ  ਟ ਤੋਂ ਦ ਯ ਯੁੱਕਐਆ ਸੈ। 

 

 
ਭੂਗ 

1. ਭਾਰਤ- ਇਿੱ ਕ ਜਾਣ ਤਸਚਾਣ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤ ਦਾ ਆਧ ਕਨਏ ਨਾਭ ਇੰਡੀਆ ਕਏ ਧਾਯਨਾ ਤੇ 
ਆਧਾਕਯਤ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਦਾ ਆਧ ਕਨਏ ਨਾਭ ਇੰਡੀਆ ਕੰਧ  ਨਦੀ ਤੋਂ ਕਆ। 

ਰਸ਼ਨ 2. ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਯਤ ਦੀ ਏੀ ਕਥਤੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਯਤ ਉੱਤਯੀ ਅਯਧ ਰੇ ਕਵੁੱਚ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਕਸੰਦ ਭਸਾਂਾਯ ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਦੀ ਏੀ ਕਥਤੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਕਸੰਦ ਭਸਾਂਾਯ ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਦੀ ਏੇਂਦਯੀ ਕਥਤੀ ਸੈ।   
ਰਸ਼ਨ 4. ਬਾਯਤ ਦਾ ਐੇਤਯਪਰ ਕਏੰਨਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਦਾ ਐੇਤਯਪਰ 3287263 ਵਯ ਕਏ.ਭੀ. ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 5. ਬਾਯਤ ਦੇ ਉੱਤਯੀ ਦੁੱਐਣੀ ਅਤੇ  ਯਵ ੁੱਛਭੀ ੀਭਾਂ ਕਫੰਦ ਆਂ 
ਕਵਚਏਾਯ ਰੰਫਾਈ ਕਏੰਨੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਦੇ ਉੱਤਯ ਤੋਂ ਦੁੱਐਣ ਦੀ ਰੰਫਾਈ 3214 ਕਏ.ਭੀ. ਅਤੇ 
 ਯਫ ਤੋਂ ੁੱਛਭ ਦੀ ਰੰਫਾਈ 2933 ਕਏ.ਭੀ. ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਥਰਵਯਤੀ ਅਤੇ ਤਟਵਯਤੀ ੀਭਾਵਾਂ ਕਏੰਨੀਆਂ 
ਰੰਫੀਆਂ ਸਨ ? 

ਉੱਤਯ-   ਥਰਵਯਤੀ ੀਭਾਂ 15200 ਕਏ.ਭੀ. ਅਤੇ ਤਟਵਯਤੀ ੀਭਾਂ 
6083 ਕਏ.ਭੀ. ਰੰਫੀ ਸੈ।  
ਰਸ਼ਨ 7. ਐੇਤਯਪਰ ਦੇ ੁੱਐੋਂ ਬਾਯਤ ਦਾ ੰਾਯ ਕਵੁੱਚ ਏੀ ਥਾਨ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ੁੱਤਵਾਂ। 
ਰਸ਼ਨ 8. ਾਡੇ ਅਜਏੇ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦਾ ਜਨਭ ਏਦੋਂ ਸਇਆ ? 

ਉੱਤਯ-   1 ਨਵੰਫਯ 1966 ਨ ੰ ।  
ਰਸ਼ਨ 9. ਅੁੱਜ ਦੇ ਬਾਯਤ ਦੀ ਰਫੰਧਏੀ ਵੰਡ ਏੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਅੁੱਜ ਦੇ ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ 28 ਯਾਜ ਅਤੇ 9 ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਕਤ 
ਰਦੇਸ਼ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ10. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਧਾਯਕਭਏ ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੁੱ। 
ਅਭਯਨਾਥ। 

ਰਸ਼ਨ11. ਉਭਸਾਂਦੀ ਏੀ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਇੁੱਏ ਵੁੱਡਾ ਕਵਸ਼ਾਰ ਐੇਤਯ ਜ ਫਾਏੀ ਭਸਾਂਦੀ ਤੋਂ ੁੱਸ਼ਟ 
ਉਨ ੰ  ਉਭਸਾਂਦੀ ਆਐਦੇ ਸਨ। 
75 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ...... 
ਰਸ਼ਨ 1. ਏੀ ਬਾਯਤ ਇੁੱਏ ਉਭਸਾਂਦੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਇੁੱਏ ਵੁੱਡਾ ਕਵਸ਼ਾਰ ਐੇਤਯ ਜ ਫਾਏੀ ਭਸਾਂਦੀ ਤੋਂ ੁੱਸ਼ਟ 
ਉਨ ੰ  ਉਭਸਾਂਦੀ ਆਐਦੇ ਸਨ।   
 ਜਾਏਯ ਯਫਤ ਕਤੁੱਫਤ ਤੋਂ ਅਰੁੱ ਏਯਦੇ ਸਨ।  ਦੁੱਐਣ ਕਵੁੱਚ 
ਭਨਾਯ 

           ਦੀ ਐਾੜੀ ਸ਼ਰੀ ਰੰਏਾ ਤੋਂ ਵੁੱਐ ਏਯਦੀ ਸ।ੈ   ਯਫ ਕਵੁੱਚ 
ਅਯਾਏਾਨ ਮਭਾ ਬਾਯਤ ਨ ੰ  ਫਯਭਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ੁੱਛਭ ਕਵੁੱਚ ਥਾਯ ਭਾਯ ਥਰ  

           ਾਕਏਤਾਨ ਤੋਂ ਵੁੱਐ ਏਯਦ ੇਸਨ।  ਇੰਨਾ ਸਣ ਤ ੇਵੀ ਅੀਂ 
 

           ਫੰਰਾਦਸ਼ੇ ਇਸ ਾਯ ੇਦਸ਼ੇ ਕਭਰ ਏ ੇਸੀ ਉਭਸਾਂਦੀ ਦਾ 
ਕਨਯਭਾਣ ਏਯਦੇ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤੀ ੁੱਕਬਆਚਾਯ ਕਵੁੱਚ ਕਏ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਏਤਾਵਾਂ 
ਕਭਰਦੀਆਂ ਸਨ ? 

ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਵੁੱਐ ਵੁੱਐ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਯਭਾਂ ਦੇ ਰਏ 
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 ਕਤਉਸਾਯ ਅਤੇ ਯੀਤੀ-ਕਯਵਾਜ ਕਵੁੱਚ ੁੱਸ਼ਟ 

           ਅਨੇਏਤਾ ਕਵਐਾਈ ਕਦੰਦੀ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 3. ਜਦੋਂ ਅਯ ਣਾਚਰ ਰਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ  ਯਜ ਕਨਏਰ ਕਯਸਾ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ 
ਤਾਂ  ਜਯਾਤ ਕਵੁੱਚ ਅਜੇ ਯਾਤ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ।  ਕਵਆਕਐਆ ਏਯ। 

ਉੱਤਯ-   ਅਯ ਣਾਚਰ ਰਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਕਨਏਰਣ ਵਾਰੇ  ਯਜ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ 
ਉੇ ਵਏਤ  ਜਯਾਤ ਕਵੁੱਚ ਕਦਐਾਈ ਨਸੀਂ ਕਦੰਦਾ ਕਏਉਂਕਏ 
           ਅਯ ਣਾਚਰ ਤੋਂ  ਜਯਾਤ ਦੀ ਦ ਯੀ 2933 ਕਏ.ਭੀ. ਸੈ।  ਇ 
ਤਯਹਾਂ 2 ੰਟੇ ਫਾਅਦ ਸੀ  ਜਯਾਤ ਕਵੁੱਚ  ਯਜ ਕਨਏਰਦਾ ਸੈ। 

250 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ...... 
ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤ ਇੁੱਏ ਕਬੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੈ । ਇ ਏਥਨ ਦੀ 
ਕਵਆਕਐਆ ਏਯ। 
ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਇੁੱਏ ਕਵਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ਸੈ।  ਇੁੱਥੇ ਵੁੱਐ ਵੁੱਐ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਬੰਨਤਾਵਾਂ ਕਭਰਦੀਆਂ ਸਨ। 
           1.ਧਯਾਤਰੀ ਕਬੰਨਤਾ —ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਏ ਾੇ ਅਯਾਵਰੀ 
ਯਫਤ ਕਜਸੇ  ਯਾਣੇ ਯਫਤ ਸਨ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਾੇ ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤ  

           ਕਜਸ ੇਯਫਤ ਸਨ।  ਬਾਯਤ ਦ ੇਦੁੱਐਣ ਕਵੁੱਚ ਕਵਸ਼ਾਰ ਠਾਯ 
 ਫਰਸਭ ੁੱਤਯ ਦਾ ਉਜਾਊ  
           ਭਦੈਾਨ ਸ।ੈ  ਉੱਥ ੇਥਾਯ ਭਾਯ ਥਰ ਵੀ ਸ।ੈ 
           2.ਜਰਵਾਮ  ਫੰਧੀ ਕਬੰਨਤਾ —ਬਾਯਤ ਦੇ  ਯਫੀ ਇਰਾਏੇ 
ਕਵੁੱਚ ਫਸ ਤ ਕਜਆਦਾ ਵਯਐਾ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ ਜਦਕਏ ੁੱਛਭ ਕਵੁੱਚ ਥਾਯ 
ਭਾਯ ਥਰ             ਦਾ ਇਰਾਏਾ ਐ ਸ਼ਏ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।ੈ  ਬਾਯਤ ਦ ੇਉੱਤਯੀ ਬਾ ਕਵੁੱਚ 
ਏਠ ਯ ਜਰਵਾਮ  ਜਦਕਏ ਦੁੱਐਣ ਕਵੁੱਚ ਕਸੰਦ ਭਸਾਂਾਯ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ 

           ਏਾਯਨ ਭ ਜਰਵਾਮ  ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ।ੈ 
           3.ਜਾਤੀ ਕਬੰਨਤਾ —ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਵੁੱਐ ਵੁੱਐ ਧਯਭਾਂ ਅਤੇ 
ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਏ ਯਕਸੰਦੇ ਸਨ। 
           4.ੁੱਕਬਆਚਾਯ ਬ ਕਭਏਾ — ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਵੁੱਐ ਵੁੱਐ ਜਾਤੀਆਂ 
 ਯਕਸਣ- 
 ਕਤਉਸਾਯ ਅਤੇ ਯੀਤੀ-ਕਯਵਾਜ  

           ਕਵੁੱਚ ੁੱਸ਼ਟ ਅਨੇਏਤਾ ਕਵਐਾਈ ਕਦੰਦੀ ਸ।ੈ 
 

2. ਧਰਾਤ 

 

ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤ ਦੀ ਬਕਤਏ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਇਏਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਕਰਐ। 

ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਦੇ ਧਯਾਤਰ ਨ ੰ  ੰਜ ਬਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਵੰਕਡਆ ਜਾ ਏਦਾ 
ਸੈ।  1. ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤੀ ਐੇਤਯ 2. ਉੱਤਯੀ ਕਵਸ਼ਾਰ ਭੈਦਾਨ 3. 

           ਰਾਇਦੀੀ ਠਾਯ 4. ਤੁੱਟ ਦੇ ਭੈਦਾਨ 5. ਦੀ ਭ ਸ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਕਸਭਾਰਾ ਯਫਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਆਏਾਯ ਏੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਉੱਤਰ ਚਾ ਕਜਸਾ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਭਸਾਨ ਕਸਭਾਕਰਆ ਕਵੁੱਚ 8000 ਭੀਟਯ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉਚਾਈ ਤੇ 
ਕਏਸੜੀਆਂ ਚਟੀਆਂ ਕਭਰਦੀਆਂ ਸਨ ? 

 ਧਰਕਯੀ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਬਾਯਤ ਦੇ ਜ ਆਨ ਅਤੇ ਰਾਚੀਨ ਸਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੁੱ। 

 ਕਵੰਕਧਆਚਰ ਰਾਚੀਨ ਸਾੜ ਸਨ। 

ਰਸ਼ਨ 5. ਡੈਰਟਾ ਏੀ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਨਦੀ ਦੇ ਸੇਠਰੇ ਬਾ ਕਵੁੱਚ ਫਣੇ ਥਰ ਯ  ਨ ੰ  ਡੈਰਟਾ ਆਐਦੇ 
ਸਨ।  ਇਸ ਅਏਯ ਕਤਏਣ ਦੀ ਸ਼ਏਰ ਦਾ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ।ਬਾਯਤ ਦੇ  

 ਕਏਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਡੈਰਟਾ ਸਨ। 

ਰਸ਼ਨ 6. ਛਟੇ ਕਸਭਾਕਰਆ ਕਵੁੱਚ ਕਏਸੜੀਆਂ ਕਏਸੜੀਆਂ ਕਸਤ 
ਵਯਧਏ ਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਨ ਕਭਰਦੇ ਸਨ ? 

 ਭੰ ਯੀ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਰ। 
ਰਸ਼ਨ 7. ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਦ ਨ ਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਕਰਐ। 
ਏਟਰੀ ਆਕਦ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 8. ਅਯਾਵਾਰੀ ਯਫਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਵਥਾਯ ਏੀ ਸੈ ਅਤੇ ਇਦੀ 
ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚਟੀ ਦਾ ਨਾਭ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਯ-   ਅਯਾਵਰੀ ਯਫਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਦੁੱਰੀ ਤੋਂ  ਜਯਾਤ ਤੁੱਏ ਪੈਰੀ ਸੈ।  
ਇ ਦੀ ਰੰਫਾਈ 725 ਕਏ.ਭੀ. ਸੈ।  ਇ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚਟੀ  
            ਯ  ਕਸ਼ਐਯ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 9. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਐਣੀ ੀਭਾ ਕਫੰਦ  ਕਏੁੱਥੇ ਕਥਤ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਇੰਦਯਾ  ਆਇੰਟ। 
75 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ...... 
ਰਸ਼ਨ 1. ਏੀ ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤ ਅਜੇ ੁੱਚਭ ੁੱਚ ਸੀ ਜਵਾਨ ਸਾਰਤ 
ਕਵੁੱਚ ਸਨ ? 

ਉੱਤਯ-   ਇ ਕਵੁੱਚ ਏਈ ਸ਼ੁੱਏ ਨਸੀਂ ਸੈ ਕਏ ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤ ਅਜੇ 
ਵੀ ਜਵਾਨ ਸਾਰਤ ਕਵੁੱਚ ਸਨ।  ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਨਦੀਆਂ ਵੁੱਰੋਂ  ਟੈਥੀਜ 
           ਭ ੰ ਦਯ ਕਵੁੱਚ ਕਵਛਾ  ਕਨਐੇ ਨਾਰ ਸਇਆ ਸ।ੈ  ਅੁੱਜ 
ਵੀ ਇਸ ਯਫਤ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਯਸੇ ਸਨ।  ਇ ਰਈ ਅੀਂ ਆਐ ਏਦੇ ਸਾਂ  

           ਕਏ ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤ ਅਜ ੇਵੀ ਜਵਾਨ ਸਾਰਤ ਕਵੁੱਚ ਸਨ।   
ਰਸ਼ਨ 2. ਤਟਵਯਤੀ ਭੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭ ੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਏੀ ਦੇਣ ਸੈ ? 

 ਇਰਾਇਚੀ ਆਕਦ ਦੀ ਐੇਤੀ ਦੇ ਰਈ ਰਕੁੱਧ ਸਨ। 

           2. ਇਸ ਭੈਦਾਨ ਅੰਤਯ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਾਯ ਰਈ ਰਕੁੱਧ ਸਨ। 

           3. ਯਾਂ ਕਵੁੱਚ ਵਯਕਤਆ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਨਭਏ ਇਸਨਾਂ ਭੈਦਾਨਾਂ 
ਕਵੁੱਚ ਕਤਆਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
 ਆ ਦੇ ਭ ੰ ਦਯੀ ਫੀਚ ੈਰਾਨੀਆਂ ਰਈ ਕਐੁੱਚ ਦਾ ਏੇਂਦਯ ਸਨ।   

ਰਸ਼ਨ 3. ਕਸਭਾਕਰਆਈ ਐੇਤਯਾਂ ਦਾ ਭ ੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਵਏਾ ਕਵੁੱਚ ਏੀ 
ਮਦਾਨ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਯ-   ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਮਦਾਨ ਸੇਠ ਕਰਕਐਆ ਸੈ 

1. ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਬਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਫਯਪ 
ਨਦੀਆਂ ਨ ੰ  ਾਯਾ ਾਰ ਜਰ ਰਾਤ ਸ ੰ ਦਾ ਯਕਸੰਦਾ ਸੈ। 

2. ਕਸੰਦ ਭਸਾਂਾਯ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਰੀ ਭਾਨ ਨੀ ਣਾਂ 
ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤ ਨਾਰ ਟਏਯਾ ਏੇ ਵਯਐਾ ਏਯਦੀਆਂ 
ਸਨ। 
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3. ਕਸਭਾਰਾ ਯਫਤ ਦੀਆਂ ਢਰਾਣਾਂ ਚਾਸ ਦੀ ਐੇਤੀ ਰਈ 
ਫਸ ਤ ਉਮੀ ਸਨ। 

4. ਇਸਨਾਂ ਯਫਤਾਂ ਕਵੁੱਚ ਅਨੇਏਾਂ ਕਏਭ ਦੇ ਐਕਣਜ 
ਦਾਯਥ ਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

5. ਕਸਭਾਰਾ ਯਫਤ ਤੇ ਉੱੇ ਜੰਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਏੜ ਅਤੇ 
ਜੜੀ-ਫ ਟੀਆਂ ਰਾਤ ਸ ੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। 

250 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ..... 
ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤ ਦੇ ਧਯਾਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਏਯ ਅਤੇ ਕਏੇ ਇੁੱਏ ਬਾ ਦਾ 
ਕਵਥਾਯ  ਯਵਏ ਵਯਨਣ  ਏਯ। 
ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਦੇ ਧਯਾਤਰ ਨ ੰ  ੰਜ ਬਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਵੰਕਡਆ ਜਾ ਏਦਾ 
ਸੈ।  1. ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤੀ ਐੇਤਯ 2. ਉੱਤਯੀ ਕਵਸ਼ਾਰ ਭੈਦਾਨ 3. 

           ਰਾਇਦੀੀ ਠਾਯ 4. ਤੁੱਟ ਦੇ ਭੈਦਾਨ 5. ਦੀ ਭ ਸ। 
           ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤੀ ਐਤੇਯ—ਕਸਭਾਰਾ ਯਫਤ ਬਾਯਤ ਦੀ 
ਉੱਤਯੀ ਯਸੁੱਦ ਉੱਤੇ ਇੁੱਏ ਚਾ ਦੇ ਯ  ਕਵੁੱਚ ਪੈਰੇ ਸ ਸਨ।  ਇਸਨਾਂ   

           ਦੀ  ਯਫ ਤੋਂ ੁੱਛਭ ਤੁੱਏ ਰੰਫਾਈ 2400 ਕਏ.ਭੀ. ਸੈ ਅਤੇ 
ਚੜ ਹਾਈ 240 ਤੋਂ 320 ਕਏ.ਭੀ. ਸੈ।  ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਕਸਾਫ ਨਾਰ 
ਕਸਭਾਕਰਆ 

           ਯਫਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਠੇ ਕਰਐ ੇੰਜ ਉਬਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਵੰਕਡਆ ਜਾ 
ਏਦਾ ਸੈ। 
           1.ਟਰਾਂ ਕਸਭਾਕਰਆ—ਇ ਕਵਸ਼ਾਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਜਆਦਾ ਬਾ 
ਕਤੁੱਫਤ ਕਵੁੱਚ ਸਣ ਏਯਏੇ ਇ ਨ ੰ  ਕਤੁੱਫਤੀ ਕਸਭਾਕਰਆ ਵੀ ਆਕਐਆ  

           ਜਾਂਦਾ ਸ।ੈ  ਇਸ ਯਫਤ ਆਣ ੇਕਵਸ਼ਾਰ ਰੇਸ਼ੀਅਯਾਂ ਅਤ ੇ
 

           ਏੰਚਨਜੰਾ ਇਸਨਾਂ ਯਫਤਾਂ ਦੀਆ ਂਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆ ਂਚਟੀਆ ਂ
ਸਨ। 
           2. ਭਸਾਨ ਕਸਭਾਕਰਆ—ਇਸ ਬਾਯਤ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਰੰਫੀ ਅਤੇ 
ਉੱਚੀ ਯਫਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸੈ।  ਇ ਦੀ ਰੰਫਾਈ 2400 ਕਏ.ਭੀ. ਅਤੇ ਚੜਾਈ 
           100-200 ਕਏ.ਭੀ. ਸੈ।  

           3. ਛਟਾ ਕਸਭਾਕਰਆ—ਇ ਨ ੰ  ਭੁੱਧ ਕਸਭਾਕਰਆ ਵੀ ਆਕਐਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੈ।  ਇ ਯਫਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚਟੀਆਂ ਫਯਪ ਨਾਰ  

           ਯਦ ਯ ੁੱਤ ਕਵੁੱਚ ਢੁੱਏ ਜਾਂਦੀਆ ਂਸਨ।  ਯ ਯਭੀਆ ਂਕਵੁੱਚ 
ਇੁੱਥੋਂ ਦਾ ਭਭ  ਸਾਵਣਾ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ।  ਇੁੱਥੇ ਅਨੇਏਾਂ ਕਸਤ ਵਯਧਏ 
ਥਾਨ 

 ਸ਼ਰੀ ਨਯ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਰ ਭ ੁੱਐ ਸਨ। 

           4. ਫਾਸਯੀ ਕਸਭਾਕਰਆ—ਇ ਯਫਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨ ੰ  ਕਸ਼ਵਾਕਰਏ 
 ਉ-ਕਸਭਾਕਰਆ ਅਤੇ ਦੁੱਐਣੀ ਕਸਭਾਕਰਆ ਦੇ ਨਾਭ ਨਾਰ ਵੀ  

           ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।ੈ  ਇਸਨਾਂ ਯਫਤਾਂ ਦੀ ਤ ਉਚਾਈ 
900 ਤੋਂ 1200 ਭੀਟਯ ਅਤੇ ਚੜਾਈ 15 ਤੋਂ 50 ਕਏ.ਭੀ. ਤੁੱਏ ਸੈ । 
ਇਸਨਾਂ 
           ਯਫਤਾਂ ਦ ੇਦੁੱਐਣ ਕਵੁੱਚ ਝੀਰਾਂ ਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਸਨ।  
ਸਰੀ-ਸਰੀ ਇਸਨਾਂ ਕਵੁੱਚ ਕਭੁੱਟੀ ਬਯ ਈ ਅਤੇ ਇਸਨਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਨ 
ਆਕਐਆ  

           ਜਾਣ ਰੁੱਕਆ ਅਤ ੇਏਈ ਸ਼ਕਸਯ ਸੋਂਦ ਕਵੁੱਚ ਆ ।  ਕਜਵੇਂ 
ਤਰੀਦ ਨ ਅਤੇ ਏਟਰੀ ਆਕਦ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ।   
           5.ਸਾੜੀ ਸ਼ਾਐਾਵਾਂ—ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤ ਦੀਆਂ ਦ ਸ਼ਾਐਾਵਾਂ 
ਸਨ।   ਯਵੀ ਸ਼ਾਐਾ ਅਤੇ ੁੱਛਭੀ ਸ਼ਾਐਾ।  ਇਸ ਦਵੇਂ ਸ਼ਾਐਾਵਾਂ ਉੱਤਯ  

           ਅਤ ੇਦੁੱਐਣ ਕਦਸ਼ਾ ਵੁੱਰ ਪਰੈੀਆ ਂਸਈਆ ਂਸਨ।   
 

3.   ਜਵਾਯੂ 

 

ਰਸ਼ਨ 1. ਜਰਵਾਮ  ਅਤੇ ਭਭ ਕਵੁੱਚ ਅੰਤਯ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਰ-ਭਭ- ਕਏੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭੇਂ ਤੇ ਵਾਮ ਭੰਡਰੀ ਸਾਰਾਤਾਂ ਨ ੰ  
ਉ ਥਾਂ ਦਾ ਭਭ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ। 
ਜਰਵਾਮ - ਜਰਵਾਮ  ਕਏੇ ਥਾਨ ਤੇ ਇੁੱਏ ਰੰਫੇ ਭੇਂ ਦੇ ਭਭ ਦਾ 
ਤ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤ ਦੀ ਜਰਵਾਮ  ਨ ੰ  ਰਬਾਕਵਤ ਏਯਨ ਵਾਰੇ ਤੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਭ 
ਕਰਐ। 
ਉੱਤਰ-   1. ਬ ਭੁੱਧ ਯੇਐਾ ਤੋਂ ਦ ਯੀ 2. ਕਸੰਦ ਭਸਾਂਾਯ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ 3. 
ਧਯਾਤਰ 4. ਵਾਮ  ਦਾਫ ਰਣਾਰੀ 5. ਭਭੀ ਣਾਂ  
ਰਸ਼ਨ 3.  ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਯਦੀਆਂ ਕਵੁੱਚ ਬ ਤੋਂ ੁੱਟ ਅਤੇ ਵੁੱਧ 
ਤਾਭਾਨ ਵਾਰੇ ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਰ-   ੁੱਟ ਤਾਭਾਨ ਏਾਯਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਯਾ ਅਤੇ ਵੁੱਧ 
ਤਾਭਾਨ ਤਾਕਭਰਨਾਡ  ਕਵੁੱਚ ਚੇਨੁੱਈ। 
ਰਸ਼ਨ 4.  ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਯਭੀਆਂ ਕਵੁੱਚ ਬ ਤੋਂ ਯਭ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਥਾਨਾਂ 
ਦੇ ਨਾਭ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਰ-   ਠੰਢਾ ਥਾਨ ਰੀਨਯ ਅਤੇ ਯਭ ਥਾਨ ਜੈਰਭੇਯ। 

ਰਸ਼ਨ 5. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਐ ਸ਼ਏ ਅਤੇ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਵਯਐਾ ਵਾਰੇ 
ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਰ-   ਵੁੱਧ ਐ ਸ਼ਏ ਥਾਯ ਭਾਯ ਥਰ ਅਤੇ ਵੁੱਧ ਵਯਐਾ ਕਚਯਾ ੰ ਜੀ ਨੇੜੇ 
ਭਾਕਨਯਭ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ ਜਰਵਾਮ  ਅਤੇ ਏਠ ਯ ਜਰਵਾਮ  ਵਾਰੇ ਥਾਨਾਂ ਜੇ 
ਨਾਭ ਦੁੱ। 
 ਚੰਡੀੜਹ। 
ਰਸ਼ਨ 7. ਜੈਟ ਟਯੀਭ ਕਏ ਨ ੰ  ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-   ਧਯਾਤਰ ਤੋਂ ਕਤੰਨ ਕਏਰਭੀਟਯ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੁੱਰਣ 
ਵਾਰੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜੈਟ ਟਯੀਭ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

ਰਸ਼ਨ 8. ਭਨ ਨ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਤ ਸਾਡਾ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਭਨ ਨ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਉਤਤੀ ਅਯਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਭਭ 
ਤੋਂ ਸਈ ਸੈ।  ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਭਭ ਕਵੁੱਚ ਤਫਦੀਰੀ  

 ਨਭੀ ਕਵੁੱਚ ਤਫਦੀਰੀ ਤੋਂ ਸੈ।   
ਰਸ਼ਨ 9. ਭਨ ਨ ਦਾ ਪਟਣਾ ਏੀ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਭਨ ਨ ਣਾਂ ਕਸਰੀ ਜ ਨ ਨ ੰ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ੁੱਛਭੀ ਤੁੱਟ ਤੇ 
ਸ ੰ ਚ ਏੇ ਜਯਦਾਯ ਵਯਐਾ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ ਇਨ ੰ  ਭਾਨ ਨ ਦਾ  

           ਪਟਣਾ ਏਕਸੰਦ ੇਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ10. ਰ  ਤੋਂ ਤ ਸਾਡਾ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 
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ਉੱਤਰ-   ਧ ੜ ਬਯੀਆਂ ਸਨਹੇ ਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਥਾਨਏ ਬਾਸ਼ਾ ਕਵੁੱਚ ਰ  ਏਕਸੰਦੇ 
ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ11. ਭਾਨ ਨੀ ਤੜ ਏੀ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਏਈ ਵਾਯ ਯਭੀਆਂ ਕਵੁੱਚ ਵਯਐਾ ਰਾਤਾਯ ਨਾਂ ਸ ਏੇ ਏ ਝ 
ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਯ ਨਾਰ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ।  ਇ ਐ ਏ ਭੇਂ ਨ ੰ   

           ਭਾਨ ਨੀ ਤੜ ਏਕਸੰਦ ੇਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ12. ਏਾਰ ਵੈਾਐੀ ਕਏ ਨ ੰ  ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-   ਤ ਪਾਨੀ ਚੁੱਏਯਵਾਤਾਂ ਨ ੰ  ੁੱਛਭੀ ਫੰਾਰ ਕਵੁੱਚ ਏਾਰ ਵੈਾਐੀ 
ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।   
ਰਸ਼ਨ13. ਅੰਫਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਏੇਯਰ ਅਤੇ ਏਯਨਾਟਏ ਕਵੁੱਚ ਭਾਨ ਨੀ ਵਯਐਾ ਤੋਂ ਕਸਰਾਂ 
ਸੀ ਭਟੀਆਂ ਭਟੀਆਂ ਫ ੰ ਦਾਂ ਦੀ ਵਯਐਾ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸੈ।  ਇ  

           ਨ ੰ  ਅੰਫਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਜਾਂ ਪ ੁੱਰਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ੈ
ਕਏਉਂਕਏ ਇਸ ਵਯਐਾ ਅੰਫਾਂ ਅਤੇ ਪ ੁੱਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਫਾਂ ਰਈ ਫਸ ਤ 
           ਰਾਬਦਾਇਏ ਸ ੰ ਦੀ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ14. ਅਯਫ ਾਯ ਤੇ ਫੰਾਰ ਦੀ ਐਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਰੀਆਂ 
ਭਾਨ ਨ ਣਾਂ ਕਏਸੜੇ ਥਾਨ ਤੇ ਕਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-   ਛਟਾ ਨਾ ਯ ਦਾ ਠਾਯ ਤੇ। 
70-75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 

ਰਸ਼ਨ 1. ਨਾ ਯ ਭ ੰ ਫਈ ਦੇ ਭ ਏਾਫਰੇ ਠੰਢਾ ਕਏਉਂ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-  ਨਾ ਯ ਭ ੰ ਦਯ ਤੋਂ ਦ ਯ ਕਥਤ ਸੈ ਜਦਕਏ ਭ ੰ ਫਈ ਭ ੰ ਦਯ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਥਤ ਸੈ ।  ਭ ੰ ਦਯ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਥਤ ਸਣ ਏਾਯਨ  
          ਭ ੰ ਫਈ ਕਵੁੱਚ ਨਾ ਕਜਆਦਾ ਠੰਢ ੈਂਦੀ ਸ ੈਨਾ ਕਜਆਦਾ ਯਭੀ।  
ਇ ਦੇ ਉਰਟ ਨਾ ਯ ਭ ੰ ਦਯ ਤੋਂ ਦ ਯ ਸਣ ਏਾਯਨ  

          ਯਦੀਆ ਂਕਵੁੱਚ ਕਜਆਦਾ ਠੰਢਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 2.  ਚੇਨੁੱਈ ਕਵੁੱਚ ਯਦੀਆਂ ਦੀ ਯ ਤ ਕਵੁੱਚ ਕਜਆਦਾਤਯ ਵਯਐਾ 
ਕਏਉਂ ਸ ੰ ਦੀ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਰ-   ਭਾਨ ਨ ਣਾਂ ਯਦ ਯ ਤ ਕਵੁੱਚ ਥਰ ਤੋਂ ਭ ੰ ਦਯ ਵੁੱਰ 
ਚਰਦੀਆਂ ਸਨ।  ਇਸ ਣਾਂ ਵੈੇ ਤਾਂ ਐ ਸ਼ਏ ਸ ੰ ਦੀਆਂ ਸਨ।  ਯ  

           ਫੰਾਰ ਦੀ ਐਾੜੀ ਤੋਂ ਰੰਦ ੇਭੇਂ ਜਰਵਾ ਐ ਰੈਂਦੀਆ ਂ
ਸਨ।  ਇ ਏਾਯਨ ਚੇਨੁੱਈ ਕਵੁੱਚ ਇਸ ਣਾਂ ਯਦੀਆਂ ਦੀ  

           ਯ ਤ ਦੀ ਵਯਐਾ ਏਯਦੀਆ ਂਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 3.  ਯਾਜਥਾਨ ਅਯਫ ਾਯ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਣ ਏਯਏੇ ਵੀ ਐ ਸ਼ਏ 
ਕਏਉਂ ਯਕਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਏਾਯਨ- 1. ਯਾਜਥਾਨ ਕਵੁੱਚ ਸ ੰ ਚਦੇ ਭੇਂ ਭਾਨ ਨ ਣਾਂ 
ਕਵਚੋਂ ਨਭੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਏਾਪੀ ੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
           2. ਅਯਾਵਰੀ ਯਫਤ ਭਾਨ ਨ ਣਾਂ ਦੇ ਭਾਨਅੰਤਯ ਅਤੇ 
ੁੱਟ ਉਚਾਈ ਦੇ ਏਾਯਨ ਇੁੱਥੇ ਵਯਐਾ ਨਸੀਂ ਸ ੰ ਦੀ। 
225-250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 
ਰਸ਼ਨ 1.  ਬਾਯਤ ਦੇ ਣ ਾਣੀ ਨ ੰ  ਕਏਸੜੇ ਕਏਸੜੇ ਤੁੱਤ ਰਬਾਕਵਤ 
ਏਯਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-  ਬਾਯਤ ਦੇ ਣ ਾਣੀ ਨ ੰ  ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਤੁੱਤ ਰਬਾਕਵਤ ਏਯਦੇ 
ਸਨ-           1.ਬ ਭੁੱਧ ਯੇਐਾ ਤੋਂ ਦ ਯੀ- ਬਾਯਤ ਬ ਭੁੱਧ ਯੇਐਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਥਤ 
ਸੈ ਕਜ ਏਯਏੇ ਕਸਭਾਕਰਆ ਯਫਤੀ ਐੇਤਯ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਏੇ 

          ਾਯ ੇਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਤਾਭਾਨ ਉੱਚਾ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।ੈ 
          2. ਕਸੰਦ ਭਸਾਂਾਯ ਦੀ ਨੇੜਤਾ- ਦੁੱਐਣੀ ਬਾਯਤ ਕਤੰਨ 
ਾਕਆਂ ਤੋਂ ਕਸੰਦ ਭਸਾਂਾਯ ਨਾਰ ਕਕਯਆ ਸਇਆ ਸੈ।  ਇ 

          ਏਾਯਨ ਯਭੀਆ ਂਕਵੁੱਚ ਯਭੀ ਵੀ ੁੱਟ ੈਂਦੀ ਅਤ ੇਯਦੀਆ ਂ
ਕਵੁੱਚ ਯਦੀ ਵੀ ੁੱਟ ੈਂਦੀ ਸੈ। 
          3. ਧਯਾਤਰ- ਕਸਭਾਰਾ ਯਫਤ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉੱਤਯ ਤੋਂ ਆਉਣ 
ਵਾਰੀਆਂ ਫਯਪੀਰੀਆਂ ਣਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਉਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਐਾੜੀ 

          ਫੰਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਰੀਆ ਂਭਾਨ ਨੀ ਣਾਂ ਨ ੰ  ਯਏ ਏ ੇਵਯਐਾ 
ਕਵੁੱਚ ਸਾਈ ਸ ੰ ਦਾ ਸ।ੈ 
          4. ਵਾਮ ਦਾਫ ਰਣਾਰੀ- ਯਭੀਆਂ ਕਵੁੱਚ ਉੱਤਯੀ ਕਵਸ਼ਾਰ 
ਭੈਦਾਨਾਂ ਕਵੁੱਚ ਤਾਭਾਨ ਦੇ ਵੁੱਧਣ ਏਯਏੇ ੁੱਟ ਵਾਮ ਦਾਫ ਸ  

          ਜਾਂਦਾ ਸ ੈਅਤ ੇਯਦੀਆ ਂਕਵੁੱਚ ੁੱਟ ਤਾਭਾਨ ਸਣ ਏਾਯਨ 
ਵੁੱਧ ਵਾਮ ਦਾਫ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।  ਜਦਕਏ ਭਸਾਂਾਯਾਂ ਕਵੁੱਚ ੁੱਟ 
          ਵਾਮ ਦਾਫ ਸ ੰ ਦਾ ਸ।ੈ 
          5. ਭਭੀ ਣਾਂ- ਯਭੀਆਂ ਦੀ ਯ ੁੱਤ ਕਵੁੱਚ ਣਾਂ ਭ ੰ ਦਯ ਤੋਂ 
ਥਰ ਵੁੱਰ ਚਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਰਹੀਆਂ ਸ ੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। 

          ਯਦੀ ਦੀ ਯ ੁੱਤ ਕਵੁੱਚ ਇਸ ਣਾਂ ਥਰ ਤੋਂ ਜਰ ਵੁੱਰ 
ਚਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਐ ਸ਼ਏ ਸ ੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। 
 

4.  ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਤੀ, ਜੀਵ-ਜੂੰ ਤੂ ਅਤ ਤਮਿੱ ਟੀਆਂ  
ਰਸ਼ਨ 1. ਏ ਦਯਤੀ ਵਨਤੀ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

 ਉਸਨਾਂ ਨ ੰ  ਏ ਦਯਤੀ ਵਨਤੀ  

           ਏਕਸੰਦ ੇਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਜੰਰ ਅਤੇ ਵਨਤੀ ਜਾਤ ਕਵੁੱਚ ਅੰਤਯ ਦੁੱ। 
 ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਰ ੰਣੇ ਯ  ਕਵੁੱਚ ਕਕਯਆ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ।  ਜਦਕਏ ਵਨਤੀ 
ਜਾਤ 

           ਕਏ ੇਐਤੇਯ ਕਵੁੱਚ ਉੱਣ ਵਾਰੇ ਕਦਆ ਂਦੀਆ ਂਕਏਭਾਂ ਨ ੰ  
ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਏਾਰੀ ਕਭੁੱਟੀ ਕਏ ਉਜ ਰਈ ਉੱਤਭ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਏਾਸ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਫੰਾਰ ਦਾ ਡਯ ਕਏ ਵਨਤੀ ਨ ੰ  ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਜਰ  ਸਾਈਕੰਥ ਨ ੰ  । 
ਰਸ਼ਨ 5. ਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ੰਾਯ ਦੇ ਭ ਏਾਫਰੇ ਕਏੰਨੇ ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ ਭੀ 
ਜੰਰਾਂ ਨਾਰ ਢਏੀ ਸਈ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਬਾਯਤ- 22.7 ਰਤੀਸ਼ਤ  

           ੰਾਯ- 29.5 ਰਤੀਸ਼ਤ ।  

ਰਸ਼ਨ 6.  ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਤੇ ੁੱਟ ਜੰਰੀ ਐੇਤਯ ਕਏ ਯਾਜ ਕਵੁੱਚ 
ਕਭਰਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-   ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਕਤਰ ਯਾ ਕਵੁੱਚ ਅਤੇ ਬ ਤੋਂ ੁੱਟ ਯਾਜਥਾਨ 
ਕਵੁੱਚ। 
ਰਸ਼ਨ 7. ਯਾਜ ਵਣ ਕਏ ਨ ੰ  ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-   ਯਾਜ ਵਣ ਉਸ ਵਣ ਸਨ ਕਜ ਤੇ ਕਏੇ ਯਾਜ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ 
ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ।   
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ਰਸ਼ਨ 8. ਯਾਐਵੇਂ ਵਣਾਂ ਤੋਂ ਤ ਸਾਡਾ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਕਜਸੜੇ ਵਣਾਂ ਕਵੁੱਚ ਸ਼  ਚਯਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁੱਏੜੀ ਏੁੱਟਣਾ 
ਐਤ ਭਨਹ ਾਂ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ਉਸਨਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਐਵੇਂ ਵਣ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ। 

ਰਸ਼ਨ 9.  ਊਣ ਦਾਫਸਾਯ ਵਨਤੀ ਕਵੁੱਚ ਉੱਣ ਵਾਰੇ ਦਯੁੱਐਤਾਂ 
ਦੇ ਨਾਭ ਕਰਐ। 
 ਯਫੜ। 
ਰਸ਼ਨ10. ਕਏਸੜੇ ਕਏਸੜੇ ਦਯੁੱਐਤਾਂ ਤੋਂ ਕਸਤ ਵਯਧਏ ਦਵਾਈਆਂ 
ਕਤਆਯ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ? 

 ਕਏੁੱਏਯ। 
ਰਸ਼ਨ11. ਚਭੜਾ ਯੰਣ ਰਈ ਕਏਸੜੇ ਦਯੁੱਐਤਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਰਈ 
ਜਾਂਦੀ ਸ ੈ? 

 ਕਏੁੱਏਯ। 
ਰਸ਼ਨ12. ਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸ਼  ਅਤੇ ੰਛੀ ਦਾ ਨਾਭ ਏੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਚੀਤਾ ਅਤੇ ਭਯ। 
ਰਸ਼ਨ13. ਕਭੁੱਟੀ ਦੀ ਕਯਬਾਸ਼ਾ ਕਦਉ ? 

 ਕਢੁੱਰੇ ਅਤੇ ਅੰਕਠਤ ਚੁੱਟਾਨੀ ਚ ਯੇ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਕਭਸ਼ਯਣ ਨ ੰ  
ਕਭੁੱਟੀ ਕਏਸਾ 
           ਜਾਂਦਾ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ14. ਬ ੜ ਕਭੁੱਟੀਆਂ ਕਏੁੱਥੇ ਕਭਰਦੀਆਂ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-   ੰਜਾਫ ਅਤੇ ਸਕਯਆਣਾ ਦੇ ਯਸੁੱਦੀ ਕਜਕਰਹਆਂ ਕਵੁੱਚ। 

ਰਸ਼ਨ15. ਕਭੁੱਟੀ ਦੇ ਏਟਾਅ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਧਯਾਤਰ ਦੀ ਉੱਯੀ ਉਜਾਊ ਯਤ ਦੇ ਸਟ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਕਭੁੱਟੀ 
ਦਾ ਏਟਾਅ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ। 
70-75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 
ਰਸ਼ਨ 1. ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਕਦਆਂ ਤੋਂ ਾਨ ੰ  ਏੀ ਨ ਏਾਨ ਸ ਏਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-  ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਕਦਆਂ ਤੋਂ ਾਨ ੰ  ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਨ ਏਾਨ ਸ ਏਦੇ ਸਨ- 

          1.ਾਡੀ ਰਾਬਏਾਯੀ ਵਨਤੀ ਫਯਫਾਦ ਸ ਏਦੀ ਸੈ। 
          2. ਾਡੇ ਜਰ ਬੰਡਾਯ ਦ ਕਸ਼ਤ ਸ ਏਦੇ ਸਨ। 
          3. ਾਸ ਅਤੇ ਚਭੜੀ ਫੰਧੀ ਐਤਯਨਾਏ ਯ ਪੈਰ ਏਦੇ 
ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਏ ਦਯਤੀ ਵਨਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਯ ਅੰਧਾ ਧ ੰ ਦ ਏਟਾਅ ਦੇ ਏੀ 
ਕੁੱਟੇ ਕਨਏਰੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-   ਏ ਦਯਤੀ ਵਨਤੀ ਦੀ ਅੰਧਾਧ ੰ ਦ ਏਟਾਈ ਨਾਰ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ 
ਭੁੱਕਆਵਾਂ ੈਦਾ ਸਈਆਂ ਸਨ- 
               1. ਵਾਤਾਵਯਨ ਰਦ ਕਸ਼ਤ ਸ ਕਆ ਸੈ। 
           2. ਸੜਹ ਅਤੇ ਕਭੁੱਟੀ ਦਾ ਏਟਾਅ ਕਜਆਦਾ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ। 
           3. ਾਣੀ ਦਾ ੁੱਧਯ ਡ ੰ ਾ ਚਰਾ ਕਆ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਕਭੁੱਟੀ ਦਾ ਏਟਾਅ ਕਏੰਨੀ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-   ਧਯਾਤਰ ਦੀ ਉੱਯੀ ਉਜਾਊ ਯਤ ਦੇ ਸਟ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਕਭੁੱਟੀ 
ਦਾ ਏਟਾਅ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ। ਕਭੁੱਟੀ ਦਾ ਏਟਾਅ ਕਤੰਨ ਕਏਭ  

           ਦਾ ਸ ਏਦਾ ਸੈ- 
           1.ਤਕਸਦਾਯ ਏਟਾਅ- ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੇ ਏਟਾਅ ਕਵੁੱਚ ਣ ਜਾਂ 
ਾਣੀ ਕਭੁੱਟੀ ਦੀ ਉਯਰੀ ਤਕਸ ਨ ੰ  ਐਯ ਏੇ ਜਾਂ ਉਡਾ ਏੇ  
           ਦ ਯ ੇਥਾਨ ਤ ੇਰੈ ਜਾਂਦੀ ਸ।ੈ 

           2. ਨਾਰੀਦਾਯ ਏਟਾਅ- ਭਸਰੇਧਾਯ ਫਾਕਯਸ਼ ਦੇ ਭੇਂ ਏਈ ਵਾਯ 
ਧਯਾਤਰ ਤੇ ਰੰਫੀਆਂ ਰੰਫੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਫਣ ਜਾਂਦੀਆ 
           ਸਨ।  ਇ ਏਟਾਅ ਨ ੰ  ਨਾਰੀਦਾਯ ਏਟਾਅ ਏਕਸੰਦ ੇਸਨ। 

           3. ਐੁੱਡੇਦਾਯ ਏਟਾਅ- ਣ ਜਾਂ ਾਣੀ ਦ ਆਯਾ ਕਭੁੱਟੀ ਨ ੰ  ਉਡਾ 
ਏੇ ਜਾਂ ਐਯ ਏੇ ਡ ੰ  ੇ ਟ ਫਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਜ ਨ ੰ   
           ਐੁੱਡਦੇਾਯ ਏਟਾਅ ਏਕਸੰਦ ੇਸਨ। 

6.  ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ਿਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤਵਕਾ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਾਉਣੀ (ਐਯੀਪ) ਦੇ ਭਭ ਕਵੁੱਚ ਫੀਜਣ ਵਾਰੀਆਂ ਪਰਾਂ ਦੇ 
ਨਾਭ ਕਰਐ । 
 ਭ ੰ ਪਰੀ ਟਨ ਅਤੇ ਏਾਸ । 
ਰਸ਼ਨ 2. ਸਾੜਹੀ (ਯਫੀ) ਭਭ ਕਵੁੱਚ ਕਏਸੜੀਆਂ ਪਰਾਂ ਫੀਜੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ? 

 ਯਹੋਂ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਯਾਇਣਏ ਐਾਦ ਅਤੇ ਸਯੀ ਐਾਦ ਕਵੁੱਚ ਏੀ ਅੰਤਯ ਸੈ? 

ਉੱਤਯ-   ਯਾਇਣਏ ਐਾਦ ਕਵੁੱਚ ਯਾਇਣਏ ਦਾਯਥ ਸ ੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਕਏੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੁੱਤ ਦੀ ਾਟ ਨ ੰ   ਯਾ ਏਯਦੇ ਸਨ ਜਦਕਏ  
 ਕਦਆਂ ਅਤੇ ਫਯ ਤੋਂ ਫਣੀ ਐਾਦ ਨ ੰ  ਸਯੀ ਐਾਦ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ। 

ਰਸ਼ਨ 4. ਦ ਧਾਯ  ਸ਼  ਅਤੇ ਬਾਯਵਾਸਏ ਸ਼ ਆਂ ਕਵੁੱਚ ਏੀ ਅੰਤਯ ਸੈ? 

 ਸਾਈ  

           ਅਤ ੇਆਵਾਜਾਈ ਕਵੁੱਚ ਕਏਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦ ੇਸਨ। 

ਰਸ਼ਨ 5. ੰਨਹ ਵੀ ਜਭੀਨ ਏੀ ਸ ੰ ਦੀ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਯ-   ੰਨਹ ਵੀ ਜਭੀਨ ਉਸ ਬ ਭੀ ਸੈ ਕਜ ਕਵੁੱਚ ਦ ਜਾਂ ਕਤੰਨ ਾਰ 
ਕਵੁੱਚ ਏੇਵਰ ਇੁੱਏ ਸੀ ਪਰ ਉਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈ।   

ਰਸ਼ਨ 6. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਏੰਨੇ ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਸੁੱੇ ਕਵੁੱਚ ਵਣ ਕਭਰਦੇ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ-   22.3 ਰਤੀਸ਼ਤ।  
ਰਸ਼ਨ 7. ੰਜਾਫ ਕਵੁੱਚ ਕਏੰਨੇ ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਸੁੱੇ ਕਵੁੱਚ ਵਣ ਕਭਰਦੇ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ-   5.7 ਰਤੀਸ਼ਤ।  
ਰਸ਼ਨ 8. ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਕਏੰਨੇ ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ ਭੀ ਐੇਤੀਮ ਸੈ? 

ਉੱਤਯ-   51 ਰਤੀਸ਼ਤ। 
ਰਸ਼ਨ 9. ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਏਣਏ ਕਏਸੜੇ ਯਾਜ ਕਵੁੱਚ ੈਦਾ 
ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਯ-    ਉੱਤਯ ਰਦੇਸ਼। 
ਰਸ਼ਨ10. ਚਾਯਾਾਸਾਂ ਸੇਠ ਜਭੀਨ ੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਏਾਯਣ ਏੀ 
ਸਨ? ਉੱਤਯ-   ਵੁੱਧਦੀ ਸਈ ਜਨੰਕਐਆ ਦੀਆਂ ਜਯ ਯਤਾਂ ਨ ੰ   ਯਾ ਏਯਨ 
ਰਈ ਚਾਯਾਾਸਾਂ ਨ ੰ  ਐੇਤੀ ਬ ਭੀ ਕਵੁੱਚ ਫਦਕਰਆ ਜਾ ਕਯਸਾ  

           ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ11. ਚਰਾਂ ਦੇ ਉਤਾਦਨ ਕਵੁੱਚ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਡੇ ਯਾਜ ਦਾ ਏੀ ਨਾਭ 
ਸ?ੈ ਉੱਤਯ-   ੁੱਛਭੀ ਫੰਾਰ। 
ਰਸ਼ਨ12. ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਾਦਨ ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਦਾ ੰਾਯ ਕਵੁੱਚ ਕਏਸੜਾ 
ਥਾਨ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਯ-   ਕਸਰਾ। 
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ਰਸ਼ਨ13. ਬਾਯਤੀ ਐੇਤੀ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਕਤੰਨ ਭੁੱਕਆਵਾਂ ਦੁੱ। 

ਉੱਤਯ-   1. ਬ ਭੀ ਤੇ ਜਨੰਕਐਆ ਦਾ ਬਾਯੀ ਦਫਾਅ 2. ਚੰੇ ਫੀਜਾਂ ਦੀ 
ਭੁੱਕਆ 3. ਕੰਚਾਈ ਦੀ ਭੁੱਕਆ 

ਰਸ਼ਨ14. ਤੇਰ-ਫੀਜ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੁੱ। 
 ਵੜੇਵੇਂ। 
ਰਸ਼ਨ15. ਆਰ  ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਉਤਾਦਏ ਯਾਜ ਕਏਸੜੇ ਸਨ? 

 ੰਜਾਫ। 
ਰਸ਼ਨ16. ੰਜਾਫ ਕਵੁੱਚ ਭ ੁੱਐ ਆਰ  ੈਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰੇ ਕਜਕਰਹਆਂ ਦੇ 
ਨਾਭ ਦੁੱ। 
 ਕਟਆਰਾ। 
ਰਸ਼ਨ17. ਸ਼  ਧਨ ਕਵੁੱਚ ੰਜਾਫ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਕਏਸੜਾ ਥਾਨ ਸੈ? 

ਉੱਤਯ-    ਤੇਯਹਵਾਂ। 
ਰਸ਼ਨ18. ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸ਼  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਏਸੜੇ ਯਾਜ ਕਵੁੱਚ ਕਭਰਦਾ ਸੈ? 

ਉੱਤਯ-   ਉੱਤਯ ਰਦੇਸ਼। 
ਰਸ਼ਨ19. ਪਰਾਂ ਤੇ ਫਜੀਆਂ ਦੇ ਉਤਾਦਨ ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਦਾ ੰਾਯ 
ਕਵੁੱਚ ਕਏਸੜਾ ਥਾਨ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਯ-    ਦ ਯਾ। 
ਰਸ਼ਨ20. ੇਫ ਉਤਾਦਨ ਏਯਨ ਵਾਰੇ ਯਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੁੱ। 
ਉੱਤਯ-    ਜੰਭ -ਏਸ਼ਭੀਯ ਅਤੇ ਕਸਭਾਚਰ ਰਦੇਸ਼। 
3 ਅੂੰ ਕਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ 

ਰਨ 1. ਐੇਤੀ ਨ ੰ  ਬਾਯਤੀ ਆਯਕਥਏ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਭ ੁੱਐ ਅਧਾਯ ਕਏਉਂ 
ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ   ਜਾਂ   ਐੇਤੀ ਦੇ ਰਾਬ ਦੁੱ। 
 ਐਾਣ ਰਈ ਅਨਾਜ। 

ਰਸ਼ਨ 2. ਜੰਰਾਂ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਰਾਬ ਏੀ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ- ਜੰਰਾਂ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਰਾਬ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਸਨ- 1.ਇਭਾਯਤ ਅਤੇ ਫਾਰਣ 
 ਜੜੀ-         

         ਫ ਟੀਆ ਂਅਤ ੇ ੰ ਦ ਦੀ ਰਾਤੀ 4. ਵਯਐਾ ਕਵੁੱਚ ਸਾਇਏ 5. 
ਸ਼ ਆਂ ਰਈ ਚਾਯਾ 6. ਵਾਤਾਵਯਨ ਰਈ ਰਾਬਦਾਇਏ। 

ਰਸ਼ਨ 3. ਬਾਯਤੀ ਐੇਤੀ ਨ ੰ  ਕਨਯਫਾਸ ਐੇਤੀ ਕਏਉਂ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ-   ਉਸ ਐੇਤੀ ਕਜਸੜੀ ਕਏਾਨ ਏੇਵਰ ਆਣੇ ਕਯਵਾਯ ਦੇ 
 ਉਨ ੰ  ਕਨਯਵਾਸ ਐੇਤੀ  
           ਆਕਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।ੈ  ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਐਤੇ ਫਸ ਤ ਛਟ ੇਸਨ ਅਤ ੇ
ਰਾਬ ਫਸ ਤ ੁੱਟ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ।  ਇ ਏਯਏੇ ਬਾਯਤੀ ਐੇਤੀ ਨ ੰ   

           ਕਨਯਫਾਸ ਐਤੇੀ ਏਕਸੰਦ ੇਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਸਯੀ ਏਰਾਂਤੀ ਨ ੰ  ਏ ਝ ਰਏ ਏਣਏ ਏਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਭ ਕਏਉਂ ਕਦੰਦੇ 
ਸਨ? 

ਉੱਤਯ-   ਸਯੀ ਏਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ ਯ ਆਤ 1966-67 ਦੇ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੰਨੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸੈ।  ਇ ਏਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏਣਏ ਦੇ ਉਤਾਦਨ ਕਵੁੱਚ 
           ਬਾਯੀ ਵਾਧਾ ਸਇਆ। ਇ ਰਈ ਸਯੀ ਏਰਾਂਤੀ ਨ ੰ  ਏ ਝ ਰਏ 
ਏਣਏ ਏਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਭ ਕਦੰਦੇ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 5. ੰਜਾਫ ਕਵੁੱਚ ਏਣਏ ਦੀ ਰਤੀ ਸੈਏਟੇਅਯ ੈਦਾਵਾਯ ਵੁੱਧ ਸਣ 
ਦੇ ਏੀ ਏਾਯਣ ਸਨ? 

ਉੱਤਯ-   ਇ ਦੇ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਏਾਯਣ ਸਨ- 1. ਚੰੀਆਂ ਕੰਚਾਈ 
ਸ ਰਤਾਂ 2.ਚੰੇ ਫੀਜਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ 3. ਆਧ ਕਨਏ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ  
           ਵਯਤੋਂ 4. ਚੰੀਆਂ ਯਾਇਣਏ ਐਾਦਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਡੇਅਯੀ ਉਦਮ ਦੇ ਰਾਬ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਯ-   ਇ ਉਦਮ ਦੇ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਰਾਬ ਸਨ- 1. ਯ ਜਾਯ ਦਾ 
ਾਧਨ 2. ਆਭਦਨ ਕਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 3. ਕਸ਼ਕਟਏ ਤੁੱਤਾਂ ਦੀ  
           ਰਾਤੀ 4. ਦ ੁੱਧ ਤੇ ਐਾਦ ਦੀ ਰਾਤੀ। 
250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤੀ ਐੇਤੀਫਾੜੀ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਭੁੱਕਆਵਾਂ ਦਾ ਕਵਥਾਯ 
 ਯਵਏ ਵਯਨਣ ਏਯ। 
ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤੀ ਐੇਤੀਫਾੜੀ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਭੁੱਕਆਂਵਾਂ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ 
ਸਨ-  
           1.ਅਨੜਹਤਾ । 
           2.ਛਟੇ ਐੇਤ। 
           3.ਕੰਚਾਈ ਦੀ ਭੁੱਕਆ। 
           4.ਚੰੇ ਫੀਜਾਂ ਦੀ ਭੁੱਕਆ। 
           5.ਐਾਦ ਦੀ ਭੁੱਕਆ। 
           6.ਾਐ ਦੀ ਭੁੱਕਆ। 
           7.ਕਵੁੱਏਯੀ ਦੀ ਭੁੱਕਆ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਏਣਏ ਦੀ ਐੇਤੀ ਫਾਯੇ ਕਵਥਾਯ ਕਸਤ ਵਯਨਣ 
ਏਯ। 
ਉੱਤਯ-   ਏਣਏ ਉੱਤਯ ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਯਕਸਣ ਵਾਰੇ ਰਏਾਂ ਦਾ ਐਾਦ ਅੰਨ 
ਸੈ।  ਇਸ ਅਏਤ ਫਯ ਨਵੰਫਯ ਕਵੁੱਚ ਫੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਅਤੇ 

           ਅਰਰੈ ਕਵੁੱਚ ਏੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।ੈ                                                                                        

           1.ਤਾਭਾਨ-  ਏਣਏ ਫੀਜਣ ਭੇਂ ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਕੁੱਰਹੀ ਅਤੇ 
ੁੱਏਣ ਭੇਂ ਯਭ ਅਤੇ ਐ ਸ਼ਏ ਭਭ ਦੀ ਜਯ ਯਤ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ।   

           ਏਣਏ ਫੀਜਣ ਭੇਂ 15-20 ੈਂਟੀਯੇਡ ਤਾਭਾਨ ਜਯ ਯੀ ਸੈ। 
           2.ਵਯਐਾ-  ਏਣਏ ਦੀ ਐੇਤੀ ਰਈ 50-100 ੈਂਟੀਭੀਟਯ 
ਰਾਨਾ ਵਯਐਾ ਏਾਪੀ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ। 
           3.ਕਭੁੱਟੀ- ਏਣਏ ਦੀ ਐੇਤੀ ਰਈ ਉਜਾਊ ਕਭੁੱਟੀ ਸਣੀ 
ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ।  ਦਭਟ ਕਭੁੱਟੀ ਏਣਏ ਦੇ ਰਈ ਕਜਆਦਾ ਉਮੀ ਸੈ। 

           ਏਣਏ ਦੀ ਐਤੇੀ ਰਈ ਬ ਭੀ ਉੱਚੀ-ਨੀਵੀਂ ਨਸੀਂ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ।  
ਇ ਨਾਰ ਕੰਚਾਈ ਏਯਨ ਕਵੁੱਚ ਭ ਸ਼ਏਰ ਆਉਂਦੀ ਸੈ। 

           4.ਉਤਾਦਏ ਯਾਜ-  ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਏਣਏ 
ਉੱਤਯ ਰਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ੈਦਾ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ।  ਯ ਏਣਏ ਦੀ ਰਤੀ ਏੜ 
 ਭੁੱਧ ਰਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਵੀ ਏਣਏ  

           ਦੈਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।ੈ 
           5.ਉਤਾਦਨ-  ਸਯੀ ਏਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏਣਏ ਦੇ ਉਤਾਦਨ 
ਕਵੁੱਚ ਬਾਯੀ ਵਾਧਾ ਸਇਆ ਸੈ।  ਾਰ 2001 ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ  
           ਕਵੁੱਚ 6 ਏਯੜ 87 ਰੁੱਐ ਟਨ ਏਣਏ ੈਦਾ ਸਈ। 

7. ਿਤਣਜ ਦਾਰਥ ਅਤ ਸ਼ਕਤੀ ਾਧਨ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਭ ੁੱਐ ਐਕਣਜ ਦਾਯਥਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੁੱ। 
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 ਅਫਯਏ ਅਤੇ ਫਾਏਾਈਟ। 
ਰਸ਼ਨ2. ਭੈਂਨੀਜ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਏ ਏੰਭ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-  ਇਾਤ ਫਣਾਉਣ ਕਵੁੱਚ। 
ਰਸ਼ਨ3. ਅਫਯਏ ਦਾ ਰਮ ਕਏ ਉਦਮ ਕਵੁੱਚ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-  ਕਫਜਰੀ ਉਦਮ ਕਵੁੱਚ। 
ਰਸ਼ਨ4. ਤਾਂਫੇ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਏਸੜੇ ਏੰਭ ਕਵੁੱਚ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-  ਫਯਤਨ ਫਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਫਜਰੀ ਉਦਮ ਕਵੁੱਚ। 
ਰਸ਼ਨ5. ਚ ਨੇ ਦੇ ੁੱਥਯ ਦਾ ਰਮ ਕਏਸੜੇ ਉਦਮ ਕਵੁੱਚ ਬ ਤੋਂ 
ਵੁੱਧ ਸ ੰ ਦਾ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਯ-  ੀਕਭੰਟ ਉਦਮ ਕਵੁੱਚ। 
ਰਸ਼ਨ6. ਅਫਯਏ ਦੇ ਉਤਾਦਨ ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਦਾ ੰਾਯ ਕਵੁੱਚ 
ਕਏਸੜਾ ਥਾਨ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-  ਕਸਰਾ। 
ਰਸ਼ਨ7. ਫਾਏਾਈਟ ਤੋਂ ਕਏਸੜੀ ਧਾਤ ਫਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-  ਰ ਭੀਨੀਅਭ। 
ਰਸ਼ਨ8. ਮ ਯੇਨੀਅਭ ਤੋਂ ਕਏ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਫਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈ 

ਉੱਤਯ-  ਰਭਾਣ  ਸ਼ਏਤੀ। 
ਰਸ਼ਨ9. ਨਾ ਉਤਾਦਨ ਦਾ ਭ ੁੱਐ ਐੇਤਯ ਕਏੁੱਥੇ ਅਤੇ ਕਏ ਯਾਜ 
ਕਵੁੱਚ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਯ-ਨਾ ਉਤਾਦਨ ਦਾ ਭ ੁੱਐ ਐੇਤਯ ਏਰਾਯ ਏਯਨਾਟਏ ਯਾਜ ਕਵੁੱਚ 
ਸ ੈ

ਰਸ਼ਨ10. ਫੈਰਾਕਡਰਾ ਐਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕਏ ਐਕਣਜ ਦਾਯਥ ਦੀ ਐ ਦਾਈ ਏੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਯ-    ਰਸੇ ਦੀ। 
ਰਨ11. ਕਰਨਾਈਟ ਨ ੰ  ਕਏਸੜੇ ਦ ਯੇ ਨਾਭ ਨਾਰ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਬ ਯਾ ਏਰਾ। 
ਰਸ਼ਨ12. ਾਯ ਭਯਾਟ ਨਾਭ ਦੇ ਭ ੰ ਦਯੀ ਜਸਾਜ ਤੋਂ ਏੀ ਏੰਭ ਕਰਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਯ-  ਜਾਨ ਵੁੱਰੋਂ ਕਤਆਯ ਏੀਤੇ  ਾਯ ਭਯਾਟ ਨਾਭ ਦੇ 
ਭ ੰ ਦਯੀ ਜਾਸਜ ਤੋਂ ਤੇਰ ਦੀ ਐਜ ਏਯਨ ਦਾ ਏੰਭ ਕਰਆ  
         ਜਾਂਦਾ ਸ।ੈ 
75 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਐਕਣਜ ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਯਥਕਵਵਥਾ ਕਵੁੱਚ ਏੀ 
ਮਦਾਨ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਯ-  ਐਕਣਜ ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਯਥਕਵਵਥਾ ਕਵੁੱਚ ਸੇਠ 
ਕਰਕਐਆ ਮਦਾਨ ਸੈ 

1.ਉਦਮਕਏ ਕਵਏਾ 
2.ਆਭਦਨ ਕਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 
3.ਐੇਤੀਫਾੜੀ ਰਈ ਜਾਯ 
4.ਯ ਜਾਯ ਦਾ ਾਧਨ। 

ਰਸ਼ਨ 2. ੰਜਾਫ ਕਵੁੱਚ ਐਕਣਜ ਦਾਯਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਭਰਣ ਦਾ ਏੀ ਏਾਯਣ 
ਸ ੈ? 

ਉੱਤਯ-   ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਯਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦ ਆਯਾ ਕਰਆਂਦੀ ਈ ਕਭੁੱਟੀ 
ਨਾਰ ਫਣੀ ਸੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐੇਤੀ ਰਈ ਫਸ ਤ ਉਜਾਊ ਸੈ। 

           ਜਦਕਏ ਐਕਣਜ ਦਾਯਥ ਅਨੀ ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਵਾਰੇ ਬਾਾਂ ਕਵੁੱਚ 
ਕਭਰਦੇ ਸਨ।  ਇਰਈ ੰਜਾਫ ਕਵੁੱਚ ਐਕਣਜ ਦਾਯਥ  

           ਨਸੀਂ ਕਭਰਦ।ੇ 
ਸ਼ਨ 3. ਯ ਸ਼ਏਤੀ ਨ ੰ  ਬਕਵੁੱਐ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਯਤ ਕਏਉਂ ਕਏਸਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸ ੈ? 

ਉੱਤਯ-   ਯ ਸ਼ਏਤੀ ਏਦੇ ਵੀ ਭਾਤ ਨਾਂ ਸਣ ਵਾਰੀ ਸ਼ਏਤੀ ਸੈ।  
 ਾਣੀ ਯਭ ਏਯਨ ਅਤੇ ਏਭਕਯਆਂ 

           ਨ ੰ  ਯਭ ਯੁੱਐਣ ਦਾ ਏੰਭ ਫਸ ਤ ਸੀ ੁੱਟ ਐਯਚ ਤ ੇਏੀਤਾ ਜਾ 
ਏਦਾ ਸੈ।  ਏਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰ ਬਕਵੁੱਐ ਕਵੁੱਚ ਐਤਭ ਸ  
           ਜਾਣ।ੇ 
ਰਸ਼ਨ 4. ਏ ਦਯਤੀ ੈ ਦਾ ਐਾਦ ਉਦਮ ਕਵੁੱਚ ਏੀ ਭਸੁੱਤਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਏ ਦਯਤੀ ੈ ਤੋਂ ਐਾਦ ਫਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੈ।ਾਈਰਾਈਨ 
ਦ ਆਯਾ ੈ ਨ ੰ  ਇੁੱਏ ਥਾਨ ਤੋਂ ਦ ਯੇ ਥਾਨ ਤੁੱਏ ਅਾਨੀ 

           ਨਾਰ ਬਕੇਜਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 5. ਸ਼ਏਤੀ ਕੰਡ ਮਜਨਾ ਫਾਯੇ ਕਵਥਾਯ  ਯਵਏ ਵੇਯਵਾ ਕਦਉ। 

 ਭ ਯੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਅਤੇ ਭਨ ੁੱਐੀ ਭਰਭ ਤਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਦ ਆਯਾ ਫਯ 
ੈ ਰਾਂਟ ਰਾ 
 ਭ ਕਸਏ ਅਤੇ ਕੰਡ ੁੱਧਯ ਤੇ ਰਾ  ਸਨ।  ਵੁੱਡੇ ਸ਼ਕਸਯਾਂ ਕਵੁੱਚ 
ੀਵਯੇਜ ਦੀ  
           ਵਯਤੋਂ ਵੀ ਇ ਏੰਭ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।ੈ   

10. ਜਨੂੰ ਤਿਆ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਕਏੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਡਭ ੁੱਰਾ ਾਧਨ ਏੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਤੰਦਯ ਤ ਨਾਕਯਏ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਾਰ 2011 ਕਵੁੱਚ ਬਾਯਤ ਦੀ ਜਨੰਕਐਆ ਕਏੰਨੀ ੀ ? 

ਉੱਤਯ-   124.7 ਏਯੜ।  
ਰਸ਼ਨ 3. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਅਤੇ ਬ ਤੋਂ ੁੱਟ ਜਨੰਕਐਆ ਵਾਰੇ 
ਯਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਭ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਯ-   ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉੱਤਯ ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬ ਤੋਂ ੁੱਟ ਕੁੱਏਭ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ੰਜਾਫ ਕਵੁੱਚ  ਯੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਏੰਨੇ ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਂ ਯਕਸੰਦੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   2.3 ਰਤੀਸ਼ਤ।  
ਰਸ਼ਨ 5. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਡਾਂ ਕਵੁੱਚ ਕਏੰਨੇ ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਏ ਯਕਸੰਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਯ-   71 ਰਤੀਸ਼ਤ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਦੇਸ਼ ਕਵੁੱਚ ਜਨੰਕਐਆ ਦੀ ਤ ਣਤਾ ਕਏੰਨੀ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   324 ਕਵਅਏਤੀ ਰਤੀ ਵਯ ਕਏਰਭੀਟਯ। 
ਰਸ਼ਨ 7. ਕਰੰ ਅਨ ਾਤ ਤੋਂ ਤ ਸਾਡਾ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਕਰੰ ਅਨ ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਵ 1000 ਆਦਭੀਆਂ ਕੁੱਛੇ ਯਤਾਂ ਦੀ 
ਕਣਤੀ ਤੋਂ ਸੈ। 
75 ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਾਰੇ ਰਸ਼ਨ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਜਨੰਕਐਆ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕਏਸੜੇ ਕਏਸੜੇ ਤੁੱਤਾਂ 
ਦਾ ਕਜਆਦਾ ਰਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਜਨੰਕਐਆ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਤੁੱਤਾਂ ਦਾ 
ਰਬਾਵ ਸੈ- 
          1.ਉਜਾਊ ਬ ਭੀ 
          2. ਵਯਐਾ 
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          3. ਜਰਵਾਮ  
          4. ਆਵਾਜਈ ਦੇ ਾਧਨ 

          5. ਉਦਮ ਧੰਦ ੇ

ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤ ਨ ੰ  ਕੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਏਉਂ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਯ-   ਇ ਦੇ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਏਾਯਨ ਸਨ- 
           1.ਕਜਆਦਾ ਤਯ ਰਏ ਕੰਡਾਂ ਕਵੁੱਚ ਯਕਸੰਦੇ ਸਨ। 
           2.ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨੰਕਐਆ ਦਾ 70 ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾ ਕੰਡਾਂ ਕਵੁੱਚ 
ਯਕਸੰਦਾ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 3. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੈਦਾਨੀ ਬਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਜਨੰਕਐਆ ਦੀ ਣਤਾ ਵੁੱਧ 
ਸਣ ਦੇ ਏੀ ਏਾਯਨ ਸਨ ? 

ਉੱਤਯ-  ਇਦੇ ਸੇਠ ਕਰਐੇ ਏਾਯਨ ਸਨ- 
          1.ਉਜਾਊ ਬ ਭੀ 
          2. ਵਯਐਾ 
          3. ਜਰਵਾਮ  
          4. ਆਵਾਜਈ ਦੇ ਾਧਨ 

          5. ਉਦਮ ਧੰਦ ੇ

ਰਸ਼ਨ 4. ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਕਰੰ ਅਨ ਾਤ ੁੱਟ ਸਣ ਦੇ ਏੀ ਏਾਯਨ ਸਨ ? 

ਉੱਤਯ-   ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਇਤਯੀ ਦਾ ਦਯਜਾ ਛਟਾ ਸਣਾ  ਇ ਦਾ ਭ ੁੱਐ 
  
           ਐ ਯਾਏ ਅਤ ੇਦਐੇਬਾਰ ਤ ੇੁੱਟ ਕਧਆਨ ਕਦੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।ੈ  
ਜਨਭ ਦੇ ਭੇਂ ਸੀ ਰੜਏੀਆਂ ਦਾ ੁੱਟ ੈਦਾ ਸਣਾ ਅਤੇ  
           ਏੰਕਨਆ ਬਯ ਣ ਸੁੱਕਤਆ ਵੀ ਇ ਦ ੇਭ ੁੱਐ ਏਾਯਨ ਸਨ। 

ਅਰਥਸ਼ਾਤਰ  

ਾਠ (1) ਮੁਿੱ ਢੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਭਦਨ ਦੀ ਕਯਬਾਸ਼ਾ ਕਦਉ। 
ਉੱਤਰ- ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਭਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਵਾੀਆਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਵਯਹੇ ਦਯਾਨ 
 ਰਾਨ ਅਤੇ ਰਾਬ ਦਾ ਏ ੁੱਰਹ ਜੜ ਸੈ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਰਤੀ ਕਵਅਏਤੀ ਆਭਦਨ ਦੀ ਕਯਬਾਸ਼ਾ ਕਦ। 
ਉੱਤਰ- ਕਏੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਏਾਂ ਦੀ ਤ ਆਭਦਨ ਨ ੰ  ਰਤੀ ਕਵਅਏਤੀ 
ਆਭਦਨ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ। 
         ਰਤੀ ਕਵਅਏਤੀ ਆਭਦਨ- ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਭਦਨ/ਜਨੰਕਐਆ 

ਰਸ਼ਨ 3. ਉਬ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ- ਇੁੱਏ ਵਯਹੇ ਦਯਾਨ ਉਬ ਉੱਤੇ ਏੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਐਯਚ ਨ ੰ  
ਉਬ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 4.  ਕਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਯਬਾਸ਼ਾ ਕਦਜਾਂ  ੰ ਜੀ ਕਨਯਭਾਣ ਕਏ ਨ ੰ  
ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ-  ੰ ਜੀ ਕਵੁੱਚ ਸਣ ਵਾਰੇ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਕਨਵੇਸ਼ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

ਰਸ਼ਨ 5. ਛ ੀ ਸਈ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ? 

ਉੱਤਰ- ਜਦ ਕਏੇ ਏੰਭ ਉੱਤੇ ਰੜ ਨਾਰੋਂ  ਵੁੱਧ ਕਏਯਤੀ ਰੁੱੇ ਸਣ ਤਾਂ 
ਵੁੱਧ ਕਏਯਤੀਆਂ ਦੀ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਨ ੰ  ਛ ੀ ਸਈ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ  

        ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 6.  ਯਨ ਯਜਾਯ ਦੀ ਕਯਬਾਸ਼ਾ ਕਦ? 

ਉੱਤਰ- ਜਦ ਰਏ ਕਦੁੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਭਜਦ ਯੀ ਤੇ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਚਾਸ ੰ ਦੇ 
ਸਣ ਅਤੇ ਉਸਨਾਂ ਕਫਨਾਂ ਏੜ ਏੰਭ ਕਭਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇ ਸਾਰਤ ਨ ੰ   

          ਯਨ ਯਜਾਯ ਏਕਸੰਦ ੇਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 7. ਭ ਦਯਾ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਰ- ਏੀਭਤਾਂ ਕਵੁੱਚ ਸਣ ਵਾਰੇ ਰਾਤਾਯ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਭ ਦਯਾ ਪੀਤੀ 
ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 8. ਭ ਦਯਾ  ਯਤੀ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਰ- ਆਭ ਤਯ ਤੇ ਜਨਤਾ ਏਰ ਏਯੰੀ ਅਤੇ ਫੈਂਏਾਂ ਕਵੁੱਚ ਜਭਹਾ ਯਾਸ਼ੀ 
ਨ ੰ  ਭ ਦਯਾ ਦੀ  ਯਤੀ ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ । 
ਰਸ਼ਨ 9. ਯਏਾਯੀ ਫਜਟ ਉੱਯ ਕਟੁੱਣੀ ਕਰਐ? 

ਉੱਤਰ- ਸਯ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਏਾਯ ਸਯ ਾਰ ਆਣੀ ਆਭਦਨ ਅਤੇ ਐਯਚ 
ਦਾ ਕਫਯਾ ਕਤਆਯ ਏਯਦੀ ਸੈ ਇਨ ੰ  ਯਏਾਯੀ ਫਜਟ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ  

         ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 10. ਾਟੇ ਦੀ ਕਵੁੱਤ ਕਵਵਥਾ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ? 

ਉੱਤਰ- ਜਦ ਯਏਾਯ ਆਣੇ ਾਟੇ ਨ ੰ   ਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏੇਂਦਯੀ ਫੈਂਏ ਤੋਂ 
ਏਯਜਾ ਰੈਂਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਏੇਂਦਯੀ ਫੈਂਏ ਨਵੇਂ ਨ ਟ ਛਾਏੇ ਯਏਾਯ ਨ ੰ   
 ਇਨ ੰ  ਾਟੇ ਦੀ ਕਵੁੱਤ ਕਵਵਥਾ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

ਰਸ਼ਨ11. ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਯੀਫੀ ਯੇਐਾ ਤੋਂ ਸੇਠਾਂ ਕਏੰਨਹ ਾ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਭੰਕਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਰ- ਕਜਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਸਯ ਯਜ 2400 ਏਰਯੀ ਦੀ ਬਜਨ ਰਾਤ ਨਸੀਂ 
ਸ ੰ ਦਾ। 
ਰਸ਼ਨ 12. ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਇਤਾ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ? 

 ਅਨ ਦਾਨ ਅਤੇ  ੰ ਜੀ ਦੇ ਕਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਇਤਾ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

ਰਸ਼ਨ 13. ਯਾਜ ਏਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਰ- ਯਏਾਯ ਦੀ ਆਭਦਨ ਅਤੇ ਐਯਕਚਆਂ ਫੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਯਾਜ 
ਏਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
70-75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 

ਰਸ਼ਨ 1. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਭਦਨ ਦੀ ਕਯਬਾਸ਼ਾ ਕਦ।  ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਭਦਨ 
ਅਤੇ ਯੇਰ  ਆਭਦਨ ਕਵੁੱਚ ਏੀ ਅੰਤਯ ਸੈ? 

ਉੱਤਰ- ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਭਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਵਾੀਆਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਵਯਹੇ ਦਯਾਨ 
 ਰਾਨ ਅਤੇ ਰਾਬ ਦਾ ਏ ੁੱਰਹ ਜੜ ਸੈ।           
ਯੇਰ  ਆਭਦਨ- ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਭਦਨ ਕਵੁੱਚੋਂ ਜੇਏਯ ਕਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ 
ਆਭਦਨ ਨ ੰ  ਟਾ ਕਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ ਆਭਦਨ ਫੁੱਚਦੀ ਸੈ ਉਨ ੰ   

        ਯਰੇ  ਆਭਦਨ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 2. ਫੁੱਚਤ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸ?ੈ 

ਉੱਤਰ-  ਆਭਦਨ ਕਵੁੱਚੋਂ ਉਬ ਉੱਤੇ ਏੀਤੇ ਐਯਚ ਨ ੰ  ਟਾਉਣ ਕੁੱਛੋਂ 
ਜ ਧਨ ਫਾਏੀ ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਉਨ ੰ  ਫੁੱਚਤ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

          ਫੁੱਚਤ =   ਆਭਦਨ-ਉਬ 

ਰਸ਼ਨ 3.  ਛ ੀ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਦੀ ਕਯਬਾਸ਼ਾ ਕਦ।  ਇਨ ੰ  ਇੁੱਏ 
ਉਦਾਸਯਣ ਯਾਸੀਂ ੁੱਸ਼ਟ ਏਯ ? 

ਉੱਤਰ- ਜਦ ਕਏੇ ਏੰਭ ਉੱਤੇ ਰੜ ਨਾਰੋਂ  ਵੁੱਧ ਕਏਯਤੀ ਰੁੱੇ ਸਣ ਤਾਂ 
ਵੁੱਧ ਕਏਯਤੀਆਂ ਦੀ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਨ ੰ  ਛ ੀ ਸਈ ਫੇਯ ਜਾਯੀ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ 

         ਸ।ੈ 
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ਉਦਾਸਯਣ- ਜੇਏਯ ਇੁੱਏ ਕਯਵਾਯ ਏਰ ਚਾਯ ਏੜ ਦਾ ਐੇਤ ਸੈ।  ਐੇਤੀ 
ਏਯਨ ਰਈ ਜੇਏਯ ਚਾਯ ਆਦਭੀਆਂ ਦੀ ਰੜ ਸੈ ਯ ਉ 
         ਕਯਵਾਯ ਦ ੇਅੁੱਠ ਕਵਅਏਤੀ ਸਨ ਅਤ ੇਉਸ ਾਯ ੇਕਏਤ ੇਸਯ 
ਯ ਜਾਯ ਨਾ ਕਭਰਣ ਏਾਯਣ ਐੇਤੀ ਏਯਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸਨਾਂ ਕਵੁੱਚੋਂ ਚਾਯ  

         ਆਦਭੀਆ ਂਦੀ ਫਯੇ ਜਾਯੀ ਨ ੰ  ਛ ੀ ਫਯੇ ਜਾਯੀ ਕਏਸਾ ਜਾਵੇਾ। 

ਰਸ਼ਨ 4.   ੰ ਜੀ ਕਨਯਭਾਣ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ਏ ੁੱਰਹ  ੰ ਜੀ ਕਨਯਭਾਣ ਅਤੇ 
ਸ਼ ੁੱਧ  ੰ ਜੀ ਕਨਯਭਾਣ ਕਵੁੱਚ ਏੀ ਅੰਤਯ ਸੈ ? 

ਉੱਤਰ-  ੰ ਜੀ ਕਵੁੱਚ ਸਣ ਵਾਰੇ ਵਾਧੇ ਨ ੰ   ੰ ਜੀ ਕਨਯਭਾਣ ਕਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ।  
ਇਸ ਦ ਰਏਾਯ ਦਾ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ।   
        1. ਏ ੁੱਰਹ  ੰ ਜੀ ਕਨਯਭਾਣ- ਇ ਕਵੁੱਚ ਕਾਈ ਰਈ ਏੀਤਾ 
ਕਆ  ੰ ਜੀ ਕਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ ੁੱਧ ਕਨਵੇਸ਼ ਦਵੇਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ 
        2. ਸ਼ ੁੱਧ  ੰ ਜੀ ਕਨਯਭਾਣ- ਸ਼ ੁੱਧ  ੰ ਜੀ ਕਨਯਭਾਣ ਏੁੱਢਣ ਰਈ 
ਏ ੁੱਰਹ ਕਨਵੇਸ਼ ਕਵੁੱਚੋਂ ਕਾਵਟ ਆਕਦ ਨ ੰ  ਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
        ਸ਼ ੁੱਧ  ੰ ਜੀ ਕਨਯਭਾਣ  =    ਏ ੁੱਰਹ  ੰ ਜੀ ਕਨਯਭਾਣ - ਕਾਵਟ    

ਾਠ (2) ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਤਵਵਥਾ ਦੀ ਅਧਾਤਰਕ ੂੰ ਰਚਨਾ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਅਧਾਕਯਏ ੰਯਚਨਾ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ? 

 ਕਏਕਯਆਵਾਂ ਤੇ ੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈ ਜ ਸਯ ਐੇਤਯਾਂ ਦੇ ਕਵਏਾ ਕਵੁੱਚ ਸਾਈ 

ਸ ੰ ਦੀਆਂ  ਸਨ। 

ਰਸ਼ਨ 2.  ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਆਯਕਥਏ ਆਧਾਕਯਏ ੰਯਚਨਾਵਾਂ 
ਕਏਸੜੀਆਂ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ- 1. ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ੰਚਾਯ ਦੇ ਾਧਨ 2. ਸ਼ਏਤੀ ਦੇ ਾਧਨ 3. 
ਕੰਚਾਈ 4. ਫੈਂਕਏੰ ਅਤੇ ਸਯ ਕਵੁੱਤੀ ੰਥਾਵਾਂ। 
ਰਸ਼ਨ 3.  ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਮਾਤਾਮਾਤ(ਆਵਾਜਾਈ) ਦੇ ਾਧਨ ਕਏਸੜੇ 
ਸਨ? ਉੱਤਰ- 1. ਯੇਰਵੇ ਮਾਤਾਮਾਤ 2. ੜਏ ਮਾਤਾਮਾਤ 3. ਜਰ ਮਾਤਾਮਾਤ 
4. ਸਵਾਈ ਮਾਤਾਮਾਤ। 
ਰਸ਼ਨ 4. ਕੰਚਾਈ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ਇਦੀ ਰੜ ਕਏਉਂ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ? 

ਉੱਤਰ- ਜਭੀਨ ਨ ੰ  ਫਣਾਵਟੀ ਾਧਨਾਂ ਯਾਸੀਂ ਾਣੀ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਕੰਚਾਈ 
ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ।  ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਕੰਚਾਈ ਦੀ ਫਸ ਤ ਰੜ ਸੈ ਕਏਉਂਕਏ ਇੁੱਥੇ 

         ਵਯਐਾ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਨਸੀਂ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 5. ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਕਫਜਰੀ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਾਧਨ ਕਏਸੜੇ ਸਨ ? 

 ਯਭਾਣ  ਕਫਜਰੀ। 
ਰਸ਼ਨ 6. ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਕੰਚਾਈ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਾਧਨ ਕਏਸੜੇ ਸਨ? 

 ਤਰਾਅ। 
ਰਸ਼ਨ 7. ਬਾਯਤੀ ਕਯਜਯਵ ਫੈਂਏ ਉੱਤੇ ਕਟੁੱਣੀ ਕਰਐ । 
ਉੱਤਰ- ਇਸ ਬਾਯਤ ਦਾ ਏੇਂਦਯੀ ਫੈਂਏ ਸੈ।  ਇਦੀ ਥਾਨਾ 1935 ਈ. 
ਕਵੁੱਚ ਏੀਤੀ ਈ।  ਇਦਾ ਭ ੁੱਐ ਏੰਭ ਨ ਟ ਛਾਣਾ ਅਤੇ ਕਵੁੱਤ ਨ ੰ 

         ਏੰਟਯਰ ਏਯਨਾ ਸ।ੈ 
ਰਸ਼ਨ 8. ਬਾਯਤ ਦੇ ਵਾਕਯਏ ਫੈਂਏਾਂ ਉੱਤੇ ਨ ਟ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਰ- ਇਸ ਫੈਂਏ ਥੜ ਹੇ ਭੇਂ ਰਈ ਏਯਜੇ ਕਦੰਦੇ ਸਨ।  ਯਏਾਯੀ ਫੈਂਏ 
ਰਾਬ ਏਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਰ ਭਾਕਜਏ ਏਕਰਆਣ ਨ ੰ  ਵੀ ਭਸੁੱਤਵ ਦੇਣ ਰੁੱੇ 

         ਸਨ। 
ਰਸ਼ਨ 9. ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਕਵਕਸ਼ਕਸ਼ਟ ਫੈਂਕਏੰ ੰਥਾਵਾਂ ਕਏਸੜੀਆਂ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ- 1. ਬਾਯਤੀ ਉਦਮਕਏ ਕਵਏਾ ਫੈਂਏ 2.ੇਂਡ  ਐੇਤੀ ਫੈਂਏ 3. 
ਕਸਏਾਯੀ ਕਭਤੀਆਂ 4. ਕਨਯਮਾਤ-ਆਮਾਤ ਫੈਂਏ। 
ਰਸ਼ਨ 10.  ਉਬਤਾ ੰਯਐਣ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ਇਦੇ ਭ ੁੱਐ ਉਾਅ 
ਕਏਸੜੇ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ- ਉਬਤਾ ੰਯਐਣ ਤੋਂ ਬਾਵ ਸੈ ਵਤ ਆਂ ਦੇ ਐਯੀਦਾਯਾਂ ਨ ੰ  
ਉਤਾਦਏਾਂ ਵੁੱਰੋਂ  ਸਣ ਵਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ਣ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣਾ।  ਇਦੇ ਭ ੁੱਐ ਉਾਅ 
ਸੇਠ 

 ਉਬਤਾ ੰਯਐਣ ਯੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਉਬਤਾ ਝੜੇ ਪਯਭ। 

ਰਸ਼ਨ 11. ਯਵਜਨਏ ਕਵਦਯਣ ਰਣਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਟੁੱਣੀ ਕਰਐ। 
ਉੱਤਰ- ਇ ਰਣਾਰੀ ਦ ਆਯਾ ਯਏਾਯ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੀਫ ਰਏਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਕਚਤ 
 ਕਭੁੱਟੀ ਦਾ ਤੇਰ ਆਕਦ 
         ਵਤ ਆ ਂੁੱਟ ਯਟੇ ਤ ੇਉਰੁੱਫਧ ਏਯਵਾਉਂਦੀ ਸ।ੈ 
70-75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 

ਰਸ਼ਨ 1. ਆਧਾਕਯਏ ੰਯਚਨਾ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ਇ ਦੀ ਏੀ ਰੜ ਸੈ? 

 ਕਏਕਯਆਵਾਂ ਅਤੇ ੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈ ਜ ਸਯਨਾਂ ਐੇਤਯਾਂ ਦੇ ਕਵਏਾ ਕਵੁੱਚ 
ਸਾਈ ਸ ੰ ਦੀਆਂ 
        ਸਨ। 
ਭਸੁੱਤਵ- ਆਧਾਕਯਏ ੰਯਚਨਾ ਦੀ ਏਭੀ ਏਾਯਣ ਉਦਮਾਂ ਅਤੇ 
ਐੇਤੀਫਾੜੀ ਆਕਦ ਐੇਤਯਾਂ ਦੇ ਕਵਏਾ ਕਵੁੱਚ ਯ ਏਾਵਟਾਂ ੈਦਾ ਸ ਜਾਂਦੀਆਂ 

        ਸਨ।  ਉਦਾਸਯਣ ਦ ੇਤਯ ਤ ੇਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਾਧਨਾਂ ਦੀ ਾਟ 
ਨਾਰ ਕਏੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਮ ਅਤੇ ਐੇਤੀਫਾੜੀ ਕਵਏਕਤ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ। 

ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਭਦਕਯਏ ੰਥਾਵਾਂ ਕਏਸੜੀਆਂ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ-   1. ਸ਼ਾਸ ਏਾਯ 2. ਬਾਯਤੀ ਕਯਜਯਵ ਫੈਂਏ 3. ਵਾਕਯਏ ਫੈਂਏ 4. 
ਕਵਕਸ਼ਸ਼ਟ ਫੈਂਕਏੰ ੰਥਾਵਾਂ 5. ੈਯ ਫੈਂਕਏੰ ਕਵੁੱਤੀ ੰਥਾਵਾਂ। 

ਰਸ਼ਨ 3.  ਉਬਤਾ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਣ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈਉਬਤਾ ੰਯਐਣ ਦੇ 
ਭ ੁੱਐ ਉਾਅ ਦੁੱ । 
ਉੱਤਰ-ਉਬਤਾ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਣ - ਉਤਾਦਏਾਂ ਦ ਆਯਾ ਟੀਆ ਅਤੇ 
ਕਭਰਾਵਟੀ ਚੀਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਏੀਭਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।  ਇ ਨਾਰ 
         ਉਬਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰ ੁੱਟ ਸ ੰ ਦੀ ਸ ੈਕਜਨ ੰ  ਉਬਤਾ ਸ਼ਸ਼ਣ 
ਏਕਸੰਦੇ ਸਨ।   
ਉਬਤਾ ੰਯਐਣ ਦੇ ਢੰ- ਉਬਤਾ ੰਯਐਣ ਤੋਂ ਬਾਵ ਸੈ ਵਤ ਆਂ 
ਦੇ ਐਯੀਦਾਯਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਾਦਏਾਂ ਵੁੱਰੋਂ  ਸਣ ਵਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ਣ ਤੋਂ 

         ਫਚਾਉਣਾ।  ਇਦ ੇਭ ੁੱਐ ਉਾਅ ਸਠੇ ਕਰਐ ੇਸਨ- ਉਬਤਾ 
 ਉਬਤਾ ੰਯਐਣ ਯੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਉਬਤਾ ਝੜੇ 

         ਪਯਭ। 
 

ਾਠ (3) ਭਾਰਤ ਤਵਿੱ ਚ ਿਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤਵਕਾ 

ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤ ਦੀ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਭਦਨ ਕਵੁੱਚ ਐੇਤੀ ਦਾ ਏੀ ਮਦਾਨ 
ਸ?ੈ 

ਉੱਤਰ- 17.1 % 

ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤ ਦੇ ਭ ੁੱਐ ਬ ਭੀ  ਧਾਯ ਕਏਸੜੇ ਸਨ? 
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ਉੱਤਰ- 1. ਕਜੰਭੀਦਾਯੀ ਰਥਾ ਦਾ ਐਾਤਭਾ 2. ਬ ਭੀ ਦੀ ਜਤਾਂ ਦੀ ੀਭਾਂ ਦਾ 
ਕਨਯਧਾਯਨ 3. ਏਾਸ਼ਤਏਾਯੀ ਰਥਾ ਕਵੁੱਚ  ਧਾਯ 
70-75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 

ਰਸ਼ਨ 1.  ਬਾਯਤ ਦੀ ਅਯਥਕਵਵਥਾ ਕਵੁੱਚ ਐੇਤੀ ਦਾ ਭਸੁੱਤਵ ਕਫਆਨ 
ਏਯ। 
ਉੱਤਰ- 1. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਭਦਨ ਕਵੁੱਚ ਮਦਾਨ 2. ਯਜਾਯ ਦਾ ਾਧਨ 
3. ਉਦਮਾਂ ਰਈ ਏੁੱਚਾ ਭਾਰ 4. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਏਾਂ ਰਈ ਅਨਾਜ। 
ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤੀ ਐੇਤੀ ਦੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਭੁੱਕਆਵਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਏਯ। 
ਉੱਤਰ- ਬਾਯਤੀ ਐੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ ਭ ੁੱਐ ਭੁੱਕਆਵਾਂ ਸਨ- 

  1.ਅਨੜਹਤਾ 2. ਐੇਤ 3. ਕੰਚਾਈ ਦੀ ਭੁੱਕਆ 4. ਚੰੇ 
ਫੀਜਾਂ ਦੀ ਭੁੱਕਆ 5. ਐਾਦ ਦੀ ਭੁੱਕਆ 6. ਾਐ(ਕਵੁੱਤ) 
ਦੀ ਭੁੱਕਆ 

  7. ਕਵੁੱਏਯੀ ਦੀ ਭੁੱਕਆ। 
ਰਸ਼ਨ 3.  ਬਾਯਤੀ ਐੇਤੀ ਦੇ ਕਵਏਾ ਕਵੁੱਚ ਯਏਾਯ ਦੇ ਮਦਾਨ ਦਾ 
ਵਯਨਣ ਏਯ । 
ਉੱਤਰ- ਐੇਤੀ ਦੇ ਕਵਏਾ ਕਵੁੱਚ ਯਏਾਯ ਦਾ ਮਦਾਨ ਸੇਠ ਕਰਐੇ 
ਅਨ ਾਯ ਸੈ-  
        1.ਐੇਤੀ ਫੰਧੀ ਕਐਰਾਈ 2. ਬ ਭੀ  ਧਾਯ 3. ਕੰਚਾਈ ਦਾ 
ਰਫੰਧ 4. ਚੰੇ ਫੀਜਾਂ ਦਾ ਰਫੰਧ 5. ਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਐਾਦ ਦਾ ਰਫੰਧ 
        6.ਾਐ ਦਾ ਰਫੰਧ 7. ਕਵਏਯੀ ਕਵੁੱਚ  ਧਾਯ। 
ਰਸ਼ਨ 4.  ਸਯੀ ਏਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਤ ੀਂ ਏੀ ਭਝਦੇ ਸ ਸਯੀ ਏਰਾਂਤੀ ਦੇ ਭ ੁੱਐ 
ਰਬਾਵ ਏੀ ਸਨ? 

ਉੱਤਰ- ਸਯੀ ਏਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਵ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਏਯਏੇ ਏਣਏ ਅਤੇ ਚਾਵਰ ਦੇ 
ਉਤਾਦਨ ਕਵੁੱਚ ਸਣ ਵਾਰੇ ਉ ਬਾਯੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੈ ਜ ਨਵੀਆਂ ਤਏਨੀਏਾਂ 

         ਵਧੀਆ ਐਾਦ ਅਤ ੇਫੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਵਯਤਣ ਏਯਏ ੇਸਇਆ ਸ।ੈ   

 ਸਯੀ ਏਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਬਾਵ - 1. ਅੰਨ ਭੁੱਕਆ ਦਾ ਸੁੱਰ 2. ਉਦਮਾਂ ਦਾ 
ਕਵਏਾ 3. ਕਏਾਨਾਂ ਦੀ ਆਭਦਨ ਕਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 4. ਅਨਾਜ ਦੇ 

         ਆਮਾਤ ਕਵੁੱਚ ਏਭੀ। 
ਰਸ਼ਨ 5. ਸਯੀ ਏਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪਰਤਾ ਰਈ ਭ ੁੱਐ ਤੁੱਤਾਂ ਫਾਯੇ ਕਰਐ । 
ਉੱਤਰ- 1. ਬ ਭੀ  ਧਾਯ 2. ਕੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸ ਰਤਾਂ 3. ਚੰੇ ਫੀਜਾਂ ਦੀ 
ਸ ਰਤ 4. ਵਧੀਆ ਐਾਦਾਂ ਦੀ ਸ ਰਤ 5. ਾਐ ਦੀਆਂ ਸ ਰਤਾਂ 6. 
         ਕਵੁੱਏਯੀ ਦੀਆ ਂਸ ਰਤਾਂ। 

ਾਠ (4) ਭਾਰਤ ਤਵਿੱ ਚ ਉਦਯਤਗਕ ਤਵਕਾ  

ਰਸ਼ਨ 1. ਭ ਢਰੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਏਈ 3 ਉਦਾਸਯਣਾਂ ਕਦ । 
ਉੱਤਰ- 1.ਰਸਾ ਤੇ ਇਾਤ ਉਦਮ  2. ੀਕਭੰਟ ਉਦਮ 3. 
ਇੰਜੀਨੀਅਕਯੰ ਉਦਮ । 
ਰਸ਼ਨ 2. ਰ  ਉਦਮਾਂ ਅਤੇ ਏ ਟੀਯ ਉਦਮਾਂ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ? 

ਉੱਤਰ-ਰ  ਉਦਮ- ਇਸਨਾਂ ਉਦਮਾਂ ਕਵੁੱਚ 25 ਰੁੱਐ ਤੋਂ 3 ਏਯੜ 
ਯ  ਤੁੱਏ ਦੀ  ੰ ਜੀ ਰੁੱੀ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ। 
ਏ ਟੀਯ ਉਦਮ- ਏ ਟੀਯ ਉਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵ ਉ ਉਦਮ ਤੋਂ ਸੈ ਜ 
ਇੁੱਏ ਕਯਵਾਯ ਦੇ ਭੈਂਫਯ ਇੁੱਏ ਛੁੱਤ ਸੇਠ ਫੈਠ ਏੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। 

         ਇਸਨਾਂ ਕਵੁੱਚ  ੰ ਜੀ ਫਸ ਤ ੁੱਟ ਰੁੱਦੀ ਸ।ੈ 
70-75 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾ  ਰਸ਼ਨ.......... 

ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਤੇਜ ਅਤੇ ੰਤ ਕਰਤ ਉਦਮੀਏਯਣ ਦੀ ਰੜ ਦੇ 
ਏਾਯਣਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਏਯ।   
                                         ਜਾਂ  

          ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਰ  ਅਤ ੇਏ ਟੀਯ ਉਦਮਾਂ ਦਾ ਏੀ ਭਸੁੱਤਵ ਸੈ। 
ਉੱਤਰ- ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਰ  ਅਤੇ ਏ ਟੀਯ ਉਦਮਾਂ ਦਾ ਭਸੁੱਤਵ ਸੇਠ 
ਕਰਕਐਆ ਸੈ- 
         1.ਯ ਜਾਯ ਦਾ ਾਧਨ 2. ਆਭਦਨ ਕਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 3. ਜਯ ਯੀ 
ਵਤਾਂ ਦਾ ਉਤਾਦਨ 4. ਐੇਤੀਫਾੜੀ ਤੇ ਕਨਯਬਯਤਾ ਕਵਚ ਏਭੀ। 

ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਰ  ਅਤੇ ਏ ਟੀਯ ਉਦਮਾਂ ਤੋਂ ਏੀ ਬਾਵ ਸੈ ਅਤੇ 
ਇਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਕਆਵਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਏਯ। 
                                           ਜਾਂ  
         ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਉਦਮੀਏਯਣ ਦੀ ਧੀਭੀ ਤੀ ਦ ੇਏੀ ਏਾਯਣ 
ਸਨ? 

ਉੱਤਰ-ਰ  ਉਦਮ- ਇਸਨਾਂ ਉਦਮਾਂ ਕਵੁੱਚ 25 ਰੁੱਐ ਤੋਂ 3 ਏਯੜ 
ਯ  ਤੁੱਏ ਦੀ  ੰ ਜੀ ਰੁੱੀ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ। 
ਏ ਟੀਯ ਉਦਮ- ਏ ਟੀਯ ਉਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵ ਉ ਉਦਮ ਤੋਂ ਸੈ ਜ 
ਇੁੱਏ ਕਯਵਾਯ ਦੇ ਭੈਂਫਯ ਇੁੱਏ ਛੁੱਤ ਸੇਠ ਫੈਠ ਏੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। 

         ਇਸਨਾਂ ਕਵੁੱਚ  ੰ ਜੀ ਫਸ ਤ ੁੱਟ ਰੁੱਦੀ ਸ।ੈ 
ਭੁੱਕਆਵਾਂ- ਇਸਨਾਂ ਉਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਠ ਕਰਐੀਆਂ ਭੁੱਕਆਵਾਂ 
ਸਨ- 
         1.ਏੁੱਚੇ ਭਾਰ ਦੀ ਭੁੱਕਆ 2. ਕਫਜਰੀ ਦੀ ਭੁੱਕਆ 3. 
ਾਐ ਦੀ ਭੁੱਕਆ 4. ਉਤਾਦਨ ਦੇ  ਯਾਣੇ ਢੰ 5. ਕਵਏਯੀ ਦੀ 

          ਭੁੱਕਆ। 
ਰਸ਼ਨ 3.  ਬਾਯਤ ਕਵੁੱਚ ਰ  ਅਤੇ ਏ ਟੀਯ ਉਦਮਾਂ ਕਵੁੱਚ ਅੰਤਯ 
ਦੁੱ। ਉੱਤਰ- 1. ਏ ਟੀਯ ਉਦਮ ਕਜਆਦਾਤਯ ਕੰਡਾਂ ਕਵੁੱਚ ਸ ੰ ਦੇ ਸਨ ਯੰਤ  
ਰ  ਉਦਮ ਕਜਆਦਾਤਯ ਸ਼ਕਸਯਾਂ ਕਵੁੱਚ ਸ ੰ ਦੇ ਸਨ 2. ਏ ਟੀਯ 
         ਉਦਮਾਂ ਕਵੁੱਚ ਕਯਵਾਯ ਦ ੇਭੈਂਫਯ ਏੰਭ ਏਯਦ ੇਸਨ ਯ ਰ  
ਉਦਮਾਂ ਕਵੁੱਚ ਭਜਦ ਯ ਏੰਭ ਏਯਦੇ ਸਨ 3. ਏ ਟੀਯ ਉਦਮਾਂ ਕਵੁੱਚ  

          ੰ ਜੀ ਫਸ ਤ ੁੱਟ ਰਦੀ ਸ ੈਯੰਤ  ਰ  ਉਦਮਾਂ ਕਵੁੱਚ 
 

         ਜ ੁੱਤ ੇਆਕਦ ਫਣਾ ਜਾਂਦ ੇਸਨ ਯੰਤ  ਰ  ਉਦਮਾਂ ਕਵੁੱਚ 
ਯੇਡੀ ਟੈਰੀਕਵਜਨ ਆਕਦ ਆਧ ਕਨਏ ਵਤ ਆਂ ਫਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਸਨ। 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


