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ਭੂਮਿਕਾ 

ਇਮਿਹਾਸ, ਅਿੀਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਿੇ ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਮਿਹਾਸ ਿਨ ੁੱ ਿਾਂ ਦੇ ਭੂਿਕਾਲ ਦੇ ਅਮਿਐਨ ਨੂੁੰ  ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਮਿਹਾਸ ਨੂੁੰ  ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਵਸ਼ੇ ਨੂੁੰ  ਰੌਚਕ ਅਿੇ ਮਕਮਰਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਮਿਆਪਕ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਮਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੁੱ ਜ ਦਾ ਯ ੁੱ ਗ 

ਿਕਨੀਕ ਦਾ ਯ ੁੱ ਗ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਯ ੁੱ ਗ ਅੁੰ ਦਰ ਮਸੁੱ ਮਿਆ ਦੇ ਿੇਿਰ ਮਵੁੱ ਚ ਵੀ ਅਮਿਆਪਕ ਿੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੁੰ ਦ ਨਵੀਆਂ-
ਨਵੀਆਂ ਿਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਮਸੁੱ ਿਣ-ਮਸਿਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਕਰਆ ਨੂੁੰ  ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੈ।  

ਇਸੇ ਲੜ੍ੀ ਿਮਹਿ ਇਮਿਹਾਸ ਮਵਸ਼ੇ ਨੂੁੰ  ਰੌਚਕ ਅਿੇ ਮਦਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸੁੱ ਮਿਆ, ਿੋਜ ਅਿੇ ਮਸਿਲਾਈ ਪਰੀਸ਼ਦ ਪੁੰਜਾਬ 
ਵੁੱ ਲੋਂ ਇਮਿਹਾਸ ਮਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅਮਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਜਿਾਿਾਂ ਲਈ ਟੀਮਚੁੰ ਗ ਿਾਮਡਊਲ ਮਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੁੱ ਕ ਮਨਵੇਕਲੀ 
ਪਮਹਲ ਨੂੁੰ  ਅਿਲੀ ਰੂਪ ਮਦੁੱ ਿਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਚੁੰ ਗ ਿਾਮਡਊਲਜ਼ ਿਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਿੇ ਮਵਸ਼ਾ ਿਾਮਹਰ ਅਮਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਿ ਿੇ 
ਦੇਿ-ਰੇਿ ਮਵੁੱ ਚ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਮਿਆਰ ਕੀਿੇ ਗਏ ਹਨ ਮਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਇਮਿਹਾਸ ਮਵਸ਼ੇ ਨੂੁੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਝ ਸਕਣ ਅਿੇ ਅਮਿਆਪਕ 

ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਮਵਸ਼ੇ ਨੂੁੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਮਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਦਲੋਂ ਜ ੜ੍ ਸਕਣ। ਇਨਹ ਾਂ ਟੀਮਚੁੰ ਗ ਿਾਮਡਊਲਜ਼ 
ਮਵੁੱ ਚ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਅਮਿਆਪਨ ਮਵਿੀਆਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਿਾ ਮਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਮਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਨਵੀਂ ਿੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੁੰ  ਉਿਸ਼ਾਮਹਿ 
ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਿੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਮਵੁੱ ਚ ਲੁੰ ਬੇ ਸਿੇਂ ਿੋਂ ਚੁੱ ਲੀ ਆ ਰਾਹੀ ਰੁੱ ਟਾ ਪਰਮਵਿੀ ਵੀ ਇੁੱ ਕ ਇਮਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। 

ਉਪਰੋਕਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੁੰ  ਮਿਆਨ ਮਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਿਾਮਡਊਲ ਮਿਆਰ ਕੀਿਾ ਮਗਆ ਹੈ । ਅਮਿਆਪਕ ਇਸ ਿਾਮਡਊਲ ਮਵੁੱ ਚ ਦਰਜ 
ਮਵਿੀਆਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਉਪ-ਮਵਮਸ਼ਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਝ ਿੇ ਜਿਾਿ ਦੇ ਹਾਲਾਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਮਵਮਦਆਰਥੀ 

ਦੇ ਆਿ ਜੀਵਨ ਮਵੁੱ ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਵਸ਼ੇ ਨੂੁੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਿਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਇਹ  ਿਾਮਡਊਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੁੰ ਡਰੀ ਜਿਾਿਾਂ ਦੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਗ ਣਾਿਿਕ ਮਸੁੱ ਮਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 

ਅਮਿਆਪਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਉਿਸ਼ਾਮਹਿ ਕਰੇਗਾ ਅਿ ੇਸਾਡੇ ਵੁੱ ਲੋਂ ਕੀਿੀ ਗਈ ਇਹ ਮਨਵੇਕਲੀ ਪਮਹਲ ਅਮਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਸ ਨਮਹਰੇ 

ਭਮਵੁੱ ਿ ਨੂੁੰ  ਮਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਮਜਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਵੁੱ ਚ ਹਰ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਚਿਕ ਉੱਠੇਗਾ।  

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਡਿ ੁੱ ਲੇ ਸ ਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸ ਆਗਿ !!! 

ਮਬੁੰ ਦੂ ਗ ਲਾਟੀ 
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਪੁੰਜਾਬ 
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qqkrw 

 

lVI nM: ivSw vsqU pMnw 

 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ  

1 ਮਸੁੱ ਿ ਗ ਰੂ ਸਾਮਹਬਾਨ - ਜੀਵਨ ਿੇ ਯੋਗਦਾਨ 3-5 

2 ਬੁੰਦਾ ਮਸੁੰਘ ਬਹਾਦਰ - ਜੀਵਨ ਿੇ ਸੈਮਨਕ ਅਮਭਆਨ 6-7 

3 ਅਬਦ ਸ ਸਿਦ ਿਾਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਿਾਂ ਿੇ ਿੀਰ ਿੁੰ ਨੂੁੰ  7-8 

4 ਮਸੁੱ ਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਿਪਿੀ ਿੇ ਮਵਕਾਸ 9-11 

5 ਿਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਿ ਮਸੁੰਘ - ਜੀਵਨ, ਮਜੁੱ ਿਾਂ ਿੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪਰਬੁੰ ਿ 12-15 

6 ਪਮਹਲਾ ਅਿੇ ਦੂਜਾ ਐਗਂਲੋ-ਮਸੁੱ ਿ ਯ ੁੱ ਿ 15-18 

 ਭਾਰਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ  

7 ਮਸੁੰ ਿ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੁੱ ਮਭਅਿਾ 18-20 

8 ਭਾਰਿੀ ਆਰੀਆ 21-22 

9 ਗ ਪਿ ਕਾਲ 23-24 

10 ਮਦੁੱ ਲੀ ਸਲਿਨਿ 25-26 

11 ਿ ਗਲ ਸਾਿਰਾਜ 27-28 

12 ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਿਰਾਜ ਦਾ ਮਵਸਥਾਰ 29 

13 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਿਨਾ ਦਾ ਮਵਕਾਸ ਿੇ ਸ ਿੁੰ ਿਰਿਾ ਵੁੱ ਲ 30-31 
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ਤਸਿੱ ਖ ਗੁਰੂ ਸਾਤਹਬਾਨ - ਜੀਵਨ ਅਿੇ ਯੋਗਦਾਨ 

(1469 - 1708 ਈ.) 
 
    ਅਤਿਆਪਕ ਤਵਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਕੁਝ ਪਰਸ਼ਨ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਂ ਿੋਂ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤਜਵੇ: 

1. ਮਸੁੱ ਿ ਿਰਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਕਸ ਨੇ ਕੀਿੀ ? 
2. ਆਮਦ ਗਰੁੰ ਥ ਸਾਮਹਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰ ਕਲਨ ਮਕਸ ਗ ਰੂ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਕੀਿਾ ? 
3. ਿੀਰੀ ਿੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਲਵਾਰਾਂ ਮਕਸ ਗ ਰੂ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਿਾਰਨ ਕੀਿੀਆਂ ? 
4. ਮਸੁੱ ਿਾਂ ਦੇ ਮਕਹੜ੍ੇ ਗ ਰੂ ਸਾਮਹਬ ਨੇ ਿਾਲਸਾ ਪੁੰ ਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਿੀ  ? 

ਸੁੰਭਵ ਉੱਿਰ ਮਿਲਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਦੁੱ ਸੇਗਾ ਮਕ ਅਸੀਂ ਦਸ ਮਸੁੱ ਿ ਗ ਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦ ਆਰਾ ਕੀਿੇ ਕੁੰ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁੰ ਿੇਪ ਰੂਪ ਮਵੁੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ । ਹੇਠਾਂ ਮਦੁੱ ਿੀ ਸਾਰਨੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਢ ੁੱ ਕਵੇਂ 
ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਗ ਰੂ ਸਾਮਹਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਜਨਿ, ਿਾਿਾ-ਮਪਿਾ, ਗ ਰਗੁੱ ਦੀ  ਜੋਿੀ-ਜੋਿ ਸਿਾਉਣ ਅਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮਸੁੱ ਿ 
ਿਰਿ ਦੇ ਮਵਕਾਸ ਮਵੁੱ ਚ ਮਦੁੱ ਿੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿੀਆ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 

ਲ
ੜੀ 
ਨੰ: 
 

ਗੁਰੂ 
ਸਾਤਹਬ 
ਦੇ ਨਾਂ 

ਜਨਮ ਸਾਲ/ 
ਸਥਾਨ 

ਮਾਿਾ/ 
ਤਪਿਾ 
ਦਾ ਨਾਂ 

ਗੁਰਗਿੱ ਦੀ 
ਸਾਲ 

ਜੋਿੀ ਜੋਿ 
ਸਮਾਉਣ 
ਦਾ ਸਾਲ 

ਯੋਗਦਾਨ 

ਸਮਕਾ
ਲੀ 

ਮੁਗ਼ਲ 
ਸ਼ਾਸਕ 

1. 
ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ 

15 ਅਪਰੈਲ 1469 
ਈ., ਤਪੰਡ ਰਾਏ 

ਭੋਇ ਦੀ 
ਿਲਵੰਡੀ 
(ਨਨਕਾਣਾ 
ਸਾਤਹਬ 

ਪਾਤਕਸਿਾਨ) 

ਤਿਰਪਿਾ 
ਦੇਵੀ ਜੀ, 
ਮਤਹਿਾ 
ਕਾਲੂ ਜੀ 

1469 ਈ. 
22 ਸਿੰਬਰ 
1539 ਈ. 

1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਿਿਕਾਲੀਨ 
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਿੇ ਸਮਾਤਜਕ ਤਵਵਸਥਾ 

ਨੰੂ ਸੁਿਾਰਨ ਤਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 
2. ਸੰਗਿ ਪਰਥਾ ਿੇ ਲੰਗਰ ਪਰਥਾ 

ਚਲਾਈ । 
3. 976 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਿੀ । 
4. 29 ਰਾਗਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਕੀਿੀ । 
5. ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੇਿ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਾਸੀਆਂ 

(ਯਾਿਰਾਵਾਂ) ਕੀਿੀਆਂ । 

ਬਾਬਰ, 
ਹਮਾਯੰੂ 

2. 
ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ 
ਦੇਵ ਜੀ 

18 ਅਪਰੈਲ 1504 
ਈ., ਮਿੱ ਿੇ ਦੀ 
ਸਰਾਏ (ਸ਼ਰੀ 
ਮੁਕਿਸਰ 
ਸਾਤਹਬ) 

ਸਭਰਾਈ 
ਦੇਵੀ, 

ਫੇਰੂਮਿੱ ਲ 
ਜੀ 

1539 ਈ. 1552 ਈ. 

1. ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀ ਤਵਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰ 
2. ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕਿੱ ਠੀ 

ਕੀਿੀ। 
3. ਲੰਗਰ ਪਰਥਾ ਦਾ ਤਵਸਥਾਰ 
4. ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ 
5. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

6. ਬਾਲ ਬੋਿ ਦੀ ਰਚਨਾ 
7. ਤਸਿੱ ਖ ਮਿ ਤਵਿੱ ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ 
8. 62 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਿੀ 

ਹਮਾਯੰੂ 
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3. 
ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ 
ਜੀ 

23 ਮਈ 1479 
ਈ., ਬਾਸਰਕੇ 

(ਸ਼ਰੀ ਅੰਤਮਰਿਸਰ 
ਸਾਤਹਬ) 

ਮਾਿਾ 
ਲਿੱ ਛਮੀ 
ਜੀ, 

ਿੇਜਭਾਨ 
ਜੀ 

1552 ਈ. 1574 ਈ. 

1. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਤਹਬ ਤਵਿੱ ਚ ਬਾਉਲੀ ਦਾ 
ਤਨਰਮਾਣ। 

2. ਮੰਜੀ ਪਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਿੀ । 
3. ਸਮਾਜ ਸੁਿਾਰਕ ਕੰਮ (ਜਾਿ-ਪਾਿ ਦਾ 
ਤਵਰੋਿ, ਸਿੀ-ਪਰਥਾ ਦੀ ਤਨਖੇਿੀ, ਤਵਿਵਾ 

ਤਵਆਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ) 
4. 907 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਿੀ 

ਅਕਬਰ 

4. 
ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ 
ਜੀ 

24 ਸਿੰਬਰ 
1534 ਈ., ਚੂਨਾ 
ਮੰਡੀ (ਲਾਹੌਰ, 
ਪਾਤਕਸਿਾਨ) 

ਦਇਆ 
ਕੌਰ ਜੀ, 
ਹਤਰਦਾਸ 

ਜੀ 

1574 ਈ. 1581 ਈ. 

1. ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ (ਸ਼ਰੀ ਅੰਤਮਰਿਸਰ ਸਾਤਹਬ) 
ਦੀ ਨੀਂਹ 

2. ਮਸੰਦ ਪਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ 
3. ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਿੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸਮਝੌਿਾ। 
4. ‘ਲਾਵਾਂ’ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਕੇ ਤਸਿੱ ਖ ਿਰਮ ਨੰੂ 
ਬਾਕੀਆਂ ਿਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਅਲਿੱ ਗ ਕੀਿਾ । 

5. 679 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਿੀ 

ਅਕਬਰ 

5. 
ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਜੀ 

15 ਅਪਰੈਲ 1563 
ਈ., ਗੋਇੰਦਵਾਲ 

ਸਾਤਹਬ 
(ਿਰਨਿਾਰਨ ) 

ਬੀਬੀ 
ਭਾਨੀ ਜੀ, 

ਗੁਰੂ 
ਰਾਮਦਾਸ 

ਜੀ 

1581 ਈ. 1606ਈ. 

1. ਹਤਰਮੰਦਰ ਸਾਤਹਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
2. ਆਤਦ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ 
3. ਿਰਨਿਾਰਨ, ਹਰਗੋਤਬੰਦਪੁਰ ਿੇ 

ਕਰਿਾਰਪੁਰ ਸਾਤਹਬ ਦੀ  ਨੀਂਹ ਰਿੱ ਖੀ। 
4. ਲਾਹੌਰ ਤਵਖੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ 

ਕਰਵਾਇਆ 
5.ਿਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ‘ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਿਾਜ‘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜਾਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
6. 2216 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਿੀ । 

ਅਕਬਰ, 
ਜਹਾਂਗੀਰ 

6. 

ਗੁਰੂ 
ਹਰਗੋਤਬੰਦ 
ਸਾਤਹਬ 

ਜੀ 

19 ਜੂਨ 1595 
ਈ., ਵਡਾਲੀ (ਸ਼ਰੀ 

ਅੰਤਮਰਿਸਰ 
ਸਾਤਹਬ) 

ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ 
ਜੀ, ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਜੀ 

1606 ਈ. 1645 ਈ. 

1. ਮੀਰੀ ਿੇ ਪੀਰੀ ਦੋ ਿਲਵਾਰਾਂ 
ਿਾਰਨ ਕੀਿੀਆਂ। ਤਜਸ ਨਾਲ ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ  

ਅਤਿਆਿਮਕ ਰਤਹਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਤਹਨੁਮਾਈ ਵੀ ਤਮਲੀ । 

2. ਅਕਾਲ ਿਖ਼ਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
3. ਅੰਤਮਰਿਸਰ ਦੀ ਤਕਲਹੇ ਬੰਦੀ 

4. ਕੀਰਿਪੁਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਿੀ 
5. ਤਸਿੱ ਖ ਿਰਮ ਦੀ ਰਿੱ ਤਖਆ ਲਈ ਮੁਗਲਾਂ 
ਨਾਲ 4 ਲੜਾਈਆਂ (ਅੰਤਮਰਿਸਰ, ਲਤਹਰਾ, 

ਕਰਿਾਰਪੁਰ ,ਫਗਵਾੜਾ) ਲੜੀਆਂ । 

ਜਹਾਂਗੀਰ, 
ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ 

7. 
ਗੁਰੂ ਹਤਰ 
ਰਾਏ ਜੀ 

30 ਜਨਵਰੀ 
1630 ਈ., 
ਕੀਰਿਪੁਰ 
(ਰੋਪੜ) 

ਤਨਹਾਲ 
ਕੌਰ ਜੀ, 
ਬਾਬਾ 

ਗੁਰਤਦਿੱ ਿਾ 
ਜੀ 

1645 ਈ. 1661 ਈ. 

1. ਤਸਿੱ ਖ ਿਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਿਾ 
ਨਾਲ ਕੀਿਾ। 

2. ਤਸਿੱ ਖ ਿਰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ 
ਬਖਤਸ਼ਸ਼ਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਸਥਾਤਪਿ ਕੀਿੀਆਂ। 

ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, 
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 



 

P
ag

e5
 

8. 
ਗੁਰੂ ਹਤਰ 
ਤਕਰਸ਼ਨ ਜੀ 

7 ਜੁਲਾਈ 1656 
ਈ., ਕੀਰਿਪੁਰ 

(ਰੋਪੜ) 

ਸੁਲਿੱ ਖਣੀ  
ਜੀ, ਗੁਰੂ 
ਹਤਰ ਰਾਏ 

ਜੀ 

1661 ਈ. 1664 ਈ. 

1.ਗੁਰੂ ਹਤਰਤਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਿ ਥੋੜੇ 
ਗੁਰੂਕਾਲ ਤਵਿੱ ਚ ਿਰਮ ਪਰਚਾਰ ਅਿੇ 
ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਤਖਆ । 

2. ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤਵਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ‘ਬਾਲ ਗੁਰੂ‘ ਵੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 

9. 
ਗੁਰੂ ਿੇਗ 
ਬਹਾਦਰ 

ਜੀ 

1 ਅਪਰੈਲ 1621 
ਈ., ਅੰਤਮਰਿਸਰ 

ਨਾਨਕੀ 
ਜੀ, ਗੁਰੂ 

ਹਰਗੋਤਬੰਦ 
ਸਾਤਹਬ 

ਜੀ 

1664 ਈ. 1675 ਈ. 

1. ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਹੰਦੂ ਿਰਮ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ ਆਿਮ ਬਲੀਦਾਨ ਤਦਿੱ ਿਾ ਤਜਸ 
ਕਰਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ‘ਤਹੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ’ ਵੀ 

ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
2. ਤਸਿੱ ਖ ਿਰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਪੂਰਬੀ 

ਭਾਰਿ ਿੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਿਰ ਦੀਆਂ 
ਯਾਿਰਾਵਾਂ ਕੀਿੀਆਂ । 

3. ਮਾਲਵਾ ਖੇਿਰ ਦੀਆਂ ਯਾਿਰਾਵਾਂ 
ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ‘ਮਾਲਵਾ ਰਿਨ’ ਤਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 

10. 
ਗੁਰੂ 

ਗੋਤਬੰਦ 
ਤਸੰਘ ਜੀ 

22 ਦਸੰਬਰ 
1666 ਈ.,     

ਪਟਨਾ (ਤਬਹਾਰ) 

ਮਾਿਾ 
ਗੁਜਰੀ 
ਜੀ, ਗੁਰੂ 

ਿੇਗ 
ਬਹਾਦਰ 

ਜੀ 

1675 ਈ. 1708 ਈ. 

1. ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਤਸਿੱ ਖ 
ਿਰਮ ਨੰੂ ਨਵਾਂ ਸਵਰੂਪ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ। 
2. ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਿੋਂ ਰਿੱ ਤਖਆ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ 

ਲੜੀਆ ਂ। 
3. ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਬਤਚਿੱ ਿਰ ਨਾਟਕ 

ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਤਸਿੱ ਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤਲਖੀਆਂ। 
3. ਗੁਰੂ ਿੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੰੂ 
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਿਾ। 

4. ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰੂ 
ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਦਿੱ ਿਾ । 

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ
, ਬਹਾਦਰ 

ਸ਼ਾਹ 

  
ਅਤਿਆਪਕ ਉਪਰਕੋਿ ਸਾਰਨੀ ਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਿਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ । 

 
 ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਗ ਰੂ ਹਰਗੋਮਬੁੰ ਦ ਸਾਮਹਬ ਜੀ ਅਿੇ ਗ ਰੂ ਗੋਮਬੁੰ ਦ ਮਸੁੰ ਘ ਜੀ ਦੀਆ ਂਲੜ੍ਾਈਆ ਂਨੂੁੰ  ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਿ ੇਦਰਸਾਉਣ 

ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  
 ਇੁੱਥੇ ਅਮਿਆਪਕ ਬੁੱ ਮਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਦਾ ਮਨਰੀਿਣ ਕਰਕੇ ਇੁੱ ਕ ਮਰਪੋਰਟ ਮਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜਸ 

ਮਵੁੱ ਚ ਉਹ ਦੇਿਣਗੇ ਮਕ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਸਿੇਂ ਮਵੁੱ ਚ ਇਸਿਰੀ ਅਿ ੇਪ ਰਸ਼ ਮਵੁੱਚ ਮਕਸ ਪੁੱ ਿ ਿੋਂ ਅਿੇ ਮਕਹੜ੍ੀ ਥਾਂ ਿੇ ਮਵਿਕਰਾ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਸਨੂੁੰ  
ਮਕਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 

 ਮਸੁੱ ਿ ਇਮਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿਿ ਗ ਰਦ ਆਰੇ, ਇਮਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆਮਦ ਮਵਿੇ 
ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਵੁੱ ਮਦਅਕ ਟਰੂ ਵੀ ਮਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 ਅਮਿਆਪਕ ਜਿਾਿ ਮਵੁੱ ਚ ਦਸ ਗ ਰੂ ਸਾਮਹਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।          
 ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਿਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 550 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਪ ਰਬ ਸੁੰਬੁੰ ਿੀ ਮਰਪੋਰਟ ਮਿਆਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦਾ ਹ ੈ।    

ਪਰੋਜੈਕਟ ਕੰਮ 

    ਗਿੀਤਵਿੀਆਂ 
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bMdw isMG bhwdr - jIvn qy sYink AiBAwn 

aup-ivSw SurU krn qoN pihlW AiDAwpk ividAwrQIAW nMU pu`Cygw ik gurU goibMd isMG jI qoN bwAd is`KW dI 
rwjnIiqk AgvweI iks ny kIqI[jykr pqw hovy qW TIk hY nhI qW AiDAwpk Awp d`sygw ik dsvyN gurU qoN bwAd 
is`KW dI rwjnIiqk AgvweI bMdw isMG bhwdr ny kIqI[auhnW dw jnm 1670 eIsvI nMU ipqw sRI rwm dyv Aqy mwqw 
sul`KxI dy Gr rwjOrI (jMmU-kSmIr) ivKy hoieAw[auhnW dw mu`Flw nwm lCmx dyv sI[ ihrnI dy iSkwr dI Gtnw 
ny auhnW dy Awaux vwly jIvn au`pr gihrw pRBwv pwieAw[ie`Qy AiDAwpk ividAwrQIAW qoN auhnW dy bcpn  iv`c 
vwprIAW GtnwvW (XwdW) bwry pu`C skdw hY[ 

A`gy AiDAwpk tweIm lweIn dI shwieqw nwl khwxI ivDI rwhI ividAwrQIAW nMU bMdw isMG bhwdr dy jIvn 
dIAW mu`K GtnwvW bwry ds̀ygw[  

   jnm -1670 eI: (ਰਾਜੌਰੀ iਵKy) 

   1708 eI: gurU goibMd isMMG jI nwl mulwkwq  

   1709 eI: smwxw dI lVweI 

   1710 eI: c`pVicVI dI lVweI 

  1715 eI: gurdws nMgl dI lVweI  

            1716 eI: Shwdq 

ies qoN bwAd swrnI qy nkSy dI m`dd nwl bMdw isMG bhwdr dy sYink 
AiBAwnW dy sQwnW nUM pVHwieAw jwvy[: 
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ieh jwxkwrI dyx qoN bwਅd ividAwrQIAW nUM d`isAw jwvygw ik bMdw isMG bhwdr ny pMjwb iv`c pihlI vwr 

is`K rwj sQwipq kIqw[ pMjwb iv`coN ਤਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ pRQw Kqm krky ikswਨਾਂ nUM  ਜ਼ਮੀਨ dy mwlk bxwieAw[pਤਹਲੀ 
vwr nIvIਆ ਂjwqIAW dy is`KW nUM Swsn dy au`c Ahudy pRdwn kIqy[ 

AiDAwpk ividAwrQIAW nUM pVHwvygw ik: 

 1 bMdw isMG bhwdr ny ikhVy is`ky clwey? 2. bMdw isMG bhwdr ny ij`qy hoey Kyqr dw rwj pRbMD ikvNy clwieAw ?      
 3.  q`q Kwlsw qy bMdeI Kwlsw bwry ਦੁੱ ਸੇ? 4. bMdw isMG bhwdr nUM ikvyN qy ik`Qy ShId kIqw igAw ? 

bMdw isMG bhwdr dIAW sPlqwvW qy AMiqm AsPlqw dy kwrnW bwry jmwq iv`c vwd - ivvwd krvwieAw jw 
skdw hY, ijs iv`c ividAwrQIAW dI v`D qoN v`D BwgIdwrI hovy[ 

                                                                                                                                                 
 ਜੇਕਰ ਸੁੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿਾ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਚੁੱ ਪੜ੍ਮਚੜ੍ੀ ਮਵਿੇ ਟੂਰ ਿੇ ਮਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 cwr ਸਾihbIwdy-2 iPlm ivKweI jw ਸਕਦੀ ਹੈ, qW ik ies aup-ivSy sbMDI ividAwrQI  BrpUr 
jwxkwrI pRwpq kr skx 

 

 

 

Abdus smd KW, zkrIAw KW qy mIr mMnMU (1713 eI: qoN 1753 eI: q`k) 

sB qoN pihlW AiDAwpk ividAwrQIAW nUM d`sygw ik bMdw isMG bhwdr dI ShIdI qoN bwAd pMjwb iv`c A`iqAwcwrW 
dw dOr SurU hoieAw[ AiDAwpk ies aup ivSy nUM mweINf mYp ਜਾਂ cwrt/tybl bxw ky vDIਆ qrIky nwl ਕਹਾਣੀ ਮਵਿੀ 
ਰਾਹੀਂ ividAwrQIAW nUM smJw skdw hY ik iks qrHW v`K-v`K sUbydwrW dy zulmW dw swhmxw is`KW ny bhwdrI, dlyrI, 
ihMmq Aqy Afolqw nwl kIqw[ 

lVI 

nM: 
sUbydwr 
dw nW 

aupwDI 
hwsl 
kIqI 

SwSn kwl 
pMjwb iks 
swmrwj 
dw ih`sw 

bwdSwh dw 
nW 

mu`K GtnwvW 

1 
Abdus 
smd KW 

rwj dI 
qlvwr 

1713 eI:-
1726 eI: 

muZl 
swmrwj 

PruKsIAr 

SwhjhW dUjw 

muhMmd Swh 
rMgIlw 

-bMdw bhwdr dI gurdws nMgl dI lVweI 
’c hwr Aqy igRPqwrI, 1715 eI:                           
-q`q Kwlsw qy bMdeI Kwlsw ivckwr 
smJOqw, 1721 eI. 

 

ਗਿੀਮਵਿੀ 

ਸ ਝਾਅ 
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suJwA :- jykr sMBv hovy qW AiDAwpk ividAwrQIAW nUM Coty G`lUGwry ( kwhnUMvwn ), v`fy G`lUGwry ( ku`p 
rhIVw ) Aqy mihiqAwxw swihb (luiDAwxw) ivKy iljw skdw hY[ 

 

AiDAwpk ividAwrQIAW nUM zkrIAw KW dy SwSn kwl dOrwn ShId hoey v`K-v`K is`KW dIAW qsvIrW 
dI skrYp bu`k iqAwr krn leI kih skdw hY[ 

2 
zkrIAw 

KW 
Kwn 

bhwdr 
1726 eI:-
1745 eI: 

muZl 
swmrwj 

muhMmd Swh 
rMgIlw 

- BweI qwrw isMG vwn dI ShIdI 1726 
eI: 

- bu`Fw dl qy qruxw dl dI sQwpnw 
1734 eI: 

- BweI mnI isMG dI ShIdI 1738 eI: 

- BweI boqw isMG dI ShIdI 1739 eI: 

- BweI su`Kw isMG qy mihqwb isMG dI   
ShIdI 1740 eI: 

- bwl hkIkq rwey dI ShIdI 1742 eI: 

- BweI qwrU isMG dI ShIdI 1745 eI: 

3 

GrylU Xu`D 
Swhnvwz 

KW qy 
XwhIAw 

KW 
ivckwr 

 1745 eI:-
1746 eI: 

muZl 
swmrwj 

muhMmd Swh 
rMgIlw 

- GrylU Xu`D kwrn is`KW v`l koeI iDAwn 
nhIN id`qw 

4 
XwhIAw 

KW 
 1746 eI:-

1747 eI: 
muZl 

swmrwj 
muhMmd Swh 
rMgIlw 

Cotw G`lUGwrw- kwhnUMvwn meI 1746 eI: 

5 
Swhnvwz 

KW  
1747 eI:-
1748 eI: 

muZl 
swmrwj 

muhMmd Swh 
rMgIlw Aihmd Swh AbdwlI dw pihlw hmlw 

6 

mIr mMnUM 
(mueIn-
aul-
mulk) 

 

1748 eI:-
1752 eI: 

 

 

1752 eI:-
1753 eI: 

muZl 
swmrwj 

 

 

APgwins
qwn 

muhMmd Swh 
rMgIlw 
Aihmd Swh 
bhwdr 
Aihmd Swh 
AbdwlI 

- Aihmd Swh AbdwlI dw qIjw hmlw 
1752 eI: 

- is`KW ’qy hd̀oN vD̀ zulm 

pRojYkt vrk 
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is~K imslW dI auqpqI qy ivkws

sB qoN pihlW AiDAwpk bMdw isMG bhwdr dI ShIdI qoN bwAd dIAW pRsiQqIAW bwry ividAwrQIAW nUM d`sygw [ 
iPr AiDAwpk bu`Fw dl Aqy qruxw dl bwry jwxkwrI dyx qoN bwAd dl Kwlsw bwry pUrn jwxkwrI dyvygw [ ies 
auprMq AiDAwpk ividAwrQIAW nUM d`sygw ik imslW dI loV ikauN peI [ies qoN bwAd AiDAwpk imsl Sbd 

dy ArQ smJwvygw ik imsl ie`k ArbI Sbd hY ijsdw ArQ hY ‘brwbr’ [ AiDAwpk d`sygw ik dl Kwlsw 

ADIn v`K-v`K j`Qy bxwey gey jo bwAd iv`c imslW dw rUp Dwrn kr gey[1767 eI: qoN 19vIN sdI dy AwrMB q̀k 
jmnw qy isMD dirAwvW ivcwly pMjwb dy bhuq swry ielwikAW au`qy 12 imslW dy rwj sQwipq rhy [ ieMnHW swrIAW imslW dy 

srdwr is`K Drm nUM mMnx vwly sn Aqy aunHW ny iek`Ty iml ky APZwn duSmxW dw ivroD kIqw sI [ iPr vI ieh ਸਰਦਾਰ 

AmlI rUp iv`c suqMqr sn Aqy aunHW iv`c Awm qOr ’qy lVweI-JgVy huMdy rihMdy sn[ 

AiDAwpk imslW dI auqpqI dy ivkws dy v`K-v`K pVwvW nUM Plo cwrt rwhIN pVw skdw hY[ 

is`K imslW dI auqpqI ਦੇ ਪੜਾਅ 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
AiDAwpk hyT ilKI swrxI dI shwieqw nwl is`K imslW dy nW,nyqwvW dy nW, ielwikAW, imsl dw nW ikvyN ipAw 
Awid bwry ividAwrQIAW nUM jwxkwrI dy skdw hY:- 
 

ਲੜੀ  
ਨੰ: 

ਤਮਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ  ਪਰਤਸਿੱ ਿ ਨੇਿਾ ਹੋਰ ਨੇਿਾ ਰਾਜਿਾਨੀ ਅਿੀਨ ਖਿੇਰ 

 
 
 

1 

PYzlpurIAw jW 
isMGpurIAw 

imsl 
(sB qoN pihlW 
sQwpq hox 
vwlI imsl) 

nvwb kpUr  
isMG 

nvwb kpUr isMG 

KuShwl isMG 
bu`D isMG 

jlMDr 

 jlMDr 
isMGpurw, 

p`tI, nUrpur, 
bihrwmpur 

q`q Kwlsw Aqy 
bMdeI Kwlsw 

bMdw isMG bhwdr 
dI ShIdI qoN 
bwAd is`K do 
dlW iv`c vMfy 

gey[ 

bu`Fw dl Aqy 
qruxw dl 

nvwb kpUr isMG 
ny 1734 eI: iv`c 
is`KW nMU do dlW 
iv`c vMf id`qw[ 

dl Kwlsw 

29 mwrc 1748 
eI: nUM nvwb 

kpUr isMG ny swry 
is`K j`iQAWnUM 12 
mu`K j`iQAW iv`c 

vMf id`qw 

is`K imslW dw 
jnm 

dl Kwlsw dy 
ieh 12 j`Qy 

hOlI-hOlI suqMqr 
is`K imslW dw 
rUp Dwrn kr 

gey[ 
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2 AwhlUvwlIAw 
imsl 

j`sw isMG  
AwhlUvwlIAw 

 
j`sw isMG  

AwhlUvwlIAw 

Bwg isMG 
Piqh isMG 
inhwl isMG 

kpUrQlw 

 kpUrQlw 
nUrmihl 
qlvMfI 
PgvwVw 

huiSAwrpur 
sulqwnpur 

 
 
 

3 BMgI imsl C`jw isMG  

hrI isMG 

BIm isMG   
hrI isMG 
JMfw isMG 
gMfw isMG 
cVHq isMG 
dysw isMG 
gulwb isMG 

AMimRqsr 

 
 

AMimRqsr 

,qrnqwrn 
 lwhOr 
gujrwq 
Swhpur 
isAwlkot 

 

 
 
 

4 

rwmgVHIAw 
imsl 
jW 

nMd isMG j`Qw 

KuShwl isMG 
  

 
j`sw isMG rwmgVHIAw 

nMd isMG    
j`sw isMG 
rwmgVHIAw 
joD isMG 

hrgoibMdpur 

hrgoibMdpur 
btwlw 
kwdIAW 
klwnOr 
dInwngr 

 

 
 
 

5 
knHeIAw 
imsl 

jY isMG 

sdw kOr 

sdw kOr sohIAW 

sohIAW, 
Ajnwlw 
gurdwspur 
fyrw bwbw 
nwnk 

sujwnpur, 
hWsI 

pTwnkot, 
hwjIpur 

 
 

6 Sukrc`kIAw 
imsl 

nOD isMG 

rxjIq isMG 

cVHq isMG, mhW 

isMG , 
rxjIq isMG 

   
gujrWvwlw 

gujrWvwlw 
Aihmdwbwd 

ckvwl 
jlwlpur 
AYmnwbwd 
iProzvwlw 

 
 
 

7 

PUlkIAw 
imsl 

iqMn Bwg 
(pitAlw, 
nwBw, jINd) 

cODrI PUl 

bwbw Awlw isMG 

pitAwlw 
(Awlw isMG) 
nwBw (hmIr 

isMG) 
jINd (gjpq 

isMG) 

pitAwlw 
nwBw 
jINd 

pitAwlw 
nwBw 
jINd 
jINd, 

brnwlw  
biTMfw 

sMgrUr, kYQl 

 

 
 

8 nk`eI  
imsl 

hIrw isMG 

 nwhr isMG 
rx isMG 

Bgvwn isMG 
kwhn isMG 

cuMnIAW 

 cuMnIAW 
Kymkrn 
dIpwlpur 
Ku`fIAW 

bihrvwl 
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9 f`lyHvwlIAw 
imsl 

gulwb isMG 

qwrw isMG Gybw 

qwrw isMG Gybw 
mwn isMG 

rwhoN 
 rwhoN , 
luiDAwxw 
iPlOr 

 

10 kroVisMGIAw 
jW pMjgVHIAw 

imsl 

kroVw isMG 

 

bGyl isMG SwmcOrwsI 

 SwmcOrwsI 
BuMgw 

nvWSihr 
ruVkw 

 

11 
inSwnvwlIAw 

 imsl 
sMgq isMG 

 mohr isMG 
dsONDw isMG 

AMbwlw 
Swhbwd 

AMbwlw 
Swhbwd 

 
 
 

12 ShId jW inhMg 
imsl 

su`Dw isMG 

bwbw dIp isMG 

bwbw dIp isMG 
krm isMG 

gurbKS isMG 

Swhjwdpur 

Swhjwdpur, 
qlvMfI swboN 
au`qrI AMbwlw 

 

 

 

is`K imslW bwry jwxkwrI dyx qoN bwAd AiDAwpk khwxI sunwaux ivDI rwhI ividAwrQIAW nUM gurm`qw, srb`q 

Kwlsw, gurIlw Xu`D pRxwlI Aqy v`fy G`lUGwry bwry ivsQwr sihq jwxkwrI dyvygw[ nvwb kpUr isMG, j`sw isMG 

AwhlUvwlIAw, j`sw isMG rwmgVHIAw, cVHq isMG ਸ਼ ਕਰਚੁੱ ਕੀਆ, jY isMG kn`eIAw, qwrw isMG Gybw ਆਮਦ dy jIvn 

bwry sMKyp iv`c d`sygw[ 

   

 AiDAwpk ividAwrQIAW nUM hr imsl dw nW, mShUr nyqw Aqy aus dy ielwikAW 

dw cwrt jW skrYp buk̀ iqAwr krn nUM kih skdw hY[ 

 AiDAwpk ividAwrQIAW nUM v`K-v`K imslW dw nW ikvyN ipAw sMbMDI irport 

iqAwr krky ilAwaux leI kih skdw hY[ 

 AiDAwpk nkSy dI mdd nwl is`K imslW dy Kyqr dI jwxkwrI dyvygw[ 

 

 

 

AiDAwpk kwrf jW silpW dy Awdwn-pRdwn dI gqIivDI rwhIN vI klws ivc̀ duhrweI krvw skdw hY[  

kI qusIN jwxdy ho ik PUlkIAW imsl dl Kwlsw dw ih`sw nhIN sI ? 

pRojYkt vrk 

     ਗਿੀਤਵਿੀ 
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mhwrwjw rxjIq isMG – jIvn, ij`qW qy SwSn pRbMD 

 ਉਪ-ivSw SurU krn qoN 

pihlW AiDAwpk 
ividAwrQIAW nMU pu`Cygw ik 

mhwrwjw rxjIq isMG jI ਕੌਣ 
sn[jykr ividAwrQIAW nMU 
pqw hovy qW TIk hY nhI qW 
AiDAwpk Awp d`sygw ik 
rxjIq isMG ny suqMqr is`K 

rwj dI ਸਥਾਪਨਾ kIqI [ausdw 

rwj au`qr iv`c l`dwK qoN lY ky 

d`Kx iv`c ਮਸ਼ਕਾਰਪ ਰ qk̀ Aqy 

ਪੂਰਬ iv`c sqluj dirAw qoN 

lY ky p~Cm iv`c ipSwvr q`k 
PYilAw hoieAw sI[ 
AiDAwpk twiem lwien dI 
shwieqw nwl rxjIq isMG dy  

jIvn bwry d`sygw[ ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  rxjIq isMG dy auBwr smyN pMjwb dIAW rwjnIiqk 

pRsiQqIAW nUM smJwaux leI nkSy dI vrqoN krdw hoieAw is`K imslW, ksUr dw rwj, jwrj QOms dw rwj, 
Aqy iPr guAwFI qwkqW bwry d`s skdw hY jo pMjwb nUM hV`pxw cwhuMdIAW sn[    

twiem lwien 
   jnm -1780 eI:( gujrWvwlw) 

   1792 eI: ipqw mhW isMG dI mOq   

   1796 eI: ivAwh (mihqwb kOr nwl) 

   1797 eI: rwj-pRbMD sMBwlxw  

   1799 eI: lwhOr dI ij`q 

   1802 eI. mhwrwjw dI aupwDI Dwrn krnI 

              1818 eI: mulqwn dI ij`q                                                 

              1819 eI: kSmIr dI ij`q  

              1834 eI: ipSwvr dI ij`q  

              1839 eI: mOq 
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ies qoN bwAd iv`c AiDAwpk hyTW id`qy cwrt Aqy nkSy dI mdd nwl rxjIq isMG dIAW pRmu`K 
ij`qW bwry jwxkwrI dyvygw  

rxjIq isMG dIAW pRmu~K ij`qW 

ਲੜ੍ਾਈ ਦਾ ਨਾਂ lVweI kdo hoeIN ਮਵਰੋਿੀ ਸ਼ਾਸਕ ivSyS kQn 

ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਜਿੱ ਿ  1799 eI: iqMn BMgI srdwrW nwl 
rxjIq isMG dw lwhOr qy 

AiDkwr 

AMimRqsr ਦੀ ਤਜਿੱ ਿ 1805 eI: gulwb isMG dI ivDvw mweIN su`KW nwl jmjmw qop qy AkwlI PUlw isMG 
dI pRwpqI 

mwlvw dI ਮਤਹੰਮ 1806-1808 eI: ਪਮਟਆਲਾ ਦਾ ਿਹਾਰਾਜਾ ਸਾਮਹਬ ਮਸੁੰ ਘ v`K-v`K srdwrW qoN njrwny 
pRwpq kIqy 

jMmU dI ਦੀ ਤਜਿੱ ਿ 1809 eI: jY isMG dy auqrwiDkwrIAW nwl iqMn muihMmW qoN bwAd ij`q pRwpq 

kWgVw dI ਦੀ ਤਜਿੱ ਿ 1809 eI: sMswr cMd ktoc  nwl kWgVy dy iklHy dI pRwpqI 

Atk dI ਦੀ ਤਜਿੱ ਿ 1813 eI: kwbl dy vzIr Piqh KW  nwl 
is`KW Aqy APgwnW dI pihlI 

lVweI 

mulqwn dI ਦੀ ਤਜਿੱ ਿ 1818 eI: muz`Pr KW  nwl 
imsr dIvwn cMd nUM zPr jMg 

dw iKqwb 

kSmIr dI ਦੀ ਤਜਿੱ ਿ 1819 eI: z`br KW  nwl 
imsr dIvwn cMd nUM Pqih jMg 

dw iKqwb 

nOSihrw dI ਲੜਾਈ  1823 eI: Awzm KW  nwl 

ipSwvr dy Swsn pRbMD dw hQ̀W 
ivc Awauxw (ਅਕਾਲੀ ਫਲੂਾ ਮਸੁੰਘ 

ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਿ) 

jmrOd dI ਲੜਾਈ  1837 eI: 
dosq muhMmd dy p`uqr muhMmd Akbr, 

SmsaudIn  

ipSwvr nUM is`K rwj ivc 
imlwauxw, hrI isMG nlvw dI 

ShIdI 
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mhwrwjw rxjIq isMG dw Swsn pRbMD                                                                            
mhwrwjw rxjIq isMG dI Swsn ivvsQw pVwaux leI rol plyA ivDI ApxweI jw skdI hY[ 

idRS: mhwrwjw rxjIq isMG dy drbwr iv`c aus dI mMqrI pirSd bYTI hovygI[mhwrwjw rxjIq isMG Aw ky 
isMGwsn qy bYT jwxgy qy drbwr dI kwrvweI SurU hovygI[ 
mhwrwjw rxjIq isMG: pRDwn mMqrI iDAwn isMG jI, A`j dI kwrvweI SurU kIqI jwvy[ 

pRDwn mMqrI iDAwn isMG: mhwrwj,Awp jI smu`cI mMqrI pirSd hwjr hY jI[A`j Awp jI dy smuc̀y SwSn - pRbMD 

dI irport pyS kIqI jwvygI [v`K v`K sUibAW qoN AweIAW irportW Anuswr Awp jI duAwrw bxwey cwry sUibAW 
(sUbw-ey-lwhor,sUbw-ey-mulqwn,sUbw-ey-kSmIr,qy sUbw-ey-ipSwvr) dy muKI nwijmW duAwrw SWqI ivvsQw bxweI 

hoeI hY Aqy Awp jI dy hukm lwgU krvwey jw rhy hn[sUibAW ADIn prginAW dy  mu`KI kwrdwr,knMUngo Aqy muk`dm 

dI shwieqw nwl lok ihqW dw iKAwl r`K rhy hn Aqy lgwn iek`Tw kIqw jw irhw hY[mOijAW (ਮਪੁੰ ਡਾਂ) iv`c Coty-

Coty JgiVAW dw inptwrw pMcwieqW Awp hI kr rhIAW hn[ 

mhwrwjw rxjIq isMG: koqvwl iemwm bKS jI, Awpxy lwhOr Sihr iv`c sB kuJ TIk c`l irhw hY? 

koqvwl iemwm bKS: jI mhwrwj, Sihr dy swry muh`ilAW dy muh`lydwrW duAwrw SWqI ivvsQw kwiem kIqI hoeI hY 
Aqy sPweI v`l pUrw iDAwn id`qw jw irhw hY[ 

mhwrwjw rxjIq isMG: dIvwn BvwnI dws jI, Awpxy iv`qI pRbMD dI kI siQqI hY? 

dIvwn BvwnI dws: mhwrwj, lwhOr drbwr dI k`ul slwnw Awmdn lgBg iqMn kroV rupey hY ijs iv`coN do kroV 
rupey dy krIb lgwn dy rUp iv`c ie`kTy ho rhy hn[ਚ ੁੰ ਗੀ ਕਰ, ਮਕੁੱ ਿਾ ਕਰ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਿੇ ਜਬਿੀ ਿੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਿਦਨ ਪਰਾਪਿ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਿਾਂ ਵੀ  ਿੋਹਰਾਨਾ,ਸ਼ ਕਰਾਨਾ ਿੇ ਜ਼ ਰਿਾਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੁੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਿਦਨ ਵਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਿਦਨ ਿੇ 
ਿਰਚ  dw swrw irkwrf ਰੁੱ ਮਿਆ ਜਾ ਮਰਹਾ hY[  

mhwrwjw rxjIq isMG:-dIvwn BvwnI dws jI,ies Awmdn nUM qnKwhW ,jMgI smwn qy srkwrI XojnwvW 'qy Krc 
krn dy nwl-nwl lok BlweI Aqy DrmwrQ kMmW leI vI Krc kIqw jwvy[sYnwpqI mohkm cMd jI, ਆpxI sYnw dw 
kI hwl hY ? 
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dIvwn mohkm cMd:-mhwrwj, Awp jI dy hukm Anuswr sYink pRxwlI iv`c dysI Aqy ivdysI sYink pRxwlIAW dw 
sumyl kIqw jw irhw hY[sYnw dy hr ie`k AMg nMU isKlweI id`qI jw rhI hY[ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਨੂੁੰ  jnrl ਵNੈਿੂਰਾ, ਘੋੜ੍ਸਵਾਰ 
ਸੈਨਾ ਨੂੁੰ  ਜਨਰਲ ਅ Yਲਾਰਡ ਿੇ ਿੋਪਿਾਨੇ ਦੀ ਮਸਿਲਾਈ ਕਰਨਲ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਹਾਰਾਜ, ਜਨਰਲ ਵੈਿੂਰਾ 
ਨੇ ‘ਫੌਜ-ਏ-ਿਾਸ ਮਿਆਰ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਨੂੁੰ  ਯੂਰਪੀ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰੜ੍ੀ ਮਸਿਲਾਈ ਮਦੁੱ ਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮਨਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਨਕਦ ਿਨਿਾਹਾਂ 
ਮਦੁੱ ਿੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਅਿੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਲੋੜ੍ ਸਿੇਂ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਿਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਿ ਮਸੁੰਘ :ivdyS mMqrI PkIr AjIjUaudIn jI, ivdyਸ਼I sMbMD iks qrW c`l rhy hn ? 

PkIr AjIjUaudIn: mhwrwj, AMgryjW nwl hoeI 1809 eIsvI dI AMimRqsr dI sMDI qoN bwAd auhnW Awpxy mwmilAW 

iv`c koeI dwKl AMdwjI nhI kIqI pr hux auhnW dw r`veIAw ku`J bdilਆ hoieAw hY[ APgwinsqwn dw swbkw 
SwSk Swh sujw Awpxy Ku`sy hoey rwj nMU muV pRwpq krn leI AwpxI shwieqw lYxI cwhMudw hY[ausny ies sbMDI keI 
vwr g`lbwq kIqI hY[ 

mhwrwjw rxjIq isMG: PkIr AjIjUaudIn jI APgwnw sbMDI iksy vI inrxy qy phuMcx qoN pihlW swry p`KW nMU 
ivcwr ilAw jwvy qy AMgryjW dI hr gqIivDI qy purI njr r`KI jwvy[ ifauVIvwlw mMqrI KuShwl isMG jI mihlW 
iv`c A`j dw kI pRogrwm hY[ 

KuShwl isMG: mhwrwj, Aj̀ kuJ ivAkqIAW nwl ਖ਼wਸ mulwkwq r`KI geI hY jo kwPI smyN qoN Awp jI dI aufIk kr 
rhy hn[ 

mhwrwjw rxjIq isMG: TIk hY jI, swrI srkwr- ey- Kwlsw bhuq vDIAw kMm kr rhI hY[ hr kMm iv`c prjw dy 

ih`qW dw iKAwl jrUr r`iKAw jwvy[hux A`j dI ieh sBw ie`Qy hI smwpq  ਹ ੁੰ ਦੀ hY[ 

ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਿਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਿ ਮਸੁੰਘ ਦੇ ਿੁੰ ਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਅਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ  ਮਵਭਾਗਾਂ 
ਸੁੰਬੁੰ ਿੀ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਮਹਲਾ ਅਿੇ ਦੂਜਾ ਐਗਂਲੋ - ਮਸੁੱ ਿ ਯ ੁੱ ਿ 

 

pRojYkt vrk 
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ਉਦੇਸ਼ - ਇਸ ਿਾਮਡਊਲ ਮਵੁੱ ਚ ਪਾਠ ਨੂੁੰ  ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਿ ਲਾਈਨ ਅਿੇ ਗੂਗਲ ਿੈਪ ਿਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਮਵਸ਼ੇ ਨੂੁੰ  ਸਿਝਾਇਆ 
ਮਗਆ ਹੈ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਰੁੱਟਾ ਿਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿੁੱ ਥਾਂ ਿੇ ਮਵਸ਼ਾ ਵਸਿੂ ਨੂੁੰ  ਚੁੰ ਗੀ ਿਰਹਾਂ ਅਿੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਝ ਸਕੇਗਾ। 
ਉਸ ਨੂੁੰ  ਪਿਾ ਲੁੱ ਗੇਗਾ ਮਕ ਐਨੇ ਵੁੱ ਡੇ ਮਸੁੱ ਿ ਰਾਜ ਦਾ ਅੁੰ ਿ ਆਪਮਣਆਂ ਦੀ ਗੁੱ ਦਾਰੀ ਿੋਂ ਮਬਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਪਮਹਲਾ ਅਿੇ ਦੂਜਾ ਐਗਂਲੋ ਮਸੁੱ ਿ ਯ ੁੱ ਿ – ਟਾਈਿ ਲਾਈਨ 
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ਇਨਹ ਾਂ ਟਾਈਿ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਅੁੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਿੇ ਮਸੁੱ ਿਾਂ ਦੇ ਪਮਹਲੇ ਅਿੇ ਦੂਜੇ ਯ ੁੱ ਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੁੱ ਿੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਟਾਈਿ ਲਾਈਨ ਨੂੁੰ  ਪਰਾਜੈਕਟਰ / ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ. / ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਫਲੈਕਸ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਮਦਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਫਰ 
ਅਮਿਆਪਕ ਦ ਆਰਾ ਬਲੈਕ/ਗਰੀਨ/ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਡਰਾਅ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਮਹਲਾ ਅਿੇ ਦੂਜਾ ਐਗਂਲੋ ਮਸੁੱ ਿ ਯ ੁੱ ਿ – ਗੂਗਲ ਿੈਪ 
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ਇਨਹ ਾਂ ਗੂਗਲ ਿੈਪ ਰਾਹੀਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਅੁੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਿੇ ਮਸੁੱ ਿਾਂ ਦੇ ਪਮਹਲੇ  ਅਿੇ ਦੂਜੇ ਯ ੁੱ ਿ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੁੱ ਿੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਇਸ ਨ ੁੰ  ਪਰਾਜੈਕਟਰ / ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ. / ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਫਲੈਕਸ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਮਦਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਫਰ ਅਮਿਆਪਕ ਦ ਆਰਾ 
ਬਲੈਕ/ਗਰੀਨ/ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਡਰਾਅ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਵਿੀ-  ਅਮਿਆਪਕ ਉਪਰੋਕਿ ਟਾਈਿ ਲਾਈਨ ਅਿੇ ਗੂਗਲ ਿੈਪ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਨਾਲ ਇੁੱ ਕ-2 ਕਰਕੇ ਪਮਹਲੇ ਅਿੇ ਦੂਜ ੇ
ਐਗਂਲੋ -ਮਸੁੱ ਿ ਯ ੁੱ ਿ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿਿ ਹੇਠ ਮਲਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ:  

ਿ ਲਾਂਕਣ - ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰ ਿਿ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਪਰਾਜੈਕਟ  –  ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਪਮਹਲੇ ਅਿੇ ਦੂਜੇ ਐਗਂਲੋ -ਮਸੁੱ ਿ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰ ਿਿ ਪਰਾਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਮਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੁੰਿਵ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੰ ਮਪਊਟਰ ਲੈਬ ਅਿੇ ਇੁੰ ਟਰਨ ੱਟ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਸ ਦੌਰਾਨ 

ਅਮਿਆਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਸ ਝਾਅ- ਅਮਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੁੰ  ਸ ਝਾਅ ਹੈ ਮਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰ ੁੱ ਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਵਸ਼ੇ ਉਪੁੱ ਰ ਚਰਚਾ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਮਫਰ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ  ਨੂੁੰ  ਗੂਗਲ ਿੈਪ ਿੋਂ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿਿ ਥਾਵਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

isMDU GwtI ਦੀ s`iBAqw 

ਉਪ -ivSw surU krn qoN pihlW AiDAwpk ividAwrQIAW nMU pu`Cygw ik Bwrq dI sB qoN pRwcIn 

s`iBAqw dw kI nwm hY ?jykr pqw hovy qW TIk hY nhI qW AiDAwpk Awp hI d`sygw ik isMD GwtI s`iBAqw 
Bwrq dI sB qoN pRwcIn s`iBAqw sI[ies s`iBAqw nwl sMbMiDq sQwn pihlW isMD Aqy ausdIAW shwiek 
ndIAW dy iknwry imly sn,ies krky ies s`iBAqw nUM isMD GwtI s`iBAqw ikhw jWdw hY[ 

hyT id`qy cwrt dI m`dd nwl ies s`iBAqw nwl sbMiDq iviBMn sQwnW Aqy KojkwrW bwry pVHwieAw ਜਾਵੇਗਾ Aqy 

nkSy dI mdd nwl mu`K sQwnW dI siQqI d`sI jwvygI[  

                 AiDAwpk spSt krygw 

 ies s`iBAqw sMbMDI sB qoN pihlW jwxkwrI 1921 
eI.iv`c hV`pw dy sQwn qoN imlI sI ies krky ies 
s`iBAqw nMU hV`pw s`iBAqw vI ikhw jWdw hY[ 

 ies s`iBAqw dy lok kWsI ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ies 
ਕਰਕੇ ਇਸ s`iBAqw nUM kWsI Xu`g dI s`iBAqw vI 

ikhw jWdw hY[ 

 ieh s`iBAqw imsr,sumyrIAn,bybIlIAn qy 
mYsopotwmIAw s`iBAqwvW dI smkwlI sI[ 

  isMDU s`iBAqw dw kwl 

jwn mwrSl: 4000-2500 eI:pU: 

ਵੀਲਹਰ: 2800-1500 eI:pU: 

vI.ey.ismQ: 2500-1500 eI:pU: 

Awr.ky.muKrjI: 3250-2750 eI:pU: 

ryifE kwrbn ivDI: 2800-2200 
eI:pU: 
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sQwn 
Koj krn vwly 
AiDkwrI dw 

nwm 

Koj dw 
swl 

sQwn dI siQqI sQwn dI ivSySqw 

hV`pw dXw rwm swhnI 
1921 

eI: 

pwiksqwn dy ijlHw 

imMtgumrI iv`c rwvI 

dirAw dy kMFy qy siQ`q 

hY[ 

ie`Qo ie`k ivSwl godwm Gr imilAw hY,duSmxw 

qoN sur`iKAw leI ies dy cwry pwsy iek ivSwl 

dIvwr bxweI geI sI[ 

mohnjodVo 
rwKl dws 

bYnrjI 

1922 

eI: 

pwiksqwn dy lrkwnw 

ijlHy ivc̀ isMD dirAw dy 

kMFy qy siQq hY[ 

mohnjodV dw ArQ hY ‘muridAW dw it`lw’[ies 

ngr iv`coN ivSwl ieSnwnGr, godwmGr, kWsI 

dI nrqkI dI mUrqI Aqy vf̀I igxqI iv`c 

muhrW pRwpq hoeIAW hn [ 

kwlIbMgW ey.GoS 
1953 

eI: 

rwjsQwn dy ijlHw 

hnUMmwngVH ivc̀ siQ`q hY 

ieh  vMgW bxwaux leI pRisD̀ sI[ ie`QoN AgnI 

kuMf imly hn, qy ièQoN dy KyqW iv`c hl joqn dy 

icMnH imly hn[ 

LoQl AY`s.Awr.rwE 
1957 

eI: 

gujrwq pRWq dy ijlHw 

Aihmdwbwd ivc̀ siQq 

hY[ 

ieh ngr bMdrgwh kwrn pRis`D sI[ij`Qo Arb 

swgr rwhI ivdysI vpwr huMdw sI[ie`QoN ie`k 

mxky bxwaux dw kwrKwnw vI imilAw hY[ 

cMnhudVo AYn.jI.mjUmdwr 
1931 

eI: 

ieh isMD pRWq iv`c 

mohnjodVo dy d`Kx ivc̀ 

siQq hY[ 

ieh ngr mxky bxwaux leI pRis`D sI[ 

suqkWgyfor AOrl stwien 
1931 

eI: 

bloicsqwn ivc Arb 

swgr dy q`t qy siQq hY[ 

ie`QNo ie`k iklHw imilAw hY ijs dy cwry pwsy 

sur`iKAq kMD bxI hoeI hY[ie`Qy ie`k bMdrgwh 

vI imlI hY[ 

 

hor kyNdr:-auprokq kyNdrW qoN ielwvw sMGol, AwlmgIrpur, bnwvlI, kotlw inhMg KW, kot dIjI, AmrI, rMgpur, 
imqwQl, AlI murwd Aqy hor bhuq swry kyNdr imly hn jo Bwrq Aqy pwiksqwn iv`c siQq hn[ 

 

isMD GwtI s`iBAqw nwl sMbMDq qsvIrW 
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ivSysqwvW: ies qoN bwAd ies s`iBAqw 
dIAW ivSysqwvW bwry cwrt dI md̀d nwl 
pVHwieAw jwvygw ijs iv`c ies s`iBAqw 
dI ngr Xojnw, smwijk jIvn, Dwrimk 
jIvn, AwriQk jIvn, rwjnIiqk jIvn, 
klw Aqy qknIk dy p`KW nUM Swml kIqw jw 
skdw hY[loV Anuswr isMD GwtI s`iBAqw 
dIAW qsvIrW dI vrqoN kIqI jw skdI hY[ 

ivsQwr: AiDAwpk ividAwrQIAW nUM 

d`sygw ik au~qr iv`c mWfw (jMmU kSmIr) qoN 
d`Kx ivc` dwiemwbwd (mhWrwStr) Aqy 
pUrb iv`c AwlmgIrpur (au~qr pRdyS) qoN lY 
ky p`Cm iv`c suqkWgyfor (bloicsqwn) q`k ies s`iBAqw dw ivsQwr sI[s`iBAqw dy ivsQwr nUM nkSy Aqy gUgl 
mYp dI m`dd nwl AswnI nwl smJwieAw jw skdw hY[ 

pqn: v`K v`K ivdvwnW ny isMDU s`iBAqw dy pqn sbMDI  

v`K-v`K isDWq pyS kIqy hn[ jmwq iv`c vwd ivvwd ivDI 

 duAwrw isMDU s`iBAqw dy pqn sbMDI isDWqw nUM pVwieAw 

 jw skdw hY Aqy pqn sbMDI srb pRvwinq isDWq pyS 

 kIqw jw skdw hY[ 

 AiDAwpk ividAwrQIAW nUM isMDU s`iBAqw dI ilpI dy icMnHW dw cwrt iqAwr krn leI 
kih skdw hY[ 

 isMDU s`iBAqw nwl sbMiDq BwrqI pMjwb iv`c siQq kyNdrW dI sUcI bxwaux leI kih 
skdw hY[ 

 ividAwrQIAW nUM isMDU sìBAqw nwl sbMiDq BwrqI pMjwb iv`c siQq kyNdrW dI Xwqrw 
krvweI jw skdI hY[                              

 ਅਧਿਆਪਕ ਗੂਗਲ  mYp ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਧਸਿੰਿ ਘਾਟੀ ਸੱਧਿਅਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੂਿੰ   ਕਲਾਸ ਧ ੱਚ ਧਦਖਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ । 

  

isMDU s`iBAqw dy pqn sbMDI ivcwr: 

AwrIAw lokW ny nSt kIqI: vIlHr 

hVHW duAwrw ivnwS:jwn mwrSl Aqy mYky 

jlvwXU pirvrqn kwrn pqn: AmlwnMd GoS 

pRwjYkt vrk 

ਸੁਝਾਅ 
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BwrqI AwrIAw 

ies pwT nUM AiDAwpk cwrt, mwfl Aqy nkSy dI vrqoN krky khwxI suxwaux Aqy pRSn-au~qr ivDI duAwrw pVHw 
skdw hY[sB qoN pihlW AiDAwpk ividAwrQIAW nUM isMDU s`iBAqw dy pqn qoN bwAd ivksq hoeI AwrIAw s`iBAqw 
dy inrmwqwvW bwry jwxkwrI dyx leI ies pRSn dw au~qr dyvygw ik “AwrIAw kOx sn?” 

“AwrIAw SRyST Aqy s`iBAk jwqI dy lok sn ijMnw dw rMg gorw,kd̀ lMmw,n`k iq`Kw Aqy srIr qwkqvr sI[ iehnw 
dw pRmu~K ik`qw pSU pwlx Aqy KyqIbwVI sI[” iehnW dy mUl invws sbMDI ivdvwnW dy ivcwr v`K-v`K hn[  

 

 

 

 

 

 

 

 

AiDAwpk d`sygw ik vYidk kwl nUM do BwgW iv`c vMifAw igAw hY:- (a) irgvYidk jW pUrv vYidk kwl : auh 
kwl ijs iv`c irgvyd dI rcnw hoeI sI[(A) vYidk jW au~qr vYidk kwl: auh kwl ijs iv`c Xjurvyd,swmvyd 
Aqy AQrvvyd qy bRwhmx gRMQ ,aupinSdW Aqy AwrxXk, sUqrW,vydWg,purwxW Drm SwsqrW mhWkwiv Awid dI 
rcnw hoeI sI[ 

ਹੇਠ ਮਲਿੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਨਾਲ AiDAwpk vydW sbMDI jwxkwrI dyvygw:- 

irgvyd: ieh sMswr dw sB qoN purwxw gRMQ hY[ fw. muKrjI Anuswr iesdw rcnw kwl 2500 eI:pU: dy 

l`gBg hY[ ies 10 mMflW iv`c 10552 mMqr qy 1028 sUkq hn[ 

swmvyd: ies iv`c auh mMqr hn jo X`g krn smyN puroihqW v`loN gwey jWdy sn[     

Xjurvyd: ies iv`c X`g krn dIAW ivDIAW dw vrnx hY[ 

AQrvvyd: ies iv`c jwdU tUxy, rwKSW nUM vs iv`c krn, ibmwrIAW nUM dUr krn Awid bwry mMqr hn[ 

 

vYidk kwlIn smwijk jIvn:AwDuink smwijk jIvn iv`coN audwhrxW dy ky ies Bwg nUM vDyry rOck bxwieAw jw 
skdw hY[ vYidk kwlIn pirvwr pRxwlI sMXukq pirvwr pRxwlI sI ijs iv`c pirvwr dw mu`KI purS huMdw sI[vrx 
ivvsQw vYidk smwj dw ADwr sI[jwq Aqy ik`qy dw sbMD irgvYidk kwl iv`c iF`lw sI jo au~qr vYidk kwl iv`c 

jitਲ ho igAw[au`qr vYidk kwl iv`c AwSrm ivvsQw dw aulyK imldw hY ijs Anuswr ivAkqI dy jIvn nUM 100 

swl dw mMnky brwbr cwr BwgW iv`c vMifAw igAw sI[ hryk AwSrm (Bwg) leI ivSys krq`v inrDwirq kIqy 
gey sn[ies qoN bwAd vYidk kwlIn lokW dy Bojn,pihrwvw,gihxy, mnorMjn dy swDn, is`iKAw pRxwlI, AOrqW dI 
dSw Aqy murdw sMskwr dy FMgW bwry d`isAw jwvygw[ 

AwrIAw lokW dy mUl invws sbMDI isDWq 

m`D eySIAW dw isDWq : mYksmUlr 

XUrpIAn isDWq: ivlIAm jons 

BwrqI isDWq : AivnwS cMdr 

iq`bqI isDWq: svwmI dXwnMd srsvqI 

Awrkitk isDWq: bwl gMgwDr iqlk 

 

AwrIAW lokW dI s`iBAqw Aqy sMsikRqI dy 
AiDAYn dw ADwr vyd hn, ijMnW dI 
sMiKAw cwr hY: irgvyd, Xjurvyd, 
swmvyd Aqy AQrtvvyd[ 

vydW qoN ibnW bRwhmx gRMQ ,aupinSdW Aqy 
AwrxXk,vydWg,purwx,mhWkwiv Awid  
vYidk kwl dI jwxkwrI dw mh`qvpUrx 
sRoq hn[ 
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 vYidk kwlIn Dwrimk jIvn:  ies Bwg nUM pVHwaux leI AiDAwpk khwxI ivDI dI vrqoN kr skdw hY[ 
AiDAwpk d`sygw ik irgvYidk kwl iv`c ikhVy dyvqy mh`qvpUrx sn[au~qr vYidk kwl iv`c dyviqAW dy nwmW qy 

siQqI iv`c pirvrqn bwry d`sx qoN bwAd X`g qy hvn ivDI bwry d`sxw jrUrI hY ik vYidk kwlIn lok iks qrHW 

dyviqAW nUM ^uS krdy sn[ 

AwrIAw lokW dw BUgoilਕ ivsQwr:  

nkSy dI m`dd nwl irgvYidk kwl qy au~qr vYidk kwl iv`c AwrIAw lokW dy Bgoilk ivsQwr bwry pVHwvygw [  

      

 

 

 

vYidk kwlIn AwriQk jIvn: ieh Bwg nUM cwrt dI m`dd nwl irgvYidk qy au~qr vYidk kwl dy AwriQk jIvn 
dI qulnw krky pVHwieAw jw skdw hY ik iks qrWH irgvYidk crvwhy au~qr vYidk kwl iv`c ikswn bx gey[                                                                                                  

             

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

  

kI qusI jwxdy ho? 

* irgvyd iv`c isMDU qy ies dIAW shwiek ndIAW, APgwinsqwn dIAW ndIAW bwry v`D vrnx hY[ 
ies qoN pqw cldw hY ik ArMB iv`c AwrIAw pMjwb dI DrqI ‘qy invws krdy sn qy ie`Qy hI irgvyd 

dI rcnw hoeI[ 

irgvYidk kwl iv`c ieMdr Xu~D dw dyvqw sI jo au`qr vYidk kwl iv`c vrKw dw dyvqw bx 
igAw [ 

gqIivDIAW: AiDAwpk ividAwrQIAW nUM irgvYidk qy au~qr vYidk kwl dy rwjnIiqk jIvn dw 
qulnwqmk AiDAYn krvw skdw hY[ 

AiDAwpk ividAwrQIAW nUM irgvYidk qy au~qr vYidk kwl iv`c AOrqW dI siQqI iv`c Awey pirvrqn 
bwry ilKx leI kih skdw hY[ 

AiDAwpk ividAwrQIAW nUM irgvyd iv`c ilKy ndIAW dy nwmW dI sUcI iqAwr krn leI kih skdw hY[ 
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ਗ ਪਿ ਕਾਲ 

 ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਮਪਛਲੇ ਪਾਠ ਿੌਰੀਆ ਕਾਲ ਮਵੁੱ ਚੋਂ ਕ ੁੱ ਝ ਛੋਟੇ ਪਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ।  
 ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ   ਸਿਾਂ ਸਾਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਨਾਲ ਚੁੰ ਦਰਗ ਪਿ ਪਮਹਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਅਿੇ ਸਿ ੁੰ ਦਰਗ ਪਿ 

ਦਾ ਰਾਜ ਅਿੇ ਚੁੰ ਦਰਗ ਪਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮਵੁੱ ਚ ਕੀਿੇ ਵਾਿੇ ਬਾਰੇ ਸਿਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਗ ਪਿ ਸਾਿਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਾਟ ਅਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਵਸਥਾਰ 

        ਸਰੀ ਗ ਪਿ  (240-280 ਈ) (ਗ ਪਿ ਵੁੰ ਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ) 

    ਘਟੋਿਕਚ (280 -320 ਈ:)  

   ਚੁੰਦਰਗ ਪਿ ਪਮਹਲਾ (320 -335 ਈ) ਿਹਾਰਾਜਾਮਿਰਾਜ ਦੀ ਉਪਾਿੀ) 

   ਸਿ ਦਰ ਗ ਪਿ (335 -375 ਈ:)   

   ਰਾਿ ਗ ਪਿ ( 375 -380 ਈ:)           

   ਚੁੰਦਰਗ ਪਿ ਦੂਜਾ (380 -414 ਈ) 

                      ਕ ਿਾਰਗ ਪਿ-1 (414- 455 ਈ) 

                                                     ਸ ਕੁੰ ਦਗ ਪਿ (455-467 ਈ:)     

                                              AKIrly kmjor au`qrwiDkwrI 

ਸਿ ਦਰ ਗ ਪਿ ਨੂੁੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜੁੱ ਿਾਂ 
ਕਾਰਨ ਭਾਰਿ ਦਾ ਨ ਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਮਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਪਰਾਚੀਨ ਭਾਰਿ ਦਾ ਸ ਨਮਹਰੀ ਯ ੁੱ ਗ ਮਕਉਂ? 

ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਿੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਾਮਜਕ ਅਿੇ ਆਰਮਥਕ ਜੀਵਨ ਬੜ੍ਾ ਖ਼ ਸਹਾਲ ਸੀ। ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਆਪਣੀ ਉਨਿੀ ਦੇ 
ਮਸਿਰਾਂ ਿੇ ਸੀ ਅਿੇ ਉਸ ਸਿੇਂ ਮਹੁੰ ਦੂ ਿਰਿ ਨੇ ਿਰੁੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਮਦੁੱ ਿੀ ਸੀ। 
ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਮਵੁੱ ਚ ਸਾਮਹਿ, ਮਵਮਗਆਨ ਅਿੇ ਕਲਾ ਦੇ ਿੇਿਰ ਮਵੁੱ ਚ ਬਹ ਿ ਿਰੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੰ ਕ ਿਲਾ ਅਿੇ ਿੇਘਦੂਿ 
ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਿਿ ਪ ਸਿਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੁੰ  ਭਾਰਿ ਦਾ ਸੇਿਸ਼ਪੀਅਰ ਵੀ ਮਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਭੁੱ ਟ ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਮਸੁੱ ਿ ਗਮਣਿਕਾਰ ਸੀ। 
ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਸਿੇਂ ਭਵਨ ਮਨਰਿਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਬਹ ਿ ਮਵਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਿੇਂ 
ਮਸ਼ਵ ਿੁੰ ਮਦਰ (ਨਾਗੌਰ ਮਜ਼ਲਾ), ਮਵਸ਼ਨੂੁੰ  ਿੁੰ ਮਦਰ (ਿੁੱ ਿ ਪਰਦੇਸ਼), ਪਾਰਵਿੀ ਿੁੰ ਮਦਰ 
ਮਵੁੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸ ੁੰ ਦਰ ਕਲਾ ਦਾ ਪਰਿੁੱ ਿ ਨਿੂਨਾ ਹੈ। 
ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਮਵੁੱ ਚ ਮਸ਼ਲਪਕਲਾ ਦੇ ਿੇਿਰ ਮਵੁੱ ਚ ਸਾਰਨਾਥ ਮਵਿੇ ਮਿਲੀ ਿਹਾਿਿਾ 
ਬ ੁੱ ਿ ਦੀ ਿੂਰਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।  
 

ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਦੀ ਮਚੁੱ ਿਰਕਲਾ ਅਜੁੰ ਿਾ ਅਿੇ ਬਾਘ ਦੀਆਂ ਗ ਫ਼ਾਵਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਵੇਿਣਯੋਗ 
ਹੈ।  
 

ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਮਵੁੱ ਚ ਸੁੰ ਗੀਿ ਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਵਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਿ ਦਰਗ ਪਿ ਨੂੁੰ  ਮਸੁੱ ਮਕਆ ‘ਿੇ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ 
ਮਗਆ ਹੈ ਅਿੇ  ਸਿ ਦਰ ਗ ਪਿ ਨੂੁੰ  ਭਾਰਿ ਦਾ ਨ ਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਿਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੁੱ ਿ ਿੋਂ ਮਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਿਮਹਰੌਲੀ ਮਵਿੇ ਿੜ੍ਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੁੰ ਿਹ ਗ ਪਿ ਕਾਲ 
ਦੀ ਿਾਿਕਲਾ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੀਆ ਨਿੂਨਾ ਹੈ।  
ਗ ਪਿ ਸਿਰਾਟਾਂ ਸਿੇਂ ਰਾਜਨੀਮਿਕ ਏਕਿਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ, 
ਸੁੰ ਸਮਕਰਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਨਿੀ, ਮਹੁੰ ਦੂ ਿਰਿ ਦਾ ਪ ਨਰ-ਗਠਨ, ਵਿੀਆ ਸਿਾਮਜਕ ਜੀਵਨ, 
ਮਸੁੱ ਮਿਆ ਮਵੁੱ ਚ ਸ ਿਾਰ ਅਿੇ ਆਰਮਥਕ ਢਾਂਚਾ ਪਰਫ ਮਲੁੱ ਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਨੂੁੰ  
ਪਰਾਚੀਨ ਭਾਰਿ ਦਾ ਸ ਨਮਹਰੀ ਯ ੁੱ ਗ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 
 

 

ਚੈਪਟਰ ਸਿਾਪਿ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਚੋਣਵੇ ਛੋਟੇ ਪਰਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਪ ੁੱ ਛ ੇਜਾਣ।  
       

ਚੈਪਟਰ ਨੂੁੰ  ਮਦਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਮਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਇੁੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ 
ਸ ਣਾਈਆ ਜਾਣ।  
ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਕਮਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇੁੰਟਰਨ ੱਟ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਨਾਲ ਗ ਪਿ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿਰਾਟਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿਸਵੀਰਾਂ ਅਿ ੇਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦਾ ਚਾਰਟ ਮਿਆਰ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ।  

  

ਦੁਹਰਾਈ 

 

ਸੁਝਾਅ 

 

ਪਰੋਜਕੈਟ 
ਵਰਕ 
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id`lI slqnq 

  id`lI slqnq pwT nUM AiDAwpk mwieMf mYp, cwrt Aqy nkSy dI vrqoN krky pVHw skdw hY[ sB qoN pihlW 
AiDAwpk Bwrq au~qy qurkW dy hmilAW bwry d`sygw ik iks qrHW muhMmd gOrI ny au~qrI Bwrq dy kwPI Kyqr ‘qy 
AiDkwr krky Bwrq iv`c musilm swmrwj dI nINh r`KI[iesqoN bwAd AiDAwpk id`lI slqnq dw ArQ d`sygw[ 

  

 

 

              

              id`lI slqnq dy rwjvMSW dy Swsn kwl dI swrxI 

dws vMS ^ljI vMS quglk vMS s`Xd vMS loDI vMS 
1206-1290 eI. 1290-1320 eI. 1320-1414 eI. 1414-1450 eI. 1451-1526 eI. 

 

  dws jW gulwm vMS: muhMmd gOrI Bwrq iv`c ijq̀y hoey ielwky dy Swsn pRbMD dI ijMmyvwrI Apxy ie`k gulwm 
kuqbdIn AYbk nUM dy ky Awp vwps gjnI clw igAw[ muhMmd gOrI dI mOq qoN bwAd kuqbdIn AYbk ny suqMqrqw 
dI GoSxw kr id`qI qy lwhOr nUM ApxI rwjDwnI bxwieAw[ies qrHW kuqbdIn AYbk ny dws vMS dI nINh r`KI[ 

kuqbdIn 
AYbk 

(1206-10 
eI:) 

AwrwmSwh 
(1210-11 

eI) 
 

ielquqimS 
(1211-36 

eI:) 

rzIAw 
sulqwn 
(1236-
40eI:) 

bhrwm Swh , 
msUd Swh qy 

mihmUd (1240-
66 eI:) 

blbn 
(1266-87 

eI:) 

kYkUbwd 
(1287-90 

eI:) 

dwS vMS dw 

moFI, polo 

Kyfdy smyN 

GoVy qoN if`gx 

kwrn 1210 

eI: iv`c 

mOq, l`K 

bKs 

kuqbdIn 

AYbk dw 

kmzor 

au~qrwiDkw

rI 

kuqbdIn 

AYbk dw 

gulwm, 

cwlIsw dw 

gTn, iekqw 

pRxwlI dw 

gTn 

id`lI 

slqnq dI 

pihlI 

mihlw 

sulqwn[ 

rjIAw  dy 

kmzor 

au~qrwiDkwrI[ 

nwisrudIn 

mihmUd dI mOq 

qoN bwAd blbn 

Swsk bixAw[ 

ielquqims 

dw gulwm, 

cwlIsw dw 

AMq, lhU qy 

lohy dI nIqI, 

rwjq`v dw 

isDWq[ 

blbn dw 

kmzor 

au~qrwiDkwrI 

ijsdI 

h`iqAw krky 

jlwludIn ny 

^ljI vMS dI 

nINh r`KI[ 

  

ies qoN bwAd AiDAwpk d`sygw ik  id`lI dy Swsk kYkUbwd dI nrm nIqI kwrn drbwr siwjSW dw A`fw bx cu`kw 
sI[ijsdw lwB auTwky jlwlau~dIn ^ljI ny kYkubwd dw AMq kr id`qw Aqy Awp Swsk bx igAw[jlwlau~dIn 
^ljI ny 1290-96 q`k Swsn kIqw Aqy ausdw ausdy BqIjy qy jvweI AlwaudIn ^ljI ny kql kr id`qw qy Awp 
g`dI ‘qy bYT igAw[ies qrHW AlwaudIn ^ljI hI ^ljI vMS dw mhwn Swsk sI[1320 eI: iv`c igAwsudIn qugkl 
ny ^ljI Swsn dw AMq krky nvy rwjvMS (quglk vMS) dI sQwpnw kIqI[quglkW ny 1414 eI: q`k Swsn kIqw[iesy 
qrHW s`Xd qy loDI vMS bwry jwxkwrI dyvygw qy d`sygw ik ikvy 1526 eI: ivc̀ pwxIpq dI pihlI lVweI ny id`lI 
slqnq dw AMq kr id`qw[ 

id`lI slqnq:1206 eI: qoN 1526 eI: q`k pMj rwjvMSW ( dws vMS, i^ljI vMS, 
quglk vMS, s`Xd vMS qy loDI vMS) dy swmrwj dI rwjDwnI id`lI rhI, iesy kwrx 

iehnW pMj rwjvMSW nUM sMXukq rUp ivc̀ 'id`lI slqnq' ikhw jWdw hY[ 
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^ljI vMS 

jlwludIn 
^ljI 

1290-96 
eI. ^ljI vMS dw moFI sI[ 

AlwaudIn 
^ljI 

1296-1316 
eI. AwriQk Aqy sYink suDwr, mMgolW nwl Xu`D[ 

kuqbdIn 
mubwrk 

1316-1320 
eI. AXog Swsk ijsdw igAwsudIn quglk ny kql kr id`qw[  

quglk vMS 

igAwsudIn 1320-25 
eI: 

quglk vMS dI sQwpnw, gwਜ਼I quglk dy nwm nwl pRis`D[ 

muhMmd quglk 
1325-51 
eI: 

kwlpink XojnwvW, iebnbqUqw dI Bwrq Xwqrw[ 

iProz quglk 1351-88 
eI: 

Lok BlweI dy kMm, myrT qy toprw qoN ASok dy sqMB id`lI 
mMgvwey[ 

s`Xd vMS iKjr KW 1414-21 
eI: 

 s`Xd vMS dw moFI, mubwrkSwh, msUdSwh qy AwlmSwh 
nwmk iesdy au~qrwiDkwrIAW ny 1451 eI: q`k Swsn kIqw[ 

loDI vMS 

bihlol loDI 
1451-89 
eI: 

loDI vMS dw moFI [ 

iskMdr loDI 1489-1517 
eI:  ieslwm dy pRswr leI hr sMBv koiSs kIqI[ 

iebrwhIm loDI 1517-26 
eI: 

loDI vMS qy id`lI slqnq dw AMiqm sulqwn, 1526 eI: 
pwxIpq dI pihlI lVweI iv`c hwr[  

 

id`lI slqnq ADIn Bvn inrmwx: AiDAwpk ividAwrQIAW nUM slqnq kwlIn Bvn inrmwx klw dy ivkws 
bwry d`sygw[ kuv~q-aul-ieslwm msijd,FweI idn kw JOpVw msijd, kuqbmInwr,AlweI drvwzw,jmwqKwnw 
msijd,SyK injwmUdIn AOlIAw dw mkbrw,bwrwKMBw Awid iemwrqw qy sQwnW dw inrmwx krvwaux vwly SwskW dI 
jwxkwrI dyvygw[ 

id`lI slqnq ADIn pRSwsn: AiDAwpk id`lI slqnq dI Swsn ivvsQw nUM qulnwqmk ivDI rwhI pVHw skdw 
hY ik rwjpUqW dI Swsn ivvsQW qoN ieh ikMnI iBMn sI[ 

id`lI slqnq ADIn jIvn: AiDAwpk id`lI slqnq ADIn smwijk, Dwrimk, AwriQk qy rwjnIiqk jIvn 
vI qulnwqmk ivDI rwhI pVHw skdw hY ik musilm s`qw dI sQwpnw dy nqIjy vjoN smwijk, Dwrimk, AwriQk qy 
rwjnIiqk jIvn iv`c kI pirvrqn Awey[ 

swmrwj ivsQwr: AiDAwpk nkSy dI m`dd nwl id`lI dy v`K v`K sulqwnW smyN hoey swmrwj ivsQwr bwry  
ividAwrQIAW nUM pVHw skdw hY[ 

 

 

 

 

 

 

 

gqIivDIAW:   

 AiDAwpk ividAwrQIAW nUM slqnq kwlIn BvnW dI sUcI bxwaux leI kih skdw hY[ 

 blbn dI 'lhU qy lohy dI nIqI' bwry vwd ivvwd krvw skdw hY[ 

 “kI muhMmd quglk nwl ieiqhwskwrW ny inAW kIqw hY[” ies ivSy ‘qy vwd ivvwd krvw 
skdw hY[ 



 

P
ag

e2
7

 

ਿ ਗਲ ਸਾਿਰਾਜ 

ies pwT nUM pVwaux leI twiem lwien, cwrt, nkSw Aqy rol plyA qknIk dI vrqoN kIqI jwvygI[ twiem lwien 
dI m`dd nwl mugl SwskW dy Swsn kwl qy mu`K GtnwvW nUM kRmb`D kIqw jw skygw[nkSy dI m`dd nwl mugl SwskW 
duAwrw kIqy swmrwj ivsQwr nUM drswieAw jwvygw jdoNik muglW dy Swsn pRbMD nUM rol plyA duAwrw vDyry rOck 
bxwieAw jw skdw hY[     

 sB qoN pihlW AiDAwpk mugl kwl dy ilKqI sRoqW (qujky-bwbrI, hmwXUMnwmw, Akbrnwmw qy qujky- jhWgIrI) dy 
lyKkW, BwSw qy ivSw vsqU bwry sMKyp jwxkwrI dyvygw[ ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਆਪਕ ਹੇਠਾਂ ਮਦੁੱ ਿੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਅਿੇ ਸਾਰਣੀ ਦੀ 
ਸਹਾਇਿਾ ਨਾਲ ਿ ਗਲ ਸਿਰਾਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਲੜ੍ਾਈਆਂ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। 

 

 

ਕੀ ਿ ਗਲ ਸਿਰਾਟ ਅਕਬਰ ਇੁੱਕ ਿਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ? ਉਪ- ਮਵਸ਼ੇ ਿੇ ਵਾਦ ਮਵਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 

 

Swsk Swsn kwl                      pRmu`K GtnwvW 

bwbr 1526-1530 
ਈ. 

pwxIpq dI pihlI lVweI 1526 eI:, Bwrq iv`c mugl swmrwj dI sQwpnw 

hmwXMU 1530-1556 
ਈ. 

Kwnvwh, cMdyrI qy Gwgrw dIAW lVweIAW, SyrSwh sUrI dw Swsk bnxw, 
mwCIvwVw qy srihMd dIAW lVweIAW: hmwXMU duAwrw muV s`qw pRwpq krnw 

Akbr 1556-1605 
ਈ. 

pwxIpq dI dUjI lVweI 1556 eI:, mzhr dI GoSxw, dIn-ey-ielwhI 

jhWgIr 1605-1627 
ਈ. 

nUrjhW gu`t dw pRBwv vDxw, SRI gurU Arjn dyv jI dI ShIdI 1606eI 
,ic`qrklw dw ivkws 

SwhjhW 1627-1658 
ਈ. 

Lwl iklHw,qwj mihl,moqI msijd dw inrmwx, Bvn inrmwx klw dw suinhrI 
kwl 

AOrMgjyb 1658-1707 
ਈ. 

sRI guru qyg bhwdr dI ShIdI 1675 eI:, jwtW, sqnwmIAW qy is`Kw dw ivdroh  

ਸੁਝਾਅ 

mugl pRSwsn : rol plyA ivDI 
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 (AiDAwpk ividAwrQIAW qoN ieh plyA iqAwr krvw skdw hY, ijs nwl ividAwrQI muglW Swsn pRxwlI dy 
Aihm AiDkwrIAW dy AhuidAW qy kMmW nUM AswnI nwl Xwd r`K skxgy) 

(styj qy drbwr lìgAw hoieAw hY[ swry mMqrI bwdSwh dy swhmxy bYTy hn[) 

bwdSwh: (vkIl v`l ieSwrw krky) A`j dI kwrvweI SurU kIqI jwvy[ 

vkIl: jI hjUr, drbwr iv`c bYTy swry AiDkwrI Apxy Apxy ivBwg dw slwnw lyKw-joKw pyS krn[dIvwn-ey 
Awlw iv`q ivBwg dI kwrgujwrI d`so[(bYT jWdw hY) 

dIvwn-ey Awlw: sihnSwh-ey-ihMd , mY swmrwj dI swrI Awmdn qy Krc dw ihswb iqAwr kr irhw hW, sUibAW 
dy dIvwnW qoN swrw Awmdn qy Krc dw ihswb mMgvw ilAw hY jo vkIl pws jldI hI jmHW krvw id`qw jwvygw[ 

mIr bKSI: hjUr mY mugl swmrwj dy swry sYink qy AsYink AiDkwrIAW nUM vyqn vMf id`qw hY [ qmwm mnsbdwrW 
dw irkwrf iqAwr krky vkIl pws jmHW krvw idq̀w hY jI[ 

sdr-aus-sdUr: jhW pnwh, srIAq Anuswr pIrW ,PkIrW, ivdvwnW, Dwrikm AwgUAW,is`iKAw sMsQwvW Awid nUM 
id`qy gey dwn qy id`qI geI lgwn mukq BUmI dw vyrvw vkIl pws jmHW krvw id`qw hY jI[ 

drogw-ey-fwk cOkI: sihnSwh-ey-ihMd, jsUsI ivBwg dy muKI vjoN kMm kr irhw hW[ pUrI mugl slqnq iv`c 
jwsUs PYly hoey hn jo hr GtnW dI jwxkwrI dy rhy hn[ 

kwjI-aul-kjwq: bwdSwh slwmq, inAW ivBwg muglIAw slqnq iv`c ieslwmI kwnUMn Anuswr inAW pRdwn kr 
irhw hW[ 

bwdSwh: [vkIl jI, pRWqW dy sUbydwrW qy koqvwlW dI sBw bulwky Amn kwnUMn dw jwiejw ilAw jwvy[ ieh pqw 
kro ik swmrwj dI ikMnI BUmI poolj, proqI, C`Cr qy bMjr hY[ikhVy BwgW iv`c jbqI, knkUq, btweI qy nsk 
pRxwlI lwgU kIqI geI hY[ A`j dI sBw ie`Qy hI smwpq huMdI hY[ 

(auprMq swry pwqr Apxy nwm, BUimkw Aqy qy Ahudy dI jwxkwrI idMdy hn) smwpq[ 

  

  

    

 

    

 

  
 

 

 

ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਸਿਰਾਟ ਅਕਬਰ ਅਿੀਨ ਿ ਗਲ ਸਾਿਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਭਰਕ ੇਮਲਆਉਣ ਲਈ 
ਕਮਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

nkSw: ies pwT iv`c do nkSy swml hn: Bwrq 1526 eI: 
iv`c Aqy Akbr ADIn swmrwj ivsQwr [ 

Bwrq 1526 eI: iv`c: ieh nkSw krvwaux leI AiDAwpk 
BwrqI aup mhWdIp dy nkSy iv`c id`lI slqnq dw Kyqr 
idKwvygw, ies iv`c lwhOr, ipSwvr, pwxIpq qy jOnpur nUM 
drswieAw jwvygw[ id`lI slqnq qoN bwhr dy KyqrW iv`c 
kSmIr, mulqwn, bMgwl, gujrwq, Aihmdngr, bIjwpur , 
bIdr, golkuMfw qy ivjYngr rwj nUM drswieAw jwvygw[iehnw 
iv`coN lwhOr, pwxIpq, jOnpur, kSmIr, mulqwn, bMgwl, 
gujrwq, Aihmdngr, bIjwpur qy ivjYngr dI siQqI dI 
ivAwiKAw kIqI jwvgIy[ 

Akbr ADIn swmrwj ivsQwr: ieh nkSw krvwaux leI 
AiDAwpk BwrqI aup mhWdIp dy nkSy iv`c kwbul, lwhOr, 
pwxIpq, Awgrw, kSmIr, mulqwn, bMgwl, ibhwr, gujrwq, 
auVIsw qy KwndyS nUM drswvygw [iehnw iv`coN lwhOr, pwxIpq, 
kSmIr, mulqwn, bMgwl, gujrwq qy KwndyS dI siQqI dI 
ivAwiKAw kIqI jwvgIy[ 

 

ਘਰ ਦਾ ਕੁੰ ਿ 

ਪਰੋਜਕੈਟ ਵਰਕ: mugl kwl iv`c sMsikRq qoN PwrsI iv`c Anuvwd kIqy gRMQW (mhWBwrq, rmwiex, AQrvvyd, 

lIlwvqI, rwjqrMgxI, nl dmXMqI, Bgvq gIqw) dy AnuvwdkW dy nwvW dI sUcI iqAwr krn leI kih skdw 
hY[ 
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AMgryzI swmrwj dw ivsQwr 

             ies aup-ivSy nUM AiDAwpk cwrt dI m`dd nwl khwxI suxwaux ivDI nwl pVHw skdw hY[Bwrq iv`c AMgryzI 
swmrwj dy ivsQwr ivc̀ v`K-v`K gvrnr jnrlW dw Xogdwn irhw hY ijMnHW ivc̀ iqMn gvrnr jnrlW –lwrf vYlzlI, lwrf 
hysitMgz Aqy lwrf flhOzI dw Xogdwn sB qoN vD̀ mh`qvpurn sI [  

Lwrf vYlzlI ADIn AMgryzI swmrwj dw ivsQwr (1798-1805 eI:)  

vYlzlI dw pUrw nW ircrf kolo vYlzlI sI [ 1797 eI: iv`c ausnUM mdrws dw gvrnr inXukq 
kIqw igAw[ 1798 eI: ivc̀ ausnUM gvrnr-jnrl dw auc̀ pd sONp id`qw igAw [1798 eI: ivc̀ 
jdoN vYlzlI gvrnr-jnrl bixAw , kMpnI dI hwlq sMqoKjnk nhIN sI, pr vYlzlI ny ApxI 
ihMmq, huiSAwrI Aqy rwjnIiqk sUJ-bUJ dw sbUq idMdy hoey kMpnI dy ih`qW nUM sur`iKAq kIqw[ 
ausny BwrqI irAwsqW dy hwkmW nwl shwiek sMDIAW krky auhnW nUM AMgryzI kMpnI dy ADIn 
kIqw Aqy nwl hI PrWsIsIAW dy pRBwv nUM smwpq kIqw[ 

 

 

  ies pRxwlI Anuswr ibRitS srkwr dysI irAwsq dy hwkm nwl sMDI krdI sI [ sMDI dIAW SrqW Answr ibRitS srkwr 
aus irAwsq dI r`iKAw leI sYnw iqAwr krdI sI, ijs dw Krc aus irAwsq nUM J̀lxw pYNdw sI, iesdy bdly iv`c irAwsq 
dw hwkm ibRitS srkwr dI srv-au`cqw sivkwr krdw sI Aqy PrWsIsIAW Aqy dUjIAW ivdySI SkqIAW nwl koeI sMbMD 
nhIN r`Kdw sI [shwiek sMDI qoN ielwvw vYlzlI ny XùD Aqy pYnSnW rwhIN vI AMgryzI swmrwj dw ivsQwr kIqw[ 

shwiek sMDI pRvwn krn vwly rwj 

 

Lwrf hysitMgz ADIn AMgryzI swmrwj dw ivsQwr (1813-1823 eI:) 

ijs smyN lwrf hysitMgz Bwrq dw gvrnr jnrl bixAw qW aus smyN kMpnI dI rwjnIiqk hwlq 
cMgI nhIN sI [vYlzlI ip`CoN 1805 eI: qoN lY ky 1813 eI: q`k kwrnvwils, sr jwrj bwrlo Aqy 
imMto gvrnr jnrlrhy sn [ ieMnHW iqMnW gvrnr jnrlW ny BwrqI irAwsqW dy muAwmilAW ivc̀ 
dKl nw dyx dI nIqI ApxweI sI, ijs dw ist̀w ieh hoieAw ik kMpnI dy duSmxW dy hONsly vD̀ gey 
sn [ pySvw, BONslw, holkr, isMDIAw Awid mrwTw srdwr iPr qoN suqMqr ho gey sn Aqy aunHW ny 
AwpxI SkqI vDw leI sI [ nypwl dy goriKAW ny AMgryzI ielwikAW a`uqy hmly krky aunHW dy bhuq 
swry ipMfW aùqy kbzw kr ilAw sI [ ipMfwrIAW Aqy pTwxW ny lu`t-mwr mcw id`qI sI AijhIAW 
prsiQqIAW ivc̀ vYlzlI dI nIqI ’qy muV Aml krnw ipAw[lwrf hysitMgz ny Awpxy AxQk̀ XqnW 
sdkw nw kyvl ieMnHW SkqIAW nUM kucilAw sgoN Bwrq ivc̀ SWqI vI sQwipq kIqI [ 

Lwrf flhOzI ADIn AMgryzI swmrwj dw ivsQwr (1848—1856 eI:) 

flhOzI ie`k au`c kotI dw swmrwjvwdI sI [ausdI ivdyS nIqI dw audyS v`D qoN v`D dysI irAwsqW 
nUM ibRitS swmrwj iv`c Swml krnw sI[ ausny keI dysI irAwsqW nwl Xu`D kIqy Aqy aunHW nUM 
hrwaux ip`CoN aunHW dy ielwikAW nUM ibRitS swmrwj iv`c imlwieAw [ ausny lYps isDWq nUM vI 
sKqI nwl lwgU krky keI irAwsqW au`qy kbzw kr ilAw[ 

Lwrf flhOjI rwhI v`K-vK̀ nIqIAW duAwrw AMgryzI swmrwj dw ivsQwr 

ਅਮਿਆਪਕ ਫਲੋਅ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲ਼ਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਕੁੰ ਿਾਂ, ਯ ੁੱ ਿਾਂ, ਸੁੰ ਿੀਆਂ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

hYdrwbwd mYsUr qMjor SUrq AvD 
pUnw (bwjI rwE 

dUjw) 
gvwlIAr 
(isMDIAw) 

nwgpur 
(BONsly) 

1789eI: 1799eI: 1799eI: 1800eI: 1801eI: 1802 eI: 1803 eI: 1803 eI: 

shwiek sMDI pRxwlI 



 

P
ag

e3
0

 

rwStrI cyqnw dw ivkws qy suqMqrqw v`l 

ਸਭ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੂੁੰ  ਪ ੁੱ ਛੇਗਾ ਮਕ ਭਾਰਿ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੁੰ ਭਵ ਉੱਿਰ ਮਿਲਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਆਪਕ 
ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਪ ੁੱ ਛੇਗਾ ਕੀ ਿ ਹਾਨੂੁੰ  ਪਿਾ ਹੈ ਭਾਰਿ ਦ ਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੁੰ ਿੋਿਜਨਕ 
ਉੱਿਰ ਮਿਲਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਆਪਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਟਾਈਿ ਲਾਈਨ, ਚਾਰਟ ਅਿ ੇਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਕ ੇਭਾਰਿ ਮਵੁੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਿਨਾ 
ਦੇ ਮਵਕਾਸ ਅਿ ੇਸ ਿੁੰ ਿਰਿਾ ਅੁੰਦਲੋਨ ਬਾਰੇ ਮਵਸਥਾਰ ਮਵੁੱਚ ਦੁੱ ਸੇਗਾ। 
rwStrI cyqnw dy ivkws dy kwrn pVHwaux leI hyT id`qy Anuswr cwrt bxwieAw jw skdw hY:- 

 
BwrqI rwStrI kWgrs (cwrt ivDI) ies Bwg nUM pVwHaux leI AiDAwpk BwrqI rwStrI kWgrs dI sQwpnw, 
iesdy mu`Fly audySW, Aqy mMgw sbMDI cwrt iqAwr kr skdw hY[ grm dl dy auBwr dy kwrnW nUM vI cwrt ivDI 
rwhI byhqr FMg nwl pVwieAw jw skdw hY[grm dl Aqy nrm dl dy audySW Aqy ivDIAW bwry qulnwqmk ivDI 
rwhI pVHwieAw jw skdw hY[  

 kRWqIkwrI lihr: (AswienmYNt ivDI) AiDAwpk ividAwrQIAW nUM gdr lihr nwl sbMiDq dyS BgqW dIAW 
qsvIrW skrYp bu`k iv`c lgwky auhnW dy AzwdI sMGrS iv`c Xogdwn bwry ilKx leI kih skdw hY[ kRWqIkwrI 
lihrW nwl sbMiDq dyS BgqW ikSn isMG gVg`j, ShId Bgq isMG, rwjgurU,suKdyv, cMdr SyKr Azwd,ShId auDm 
isMG,bwbw gurid`qw isMG kwmwgwtwmwrU Awid dIAW qsvIrW lgwky auhnW dy AzwdI sMGrS ivc̀ Xogdwn bwry ilKx 
leI ikhw jw skdw hY[ 

jilHAW vwlw bwg kqlyAwm (khwxI suxwaux ivDI) jilAW vwlw bwg kqlyAwm bwry jmwq iv`c khwxI suxweI 
jw skdI hY[ sB qoN pihlW rolt AYkt bwry dìsAw jwvy ik BwrqI lok iesdw ivroD ikaN kr rhy sn[ iPr fw. 
sqpwl qy fw. ikclU bwry d`isAw jwvy[ iesqoN bwAd  13 ApRYl 1919 nUM vwpry pUry GtnwkRm nUM khwxI dy rUp iv`c 
suxwieAw jwvy[iPr suqMqrqw sMGrS ‘qy ies Gtnw dy pRBwv bwry d`isAw jwvy[ 

 

 

 

           

 

 

gurduAwrw suDwr lihr dy 
kwrxW qy v`K v`K 

moricAW dw cwrt iqAwr 
kIqw jw skdw hY[ 

 

mhwqmw gWDI dw s`iqAwgRih kI sI? kI 
ieh AinAW dw ivroD krn dw au~qm 
qrIkw hY? kI gWDIvwdI sìqAwgRih nUM 
A`jklH vriqAw jw skdw hY? ies ivSy 
‘qy ividAwrQIAW iv`c BwSx mukwblw 

krvwieAw jw skdw hY[ 



 

 
suqMqrqw sMGrS nwl sbMiDq mh`qvpUrx GtnwvW dI swrxI: 

1905 eI. 1906 
eI. 

1916 eI. 1928 
eI. 

1929 eI. 1930-32 
eI. 

1940 
eI. 

1942 
eI. 

1946 
eI. 

1947 eI. 

bMgwl dI 
vMf,svdySI 
qy bweIkwt 
AMdoln SurU 

musilm 
lIg dI 
sQwpnw 

lKnaU 
smJOqw, 
hom rUl 
AMdoln 

swiemn 
kimSn 

pUrn 
AzwdI dI 
mMg 

 pihlI , 
dUjI qy qIjI 
golmyz 
kwnPMrs 

pwiksqw
n dI 
mMg 

ikRps 
imSn 

kYbint 
imSn 
Xojnw 

mwauNtbYtn 
Xojnw, 
BwrqI 
suqMqrqw 
AYkt 

gWDI kwl: dyS dI AzwdI leI kIqy gey sMGrS iv`c mhwqmw gWDI dw ivSyS Xogdwn irhw hY[ ies leI jrUrI hY 
ik gWDI jI dI AgvweI iv`c kIqy gey sMGrS nUM ie`k v`Kry mweINf mYp duAwrw pVwieAw jw skdw hY[ 

1917-18 eI. 1920-22 eI. 1923 eI 1930 eI. 1931 eI. 1932 eI. 1942 eI. 1947 eI. 

 cMpwrn 
s`iqAwgRih qy KyVw 
AMdoln gWDI jI 
dw AzwdI sMGrS 
iv`c pRvyS 

AsihXog 
AMdoln, corw-
corI kWf 

 svrwj 
dl dI 
sQwpnw 

isvl 
Av`igAw 
AMdoln, 
fWfI mwrc  

gWDI – 
iervn 
smJOqw 

kimaUnl 
AYvwrf 

 

 Bwrq 
C`fo 
AMdoln 

mwauNtbYt
n Xojnw, 
BwrqI 
suqMqrqw 
AYkt 

 

 

 

  

AswienmYNt: Azwd ihMd POj dy gTn, iesdy nyqwvW, pRwpqIAW Aqy AweI.AY~n.ey. mu`kdmy bwry 
AiDAwpk ividAwrQIAW nUM AswienmYNt dy skdw hY[ ‘qusI mYnUM Kun idE,mYN quhwnUM AzwdI dyvWgw[’ 
ies kQn ‘qy jmwq iv`c ivSys crcw kIqI jwvy[ 

 

nkSw: 

BwrqI aup-mhWdIp dy nkSy 
dI m`dd nwl 1947 dI vMf nUM 
drswieAw jw skdw hY, dyS 
dI vMf smyN pMjwb Aqy bMgwl 
dy ikhVy KyqrW nUM imlwky nvW 
dyS pwiksqwn bixAw[iesy 
dOrwn AiDAwpk vMf dy 
kwrnW Aqy nqIijAW bwry 
ਕਹਾਣੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ d`sygw[ 



 

 


