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ਭੂਗਲੋ 

ਪਾਠ 10 ਜਨਸੰਿਖਆ 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 1. ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਅਸਮਾਨ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵੰਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 

ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? 

�ਤਰ -  

• ਦੂਰ ਦੂਰ ਫੈਲੇ ਿਪੰਡ� ਨੰੂ ਸੜਕ� ਨਾਲ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੜੋਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਨਾਲ 

ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ | 

• ਿਸੱਿਖਆ ,ਪਾਣੀ ,ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਿਲਕ ਸਹੂਲਤ� ਦੇਣਾ 

ਮਿਹੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ  | 

• ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਕਾਨ, ਪਾਣੀ, ਆਿਦ ਦੀ ਘਾਟ 

ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 3. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਵੰਡ ਤ ੇਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜ ੇਤੱਤ� ਦਾ ਿਜਆਦਾ ਪ�ਭਾਵ 

ਹੈ ? 

�ਤਰ - 

• ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਜਹਨ� ਰਾਜ� ਿਵੱਚ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਹੈ ,ਉਥ ੇਵਸ� ਘਣਤਾ ਿਜਆਦਾ ਹੈ 

, ਿਜਵ� �ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਬਹਾਰ | 

• ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਖਤੇਰ ਿਵੱਚ 

ਚੰਗੀ ਵਰਖਾ ਹੰੁਦੀ ਹੋਵੇ �ਥ ੇ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | 

• ਿਜੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਸਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਜਨਸੰਿਖਆ ਘਣਤਾ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | 

ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਸਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ �ਥੇ ਜਨਸੰਿਖਆ ਘਣਤਾ ਘੱਟ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ | ਿਜਵ� ਅਸਾਮ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ | 

• ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਦੇ ਵੱਧ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਨਸੰਿਖਆ ਘਣਤਾ ਵੱਧ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ | 

• ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ 

ਹਨ |  
 
ਪ�ਸ਼ਨ 5. ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ? 

�ਤਰ - 

• ਇਸਦੇ ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ | 

• ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ 

ਪੱਧਰ ਅਧਾਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | 

• ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਛਿੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ | 

• ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 6. ਮੱੁਖ ਮਜਦੂਰ� ਨੰੂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸ਼�ੇਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਉਹਨ� ਦੇ ਨ� ਦੱਸੋ | 

�ਤਰ -  

ਮੁੱ ਖ ਕਾਮ ੇ:  

• ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ 

• ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰ 

• ਪਸ਼ੁ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਕੜਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ   

• ਖਾਣ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ      - 

ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ 

• ਉਤਪਾਦਨ ਅਤ ੇਮੁਰੰਮਤ ਆਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ             

• ਿਨਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਮੇ      - 

ਦੂਸਰੇ ਉਦਯੋਗ  

• ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ        

(ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ� ਤ� ਿਬਨਾ) 
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• ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ  

• ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ�   
 
ਪ�ਸ਼ਨ 7. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਰਦ ਮਜਦੂਰ� ਤ� ਘੱਟ ਿਕ� ਹੈ 

? 

�ਤਰ -  

• ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ� ਤ� ਹੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ 

ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਇਆ ਹਨ | ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਗਿਣਆ  

ਜ�ਦਾ | 

•  ਸਮਾਿਜਕ ਬੰਧਨ� ਕਾਰਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਨ 

ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ | 

• ਪੁਰਖ ਪ�ਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨ�  ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼� ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਤ� ਰੋਿਕਆ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 9. ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਿਪੰਡ� ਦਾ ਦੇਸ਼ ਿਕ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ? 

�ਤਰ - 

• ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਨਸੰਿਖਆ ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ | 

• ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 3/4 ਭਾਗ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ | 

• ਇਹ ਜਨਸੰਿਖਆ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ | 

• ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੁੱ ਲ ਮਜਦੂਰ� ਦਾ 40.1 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ |  
 
ਪ�ਸ਼ਨ 10. ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਨ� ਦੱਸੋ | 

�ਤਰ - 

• ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਅਨ� ਕ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਬਲੋੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਦਾ 

ਜਨਮ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਅਤ ੇਕਝੁ ਦਾ ਜਨਮ ਦ�ਿਵੜ ਤ� ਹੋਇਆ ਹੈ | 

• ਅਸਾਮੀ , ਉੜੀਆ ,ਉਰਦੂ ,ਕੰਨੜ , ਕਸ਼ਮੀਰੀ , ਗੁਜਰਾਤੀ , ਤਾਿਮਲ , ਤੇਲਗੂ , 

ਪੰਜਾਬੀ , ਬੰਗਲਾ , ਮਰਾਠੀ , ਮਿਲਆਲਮ , ਸੰਸਿਕ�ਤ , ਿਸੰਧੀ ਅਤੇ ਿਹੰਦੀ 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਹਨ | 

• ਇਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਸੰਿਵਧਾਿਨਕ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 11. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� 

ਕੀ ਹਨ ? 

�ਤਰ -  

• ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ� ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ 

ਘਣਤਾ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਪਰਬਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰੁਥ੍ਲੀ ਖਤੇਰ� ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ 

ਘਣਤਾ ਘੱਟ ਹੈ | 

• ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਜਨਸੰਿਖਆ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ | 

• ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਹਦੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ | ਿਜਵ� 

ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸਰਹਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵੱਚ 

ਮੁਸਲਮਾਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜਆਦਾ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 12. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਜਨਸੰਿਖਆ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ? 

�ਤਰ - 

• �ਤਰੀ ਮੈਦਾਨ , ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪਰੂਬੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ� ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵਸ� 

ਵੱਧ ਹੈ | 

• ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਪਜਾਊ ਹਨ ਅਤ ੇਚੰਗੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ 

ਹੋਇਆ ਹੈ | 

• ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਜਵ� ਿਦੱਲੀ ਮੁੰ ਬਈ ,ਮੰਗਲੂਰ ,ਪਟਨਾ 

,ਕਾਨਪੁਰ ,ਲੁਿਧਆਣਾ ਆਿਦ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ | 
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ਪ�ਸ਼ਨ 13. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਘਣਤਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ 

? 

�ਤਰ -  

• ਭਾਰਤ ਦੇ  �ਤਰੀ ਮੈਦਾਨ ਉਪਜਾਊ ਹਨ | 

• ਇੱਥੇ ਵਰਖਾ ਚੰਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ | 

• ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | 

• ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਨਤ ਹਨ | 

• ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਘਣਤਾ 

ਵੱਧ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 14. ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵਾਲ�ੇ  ਖੇਤਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ? 

�ਤਰ -  

• ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ : ਇਹਨ� ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ 

,ਉਤਰ�ਚਲ ,ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼,ਿਸੱਕਮ ਨਾਗਾਲੈ�ਡ,ਮਣੀਪੁਰ 

,ਿਮਜ਼ੋਰਮ,ਮੇਘਾਿਲਆ ਆ�ਦਾ ਹੈ | 

• ਮਾਰੁਥ੍ਲੀ ਖਤੇਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ,ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਆ�ਦੇ 

ਹਨ | 

• ਪ�ਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ : ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੱਧ ਪ�ਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ , ਪੂਰਬੀ 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਤਿਮਲਨਾਡ ੂਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਝੁ ਿਹੱਸੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 15. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਘਣਤਾ ਵੱਧ ਿਕ� ਹੈ ? 

�ਤਰ -  

• ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ �ਤਰ-ਪ�ਦੇਸ਼, ਿਬਹਾਰ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 

ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਘਣੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ | 

• ਚੌਲ� ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

| 

• ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ , ਜ ੋਵੱਧ ਜਨਸੰਿਖਆ 

ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 17. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਿਕ� ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? 

�ਤਰ -  

• ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 

ਪ�ਦੀ ਹੈ | 

• ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੇ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਤੱਤ ਇਸਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ | 

• ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੂਢੇ਼ ਲੋਕ ਿਜਆਦਾ ਹਨ ਤ� 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ� �ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | 

• ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਮੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵੱਧ ਹੈ ਤ� ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਿਥਕ 

ਿਵਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ |     
 
ਪ�ਸ਼ਨ 18. ਉਮਰ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ? 

�ਤਰ- ਲਾਭ : 

• ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬਾਲ ਵਰਗ ਦੀ ਕੱੁਲ ਜਨਸੰਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ 

ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਿਕੰਨ�ਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | 

• ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਵੇ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਕ�ਦਰ� ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ | 

• ਇਸ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਕੰਨ�  ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਵਰਗ 

ਿਵਚ ਹਨ | 

• ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | 
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ਪ�ਸ਼ਨ 19. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ? 

�ਤਰ-  

• ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ� ਤ� ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ 

ਮਰਦ� ਨੰੂ �ਚਾ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 

• ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਘੱਟ 

ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ | 

• ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਿਕਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ | 

• ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 20. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕੀ 

ਕਾਰਣ ਹਨ ? 

�ਤਰ- 

• ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਿਪੰਡ� ਨਾਲ� ਿਜਆਦਾ ਹੈ | 

• ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਬੇਰੋਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਕਾਰਨ ਇਥ� ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ 

ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਸ਼ਿਹਰ� ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | 

• ਪ�ਡ ੂਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | 

• ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਸ਼ਹਰ� ਿਵਚ ਕਈ ਮਢੁਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋ

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਵੱਲ ਅਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ | 
 
 

ਵੱਡੇ �ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਪ�ਸ਼ਨ 1. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਖਤੇੀ ਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ- 

ਚਾਵਲ  

• ਖੇਤੀ ਰੂਪ ਪਖ�, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਸਭ ਤ� ਵਧ 

ਹੈ | 

• ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ �ਤਰ-ਪ�ਦੇਸ਼, ਿਬਹਾਰ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 

ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਆਿਦ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਘਣੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ | 

• ਚੌਲ� ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

| 

ਕਣਕ 

• ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਖਤੇਰ ਦਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 

ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਿਰਹਾ ਹੈ | 

• ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖਤੇਰ� ਿਜਵ� �ਤਰ-ਪ�ਦੇਸ਼, ਿਬਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਿਦ 

ਿਵਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਵਰਗੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ 

ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਪ�ਵਾਸ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 

     ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਵਾਰ 

• ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖਤੇਰ� ਦਾ ਹੈ | ਇਥ ੇ

ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਘੱਟ ਹੈ | 

• ਇਸ ਤਰ�� ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ 

ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਿਵਚਕਾਰ ਗੂੜ�ਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 2. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਕਰੋ 

| 

�ਤਰ-  

• ਿਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤ� ਭਾਵ 1000 ਆਦਮੀਆਂ ਿਪਛੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 

ਸੰਿਖਆਂ ਤ� ਹੈ |  

• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜ� ਿਵਚ ਿਲੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਇਕਸਮਾਨ ਨਹੀ ਹੈ | 

• ਰਾਜ ਪਧਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਿਵਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ (1084) ਹੈ | ਪਰ ਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ (866) ਹੈ | 

• ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਿਵਚ �ਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੈ | 
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• �ਤਰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਹਿਰਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮ-ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਆਿਦ 

ਿਵਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜ� ਨਾਲੋ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | 2011 ਦੀ ਜਣਗਣਨ� 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 900 ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ | 

• ਕ�ਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ�ਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ 

| 

• ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਇਕ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 3. ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਸਿਹਤ 

ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ- 

• ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਜਨਸੰਿਖਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਅਸਮਾਨ ਹੈ | 

• ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ� ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ 

ਘਣਤਾ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | ਿਜਵ� �ਤਰੀ ਮੈਦਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਆਿਦ 

ਦੇ ਖੇਤਰ | 

• ਪਰ ਪਰਬਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰੁਥਲੀ ਖਤੇਰ� ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਘਣਤਾ ਘੱਟ ਹੈ | ਿਜਵ� 

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ�ਚਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਲੱਦਾਖ ਆਿਦ | 

• ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਜਨਸੰਿਖਆ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਕੱੁਲ ਜਨਸੰਿਖਆਂ ਦਾ 1/3 ਹੈ | 

• ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਹਦੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ | ਿਜਵ� 

ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸਰਹਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵੱਚ 

ਮੁਸਲਮਾਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜਆਦਾ ਹੈ | 

• ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਜਵ� ਿਦੱਲੀ ਮੁੰ ਬਈ ,ਮੰਗਲੂਰ ,ਪਟਨਾ 

,ਕਾਨਪੁਰ ,ਲੁਿਧਆਣਾ ਆਿਦ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 4. ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ? 

�ਤਰ-  ਸਮੱਿਸਆਵ� : 

• ਸ਼ਿਹਰ� ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ 

ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪਦੈਾ ਹੋ ਗਾਈਆਂ ਹਨ | 

• ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ� ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਕਮੀ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣ� ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ | 

• ਮਕਾਨ� ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਲੋਕ ਗੰਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ | 

• ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਝੁਘੀ-ਬਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ | 

• ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਿਕ�ਿਕ ਿਪੰਡ� ਤ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 

ਿਵਚ ਸ਼ਿਹਰ� ਵੱਲ ਪ�ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 

• ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵੱਧ 

ਿਰਹਾ ਹੈ | 

• ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵਚ ਜਨਸੰਿਖਆਂ ਵੱਧਨ ਨਾਲ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਰਹੀ ਹੈ | 
 

ਪ�ਸ਼ਨ 5. ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਸੰਸਿਕ�ਿਤਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ- 

• ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਨ� ਕ� ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ | ਇਹਨ� ਿਵਚ ਦ�ਿਵੜ, ਮੰਗੋਲ 

ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਮੱੁਖ ਹਨ | 

• ਸਮ� ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸਲ� ਆਪਸ ਿਵਚ ਘੁਲ-ਿਮਲ ਗਾਈਆਂ ਹਨ | 

ਿਫਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਭੰਤਾਵ� ਹਨ | 

• ਪਰ ਇਹਨ� ਅਨ� ਕਤਾਵ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਿਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-

ਦੁਜੇ ਦੇ ਿਫਰਕੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | 

• ਇਥੇ ਕਈ ਧਰਮਾ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਇਕੋ ਧਰਮ ਨੰੂ ਮੰਨਣ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਬੋਲਦੇ ਹਨ | ਭਾਸ਼ਾਵ� �ਤੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜ� 

ਖੇਤਰੀ ਸਰਹਦ� ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹ� ਹੈ | ਇਹਨ� ਸੱਭ ਿਭੰਤਾਵ� ਤ� ਬਾਵਜੂਦ ਅਸ� 

ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ | 
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• ਇਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਿਮਲਦੇ 

| ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ | 

• ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਨ� ਕ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਬਲੋੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ 

ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਜ� ਦ�ਿਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਤ� ਹੋਇਆ ਹੈ |  
 
ਪ�ਸ਼ਨ 6. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਇਸ 

ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ | 

�ਤਰ-  

ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵੱਧ ਜਨਸੰਿਖਆਂ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ : 

• ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਿਥਕ 

ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪਦੈਾ ਹੋ ਗਾਈਆਂ ਹਨ | 

• ਜਨਸੰਿਖਆ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ� ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣ� ਕਰਨਾ 

ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ | 

• ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ | 

• ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਭੂਮੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋਤ� ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | 

ਇਸ ਲਈ ਿਪੰਡ� ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ� ਵੱਲ ਪ�ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ | 

• ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਲੋਕ� ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੁਜੇ ਦੇਸ਼� ਨਾਲ� ਨੀਵ� ਹੈ | 

ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ : 

• ਅਨਪੜ�ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣਗੇ | 

• ਇਸਤਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | 

• ਇਸਤਰੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਜਾਿਗ�ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | 

• ਛੋਟਾ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 
 

 

ਪ�ਸ਼ਨ 7 ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਦਾ 

ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ- 

• ਿਸੱਿਖਆ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | 

• ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ� ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਕੇਵਲ 14% ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ�-ੇਿਲਖੇ ਸਨ | ਪਰ 

ਹੁਣ ਇਹ ਿਗਣਤੀ 11 ਗੁਣ� ਵੱਧ ਚੱੁਕੀ ਹੈ | 

• ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | 

• ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ 5 ਲੱਖ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ 1951 ਿਵਚ 2 ਲੱਖ ਸਨ | 

• ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਗੁਣ� ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ | 

• ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਨ�  ਚਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ� ਦਾ ਵੀ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ 

ਹੈ | 

• ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਸਟਲ� ਦਾ ਵੀ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ | 

• ਪਰ ਇਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜ ੇਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਬੱਚੇ ਅੱਧ ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਛੱਡ ਜ�ਦੇ ਹਨ | 

• ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸਹੂਲਤ� ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ 

| 

• ਇਸ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਫੈਲਅ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਤੇ ਹੋਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | 
 
 
 

********************************************************** 
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ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਪਾਠ – 4 ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 1. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਣ� ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ- ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਣ: 

• ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਨਵੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਚ 

ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | 

• ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ� ਦਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ�ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ | 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ | 

• ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਸੰਤੁਿਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ �ਤ ੇਿਨਰਭਰਤਾ ਘੱਟ 

ਜਾਵੇਗੀ | 

• ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਖਤੇੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ | 

• ਉਦਯੋਗੀ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਹੀ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 

ਿਵਦੇਸ਼� ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ | 

• ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਲੋਹਾ, ਇਸਪਾਤ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਸੰਬਧੀ ਕਈ 

ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 3. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ� ਤ� ਿਕ ਭਾਵ ਹੈ ? ਇਹਨ� ਦੀਆਂ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ-  

ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਨਕ ਮੰਗਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ ਘਰ 

ਿਵਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਿਵਚ ਆਮ ਔਜਾਰ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੰ ਜੀ ਵੀ 

ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ | 

ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਿਵਚ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰ 

ਲੱਗੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ� ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਿਵਚ ਪੁੰ ਜੀ ਵੀ ਵੱਧ 

ਲਗਦੀ ਹੈ | 

ਸਮਿਸਆਵ� : 

• ਕੁਟੀਰ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ� ਨੰੂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ | 

• ਇਹਨ� ਉਦਯੋਗ� ਨੰੂ ਬ�ਕ� ਤ� ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕ ੇਸ਼ਾਹੂਕਾਰ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਰਿਹਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ | 

• ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤ ੇਪੁਰਾਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇਇਹਨ� ਉਦਯੋਗ� ਿਵਚ 

ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰ 

ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ | 

• ਇਹਨ� ਉਦਯੋਗ� ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਮਾਲ ਉਿਚਤ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਿਵਚ ਬਹੁਤ 

ਮੁਸ਼ਕਲ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ | 

• ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ� ਰ�ਹ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

| ਇਸ ਲਈ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੇ  ਉਦਯੋਗ� ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਪ�ਦੇ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 4. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ� ਦਾ ਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ? 

�ਤਰ-ਮਹੱਤਵ : 

• ਲਘੂ ਅਤੇ ਕਟੁੀਰ ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | 

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮਜਦੂਰ ਪ�ਧਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ | 

• ਇਹ ਸਥਾਿਨਕ ਸਾਧਨ� ਦਾ ਸਹੀ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ | 

• ਇਹਨ� ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦਾ ਖਤੇੀ �ਤੇ ਦਬਾਅ 

ਘੱਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ| 

• ਇਹਨ� ਉਦਯੋਗ� ਿਵਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ� ਲਈ 

ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ | ਿਜਵ� ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰ�, ਮਸ਼ੀਨ� ਆਿਦ ਦੇ ਪੁਰਜੇ | 
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ਪ�ਸ਼ਨ 5. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ� ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੀਆਂ 

ਸਮਿਸਆਵ� ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ | 

�ਤਰ-  

ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਨਕ ਮੰਗਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ ਘਰ 

ਿਵਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਿਵਚ ਆਮ ਔਜਾਰ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੰ ਜੀ ਵੀ 

ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ | 

ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਿਵਚ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰ 

ਲੱਗੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ� ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਿਵਚ ਪੁੰ ਜੀ ਵੀ ਵੱਧ 

ਲਗਦੀ ਹੈ | 

ਸੁਝਾਅ : 

• ਕੁਟੀਰ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ� ਨੰੂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਆਿਦ ਦੀ ਕਮੀ 

ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | 

• ਇਹਨ� ਉਦਯੋਗ� ਨੰੂ ਬ�ਕ� ਤ� ਘੱਟ ਿਵਆਜ਼ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਕਰਜ਼ਾ 

ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 

• ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤ ੇਪੁਰਾਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨ� ਉਦਯੋਗ� ਿਵਚ 

ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 

• ਇਹਨ� ਉਦਯੋਗ� ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਮਾਲ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 7. ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ |  

�ਤਰ- ਮਹੱਤਵ : 

• ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਆਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ | ਗਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ�, ਜਹਾਜ� ਆਿਦ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਵੱਡ ੇਉਦਯੋਗ� ਦੁਆਰਾ ਹੀ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ |  

• ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖਜੋ� ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਧਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ | 

• ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ� ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ� ਦੀ ਸਥਾਪਨ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ | 

• ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 8. ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਿਕ ਕਾਰਣ ਹਨ ? 

�ਤਰ- ਕਾਰਣ : 

• ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਕਮੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੂੰ ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰ ਜੀ 

ਨੰੂ ਉਦਯੋਗ� ਿਵਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿੋਖਮ ਨਹ� ਲ�ਦੇ | 

• ਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰ� ਦੀ ਘਾਟ: ਆਧਿੁਨਕ ਉਦਯੋਗ� ਨੰੂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 

ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਮਜਦੂਰ� ਦੀ 

ਘਾਟ ਹੈ | 

• ਸਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਘਾਟ : ਉਦਯੋਗ� ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਿਬਜਲੀ 

ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰਗੇ ਹਨ | 

• ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ :ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਦਯੋਗ� ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ | 

• ਿਵੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆ : ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਦਯੋਗ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਵਆਜ਼ ਤ ੇਲੰਬੇ ਸਮ� 

ਲਈ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬ�ਕ� ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ | 

• ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਿਵਕਾਸ : ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ 

ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼� ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੋਕ ਉਦਯੋਗ� 

ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ9. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖਪੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ-  

• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਸਥਾਿਪਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹਨ | ਿਜਵ� : ICICI, IDBI ਆਿਦ | 

• ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਿਕ  

ਉਦਯੋਗ� ਦਾ ਮਾਲ ਦੂਰ ਸਥਾਨ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕੇ | 
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• ਉਦਯੋਗ� ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ ਿਬਜਲੀ, ਦਾ ਉਤਪਾਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਚਲਾਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹਨ | 

• ਿਪਛੜੇ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ, ਇਹਨ� ਖਤੇਰ� ਿਵਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਉਦਯੋਗ� ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | 
 
 
 
 
 

********************************************************** 
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ਇਿਤਹਾਸ 

ਪਾਠ – 8 ਅੰਗਰੇਜ� ਅਤੇ ਿਸੱਖ� ਦ ੇਯੁੱ ਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ �ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ� ਦਾ 

ਕਬਜਾ  
 
ਪ�ਸ਼ਨ 2. ਭੈਰੋਵਾਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ | 

�ਤਰ- ਕਰਨ : 

• ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾ ਨ�  ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਰਿਹਣਾ 

ਸੀ | 

• ਪਰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਿਡੰਗ ਨ�  ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾ ਨੰੂ ਲਾਹੌਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ 

ਅਤੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਵੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ | 

• ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ�  ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ | 

• ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਹਨ� ਦੇ 

ਅਧਾਰ ਤੇ 1946 ਈ : ਿਪੱਛ� ਲਾਹੌਰ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ 

ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ | 

• 16 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰ �ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 3. ਭਰੋਵਾਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਧਰਾਵ� ਿਦਓ | 

�ਤਰ- ਧਰਾਵ� : 

• ਲਾਹੌਰ ਿਵਖ ੇਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱਕ ਿਬ�ਿਟਸ਼ 

ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਰਹੇਗਾ | 

• ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਬਾਿਲਗ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ�ਬੰਧ 

ਕੌਿਸਲ ਆਫ ਰੀਜ�ਸੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ  | 

• ਕੌਿਸਲ ਆਫ ਰੀਜ�ਸੀ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ | 

• ਮਹਾਰਾਨੀ ਿਜੰਦਾ ਨੰੂ ਰਾਜ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ | 
 
 
 

ਪ�ਸ਼ਨ 4. ਭੈਰੋਵਾਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋ | 

�ਤਰ-  ਮਹੱਤਤਾ :  

• ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ | 

• ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਨੰੂ ਆਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲ ਗਈ | 

• ਮਹਾਰਾਨੀ ਿਜੰਦ� ਨੰੂ ਰਾਜ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 5 . ਪਿਹਲੇ ਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਤ� ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ 

ਿਵੱਚ ਿਕ� ਨਾ ਕੀਤਾ ? 

�ਤਰ-  

• ਿਸੱਖ ਭਾਵ� ਪਿਹਲੇ ਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨ� ਦੀ 

ਸੈਨਾ ਲਾਹੌਰ ,ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ� 

ਨ�  ਿਸੱਖ� ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲੜਨ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ | 

• ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸ਼�ਤੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਤ� ਵਧ ਖ਼ਰਚ 

ਕਰਨਾ ਪੈਣ� ਸੀ | 

• ਅਫਗਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ� ਿਵਚਕਾਰ ਿਸਖ ਰਾਜ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ�� ਸੀ | 

• ਲਾਰਡ ਹਾਰਿਡੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤ� 

ਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋ ਮਾਰਜ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੈਣ | ਇਸ 

ਲਈ ਉਸਨ�  ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸੈਿਨਕ ਪੱਖ� ਕਮਜ਼ਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 6. ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਰਾਣੀ ਿਜੰਦ� ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ 

ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ? 

�ਤਰ- 

• ਮਹਾਰਾਣੀ ਿਜੰਦ� ਨੰੂ ਰਾਜ ਤ� ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 

• ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੰੂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ | 

• ਕੁਝ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਉਸਨੰੂ ਸ਼ੇਖਪੂਰੁਾ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 

• ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 
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ਪ�ਸ਼ਨ 7. ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? 

�ਤਰ –  

• ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਸੱਖ ਹਾਕਮ ਸੀ | 

• ਪਿਹਲੇ ਐਗਂਲੋ-ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਸਮ� ਉਹ ਨਾਬਾਿਲਗ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ 

ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ�ਬੰਧ ਕੌਿਸਲ ਆਫ ਰੀਜ�ਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ | 

• ਪਰ ਦੂਜੇ ਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਹਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ 

ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਗੱਦੀ ਤ� ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 

• ਉਸਨੰੂ ਚਾਰ ਤ� ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ | 

 
 
ਵੱਡੇ �ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਪ�ਸ਼ਨ 1. ਅੰਗਰੇਜ� ਅਤੇ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ- ਕਾਰਨ: 

• ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤ ੇਗੜਬੜ : ਮਹਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ | ਉਸਦੇ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਿਸੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱੁਕਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ | 

• ਪਿਹਲੇ ਅਫਗਾਨ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ� ਦੀ ਹਾਰ : ਅੰਗਰੇਜ� ਦੀ ਅਫਗਾਨ� 

ਿਵਰੱੁਧ ਹਾਰ ਨ�  ਿਸੱਖ� ਦੇ ਹ�ਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ,ਿਕ�ਿਕ ਿਸੱਖ� ਨ�  ਤ� 

ਅਫਗਾਨ� ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ | 

• ਅੰਗਰੇਜ� ਦਾ ਿਸੰਧ �ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ: ਅੰਗਰੇਜ� ਦਾ ਿਸੰਧ �ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ 

ਲੈਣ ਨਾਲ ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ 

| 

• ਅੰਗਰੇਜ� ਦੀ ਫ਼ਜੌੀ ਿਤਆਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ� �ਤੇ ਸੈਿਨਕ� ਅਤੇ ਤਪੋ� 

ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ | 

• ਸੁਚੇਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਖਜਾਨ�  ਅਤੇ ਮੜੌ� ਿਪੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਹਨ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਤ ੇ

ਿਸੱਖ� ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ� ਿਵੱਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯੱੁਧ ਦਾ ਇੱਕ 

ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ | 

• ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਿਸੰਘ ਵੱਲ� ਿਸੱਖ ਸੈਨਾ ਨੰੂ ਉਕਸਾਉਣਾ: ਿਸੱਖ ਸਰਦਾਰ, 

ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਿਸੰਘ ਅੰਗਰੇਜ� ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ | ਉਹਨ� ਨ�  ਿਸੱਖ 

ਸੈਨ� ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਉਕਸਾਇਆ ਤ� ਿਕ ਯੱੁਧ ਹੋਣ ਤੇ ਿਸੱਖ ਸੈਨਾ ਦਾ 

ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ | 

ਪ�ਸ਼ਨ 2. ਪਿਹਲੇ ਐਗਂਲੋ –ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ-  ਘਟਨਾਵ� : 

• ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ( 18ਦਸੰਬਰ 1845 ) : ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ� ਨਾਲ 

ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਸੱਖ ਸੈਨਾ ਨੰੂ ਮੁਦਕੀ ਲੈ ਆਇਆ | ਿਸੱਖ 

ਸੈਨ� ਨੰੂ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪ �ਥ� ਭੱਜ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ 

ਿਸੱਖ� ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ | 

• ਿਫਰੋਜਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ( 21 ਦਸੰਬਰ 1845 ) : ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਪੱਛ� 

ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਸੈਨਾ ਨ�  ਿਫਰੋਜਸ਼ਾਹ ਿਵਖ ੇਿਸੱਖ ਸੈਨਾ �ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ | ਿਸੱਖ� 

ਦੀਆਂ ਤੋਪ� ਨ�  ਅੰਗਰੇਜ� ਦੀਆ 1/3 ਤੋਪ� ਨੰੂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ | ਪਰ ਇੱਕ 

ਵਾਰ ਿਫਰ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰਦੇ ਹਾਰਦੇ ਿਜੱਤ ਗਏ | 

• ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ( 21 ਜਨਵਰੀ 1846 ) : ਸਰਦਾਰ ਰਣਜਧੋ ਿਸੰਘ 

ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਸੱਖ ਸੈਨਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ 
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ਦਿਰਆ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ | ਬੱਦੋਵਾਲ ਿਪੰਡ ਿਵਖੇ ਿਸੱਖ� ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ� ਿਵੱਚਕਾਰ 

ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਿਜੱਤ ਹੋਈ |  

• ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ (28 ਜਨਵਰੀ 1846) : ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਤ� ਸਹਾਇਕ ਸੈਨਾ 

ਆਉਣ ਤੇ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਸਿਮਥ ਨ�  ਅਲੀਵਾਲ ਿਵਖ ੇਿਸੱਖ ਸੈਨਾ �ਤੇ ਅਚਾਨਕ 

ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ | ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ� ਦੀ ਿਜੱਤ ਹੋਈ |  

• ਸਭਰਾ� ਦੀ ਲੜਾਈ (10ਫ਼ਰਵਰੀ 1846) : ਤੇਜਾ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਨ�  

ਸਭਰਾਓ ਿਵਖ ੇਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤ ੇਆਪ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋਣ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ | ਸ਼ਾਮ ਿਸੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ 

ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ | ਉਸਦੇ  ਸ਼ਹੀਦ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ |  

ਪ�ਸ਼ਨ 3. ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� ਿਲਖੋ |  

�ਤਰ-  ਧਾਰਾਵ� : 

• ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸਦਾ ਿਮੱਤਰਤਾ ਬਣੀ 

ਰਹੇਗੀ | 

• ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦਿਰਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਤ� ਆਪਣਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਛੱਡ ਦਵੇਗਾ | 

• ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਡਢੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੱੁਧ ਦੇ ਹਰਜਾਨ�  ਵਜ� ਮੰਗੇ | 

• ਮਹਾਰਾਜਾ ਨ�  ਲਾਹੌਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਿਵਦਰੋਹੀ ਦਸਿਤਆਂ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬੇ-ਹਿਥਆਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ | 

• ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਘੋੜ�ਸਵਾਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ 

ਹੋਣਗੇ |  

• ਮਹਾਰਾਜਾ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਅੰਗਰੇਜ ਯੂਰਪੀਅਨ 

ਜ� ਅਮਰੀਕਨ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਨਹ� ਦਵੇਗਾ | 

• ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ,ਰਾਣੀ ਿਜੰਦ� ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ 

ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ | 

• ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤ� ਿਬਨ� ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦ� ਨਹ� 

ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | 

ਪ�ਸ਼ਨ 4. ਭੈਰੋ ਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ | 

�ਤਰ- 

 ਕਰਨ : 

• ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾ ਨ�  ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਰਿਹਣਾ 

ਸੀ | 

• ਪਰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਿਡੰਗ ਨ�  ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾ ਨੰੂ ਲਾਹੌਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ 

ਅਤੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਵੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ | 

• ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ�  ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ | 

• ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਹਨ� ਦੇ 

ਅਧਾਰ ਤੇ 1946 ਈ : ਿਪੱਛ� ਲਾਹੌਰ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ 

ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ | 

• 16 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰ �ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ | 

ਧਰਾਵ� : 

• ਲਾਹੌਰ ਿਵਖ ੇਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱਕ ਿਬ�ਿਟਸ਼ 

ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਰਹੇਗਾ | 

• ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਬਾਿਲਗ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ�ਬੰਧ 

ਕੌਿਸਲ ਆਫ ਰੀਜ�ਸੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ  | 

• ਕੌਿਸਲ ਆਫ ਰੀਜ�ਸੀ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ | 

• ਮਹਾਰਾਨੀ ਿਜੰਦਾ ਨੰੂ ਰਾਜ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ | 

ਮਹੱਤਤਾ :  

• ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ | 
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• ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਨੰੂ ਆਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲ ਗਈ | 

• ਮਹਾਰਾਨੀ ਿਜੰਦ� ਨੰੂ ਰਾਜ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 5 . ਦੂਜੇ ਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਦੇ  ਕਾਰਣ ਿਲਖ ੋ| 

�ਤਰ-  

• ਿਸੱਖ� ਿਵੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ : ਪਿਹਲੇ ਐਗਂਲੋ –ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ 

ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਾਰਣ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ | ਯੱੁਧ ਿਪੱਛ� ਹੋਈਆਂ 

ਸੰਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਤ ੇਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ | 

• ਿਸੱਖ ਸੈਿਨਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣਾ : ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸੰਧੀ 

ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸੱਖ ਸੈਿਨਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾ ਘਟਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ | 

• ਮਹਾਰਾਣੀ ਿਜੰਦਾ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ : ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀ 

ਿਜੰਦ� ਨੰੂ ਰਾਜ ਤ� ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 

ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ | 

• ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੂਲਰਾਜ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ : ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਿਜ਼ਮ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲਰਾਜ ਨ�  

ਸਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ | ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀ | 

ਿਜਸ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲਰਾਜ ਨ�  ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ 

ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ | 

• ਚਤਰ ਿਸੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ : ਚਤਰ ਿਸੰਘ 

ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ | ਕੈਪਟਨ ਐਬਟ ਦੁਆਰਾ ਚਤਰ ਿਸੰਘ 

ਤੇ ਿਵਦ�ੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ�ੇ  ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ | ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 

ਚਤਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ ਨ�  ਅੰਗਰੇਜ� ਿਵਰੱੁਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ 

ਿਦੱਤੀ | 

• ਪੰਜਾਬ �ਤ ੇਅੰਗਰੇਜ� ਦਾ ਹਮਲਾ: ਮੂਲਰਾਜ ਚਤਰ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ 

ਬਗਾਵਤ� ਨ�  ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ | 
 

ਪ�ਸ਼ਨ 6. ਦੂਜ ੇਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਿਬਆਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ-  ਦੂਜ ੇਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ�: 

• ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ (22 ਨਵੰਬਰ 1848) : ਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸੈਨਾ 

ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ | ਇਸ 

ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਦੋ ਪ�ਿਸੱਧ ਸੈਨਾਨਾਇਕ ਵੀ 

ਮਾਰੇ ਗਏ | 

• ਿਚਲ�ੀਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ : ਿਸੱਖ� ਨ�  ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ ਬੜਾ ਹੀ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾਪਤੀ ਿਹਉਗ ਗਫ਼ ਦੀ ਥ� ਸਰ 

ਚਾਰਲਸ ਨ� ਪੀਅਰ ਨੰੂ ਪ�ਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ | 

• ਅੰਗਰੇਜ� ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ �ਤੇ ਕਬਜਾ : ਮੂਲਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ 

ਸੈਿਨਕ� ਨ�  ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ | ਪਰ ਇਕ ਿਦਨ ਿਕਲ�ੇ  ਿਵੱਚ 

ਅਚਾਨਕ ਫਟ ੇਗੋਲ�ੇ  ਕਾਰਣ ਮੂਲਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਰੂਦ ਫੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ | 

ਇਸ ਲਈ ਮਜਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੂਲਰਾਜ ਨ�  22 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ 

ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ | 

• ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ : ਿਚਨਾਬ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੁਜਰਾਤ ਿਵਖ ੇਦੋਵ� ਸੈਨਾਵ� 

ਿਵੱਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਿਸੰਘ ਅਤੇ 

ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਾਕਮ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨ�  ਵੀ ਚਤਰ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ 

ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ | ਿਸੱਖ ਬੜੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ | ਪਰ ਅੰਤ 

ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 7. ਦੂਜ ੇਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਦੇ ਿਸੱਟ ੇਿਲਖੋ | 

�ਤਰ-  

• ਦੂਜੇ ਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਹਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ 

ਨੰੂ ਗੱਦੀ ਤ� ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 

• ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ |  

• ਮੂਲਰਾਜ ਨੰੁ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ | 



[14] 
 

• ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਿਸੰਘਾਪਰੁ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ | 

• ਪ�ਮੁੱ ਖ ਸਰਦਾਰ� ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ |  

• ਖਾਲਸਾ ਸੈਨਾ ਨੰੂ ਤੋੜ ਕੇ ਬ-ੇਹਿਥਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 

• ਰਾਜ-ਪ�ਬੰਧ ਦੀਆਂ �ਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ �ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥ� ਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ | 

• ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  �ਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹਦ� ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜ�ਕ� 

ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ |   

• ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਿਰਆਸਤ� ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾਪਰੂਵਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖੇ 

ਿਕ�ਿਕ ਦੂਜੇ ਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨ�  ਅੰਗਰੇਜ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ 

ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਦੇਸੀ ਿਰਆਸਤ� ਨੰੂ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 8: ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਪੰਜਾਬ �ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ? 

�ਤਰ-  

• ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਤ ੇਕਬਜਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਿੋਸ਼ਸ਼� ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ | 

• ਮਹਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮਤੌ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ 

ਗਈ | ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱੁਿਕਆ | 

• ਪਿਹਲੇ ਐਗਂਲੋ-ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਿਵਚ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਿਸੰਘ ਿਸੱਖ ਸਰਦਾਰ� ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਿਸੱਖ ਸੈਨਾ ਨੰੂ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ | 

• ਪਿਹਲੇ ਐਗਂਲੋ-ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਕਬਜੇ ਿਵਚ ਨਾ ਿਲੱਤਾ | ਬਲਿਕ 

ਬੜੀ  ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਭੈਰ�ਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹ� ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ 

ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸੈਿਨਕ ਪੱਖ� ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ | 

• ਭੈਰ�ਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਿਵਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਬਾਿਲਗ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜ 

ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ�ਬੰਧ ਕੌਿਸਲ ਆਫ ਰੀਜ�ਸੀ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਿਜੰਦਾ 

ਨੰੂ ਰਾਜ ਤ� ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ | 

• ਪਰ ਦੂਜੇ ਐਗਂਲੋ ਿਸੱਖ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਹਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ 

ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਗੱਦੀ ਤ� ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 

• ਮੂਲਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਦਰੋਹੀ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾਵ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ | 

• ਖਾਲਸਾ ਸੈਨਾ ਨੰੂ ਤੋੜ ਕੇ ਬ-ੇਹਿਥਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 

• ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਿਸੰਘਾਪਰੁ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ | 

• ਇਸ ਤਰ�� ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

|  
 

 
 
 
 
 
 

************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[15] 
 

ਇਿਤਹਾਸ 

ਪਾਠ – 9 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ 
 

ਪ�ਸ਼ਨ 3. ਸ਼�ੀ ਸਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗਤੀਿਵਿਧਆਂ ਤ� ਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ ਡਰ 

ਲੱਗਾ ? 

�ਤਰ- 

• ਸ਼�ੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰ� ਦੀ ਟੋਲੀ ਰੱਖਦੇ 

| 

• ਉਹਨ� ਨ�  ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪ�ਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ | 

• ਪ�ਚਾਰ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ 22 ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਸੀ | 

• ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ/ਕੂਿਕਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨ� ਪਾਲ, ਰੂਸ 

ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ� ਨਾਲ ਜੋੜ� ੇ | 

• ਉਹਨ� ਨ�  ਕੂਿਕਆਂ ਨੰੂ ਫਜੌੀ ਿਸਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ | 

• ਇਹਨ� ਸਭ ਗੱਲ� ਤ� ਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਸੱਖ 

ਉਹਨ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇਕ ਿਦਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਗੇ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 4. ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ� ਿਵੱਚਕਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਿਵਖ ੇਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ 

ਹਾਲ ਿਲਖ ੋ| 

�ਤਰ-  

• ਲੋਕ� ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਥ� ਥ� ਬੁਚੜਖਾਨ�  

ਖੋਲ ਿਦੱਤੇ | 

• ਨਾਮਧਾਰੀ ਿਸੱਖ� ਨ�  ਵੀ ਗਊ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਬੂਚੜ� ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ | 

• ਜਨਵਰੀ 1872 ਈਸਵੀ ਨੰੂ 150 ਕੂਿਕਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬੂਚੜਾ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁੱ ਜਾ | 

• ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜ� ਅਤੇ ਕੂਿਕਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ | ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਈ 

ਕੂਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਿਨਕ ਮਾਰੇ ਗਏ | 

• ਿਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 65 ਕੂਿਕਆਂ ਿਵਚ� 39 ਨੰੂ ਤਪੋ ਨਾਲ ਉੜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 

ਬਾਕੀ ਬਚੇ 16 ਨੰੂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਦੱਤੀ | 

• ਸ਼�ੀ ਸਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਦੇ ਕ ੇਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 5. ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚਲੇ ਕਾਰਜ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ- 

• ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨ�  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਜਾਿਗ�ਤ ਕੀਤਾ | 

• ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੱਤਾ | 

• ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ 

| 

• ਸਵਾਮੀ ਿਦਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨ�  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬ ੇਨੰੂ ਵੀ ਜਗਾਇਆ | 

• ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੰਦ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 

ਭਗਤ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 6. ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ? 

�ਤਰ- 

• ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਰਾਸ ਿਬਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨ�  ਕੀਤੀ | 

• ਰਾਸ ਿਬਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਛਾਉਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਫਜੌੀਆਂ ਨੰੂ ਬਗਾਵਤ 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਚਾਰਕ ਭੇਜ ੇ| 

• ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨ�  ‘ਗਦਰ ਗੰੂਜ’ ਨਾਮਕ ਰਸਾਲਾ ਛਾਿਪਆ, ਿਜਸ ਰਾਹ� 

ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੰੂ ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਦੇ ਕ��ਤੀਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ | 

• ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸਨੰੂ ਕਰਤਾਰ 

ਿਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨ�  ਹੀ ਹਰ ਥ� ਤੇ  ਵੰਿਡਆ | 

• 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 1915 ਈਸਵੀ ਦਾ ਿਦਨ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ | 

ਪਰ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਿਕਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਧੋਖਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ 

ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ | 
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ਪ�ਸ਼ਨ 7. ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਕੈਨ� ਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ? 

�ਤਰ- 

• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ | 

• ਕਨ� ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਨ� ਡਾ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ | 

• ਪਰ ਕਨ� ਡਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ�  ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ | 

• ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਨ� ਡਾ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਨਹ� ਸੀ | 

• 1913 ਿਵੱਚ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰਘ ਨ�  “ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ” ਨ� ਦਾ 

ਇੱਕ ਜਹਾਜ ਿਕਰਾਏ ਤ ੇਿਲਆ ਅਤੇ ਕੈਨਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਨ� ਡਾ 

ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 8. ਜਿਲ�ਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਸਨ ? 

�ਤਰ- ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ: 

• 1919 ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਰੌਲਟ ਿਬਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ |  

• ਇਸ ਿਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੁਲਸ ਅਤੇ ਮੈਿਜਸਟ�ਟੇ� ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ | 

• ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਬੱਲ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨ� ਤੇ ਹੜਤਾਲ� ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ਗਾਈਆਂ | 

• ਹਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬ ੂਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਦੋ ਪ�ਿਸੱਧ ਨ� ਤਾ ਡਾ. 

ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਿਕਚਲੂ ਨੰੂ ਿਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ | 

• ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨ�  ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਸੈਿਨਕ� 

ਨ�  ਲੋਕ� ਦੇ ਹਜੂਮ �ਤੇ ਗੋਲ�ੀ ਚਲ�ਾ ਿਦੱਤੀ | ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਈ ਲੋਗ ਮਰ ਗਏ | 

• ਇਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੇ ਜਿਲਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 

ਿਵਚ ਇਕ ਆਮ ਸਭਾ ਹੋਈ , ਿਜਥ ੇਲੋਕ� ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ | 
 
 

ਪ�ਸ਼ਨ 9. ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਿਸੰਘ ਨ�  ਜਿਲ�ਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਕਵ� 

ਿਲਆ ? 

�ਤਰ-  

• ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਿਸੰਘ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ | 

• ਜਿਲ�ਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨ�  ਊਧਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ | 

• ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਮੌਕਾ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ | 

• ਉਸਨ�  ਸਰ ਮਾਇਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੰੂ ਗੋਲ�ੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਜਿਲ�ਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 

ਹੱਿਤਆਕ�ਡ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 10. ਿਖਲਾਫਤ ਲਿਹਰ �ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ-  

• ਦੂਸਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੱੁਧ ਤ� ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖਲੀਫ਼ਾ ਨੰੂ ਗੱਦੀ ਤ� ਉਤਰ 

ਿਦੱਤਾ | 

• ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ� ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਖਲੀਫ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਸਨ | ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਿਵੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਗਰੇਜ� ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ 

| 

• 1920 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ� ਨ�  ਵੀ ਿਖਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ | 

• ਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ ਿਮਲਵਰਤਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ�ਣ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ 

ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 12. ਬੱਬਰ� ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ-  ਬੱਬਰ� ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ: 

• ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਖਬਰ� ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਪੱਠੂਆਂ ਦਾ ਅੰਤ 

ਕਰਨਾ ਸੀ | 

• ਬੱਬਰ� ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਸਨੰੂ ‘ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ’ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ | 
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• ਹਿਥਆਰ� ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਨ�  ਸਰਕਾਰੀ ਿਪੱਠੂਆਂ ਤ� ਧਨ 

ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ ਲੱੁਟੇ | 

• ਉਹਨ� ਨ�  ਪੰਜਾਬੀ ਫਜੌੀਆਂ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ | 

• ਉਹਨ� ਨ�  ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਿਪੱਠੂਆਂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਿਦੱਤਾ | 

• ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਇਸ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੰੂ 

ਫੜਕੇ ਜੇਲ� ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤ ੇਕਈਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ | 

• ਭਾਵ� ਬੱਬਰ ਲਿਹਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਲਿਹਰ ਨ�  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨਾ ਿਸਖਾ ਿਦੱਤਾ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 13. ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ �ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ- 

• ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ�  ‘ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ’ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨ� ਕੀਤੀ | 

• ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕ��ਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਬਣ ਗਈ | 

• ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ� ਿਵਚ ਜਾਿਗ�ਤੀ ਿਲਆਉਣ� ਸੀ | 

• ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਾਹੌਰ ਿਵਚ ਮੀਿਟੰਗ� ਕਰ ਕ ੇਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਲੈਿਨਨ ਦੇ 

ਿਵਚਾਰ� �ਤੇ ਬਿਹਸ ਕਰਦੀ ਸੀ | 

• ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬ� �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦ� 

ਸੀ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 14. ਸਈਮਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਿਲਖ ੋ| 

�ਤਰ- 

• 1928 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ 7 ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਰ ਜਾਨ ਸਾਈਮਨ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ | 

• ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹ� ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ 

ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ | 

• ਜਦੋ ਸਾਇਮਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱ ਜਾ ਤ� ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ�  ਉਸਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ | 

• “ਸਾਈਮਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ | 

• ਸ�ਡਰਸ ਨ�  ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨ� ਲੋਕ� ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ | ਿਜਸ 

ਕਾਰਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 15. ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ- 

• ਇਸਨ�  ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� �ਪਰ ਸਭਾਵ� ਿਵੱਚ 

ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ | 

• ਇਸਨ�  ਿਰਆਸਤ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਿਤਆਚਾਰ� ਿਵਰੱੁਧ ਆਵਾਜ਼ 

ਉਠਾਈ | 

• ਇਹਨ� ਨ�  ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਰਆਸਤੀ ਹਕਮੂਤ ਅਤੇ 

ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ | 
 
 ਵੱਡੇ �ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਪ�ਸ਼ਨ 1. ਸ਼�ੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਜੀ  ਨ�  ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ 

? 

�ਤਰ- 

• ਸ਼�ੀ ਸਿਤਗੁਰਰੂ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ | 

• ਉਹਨ� ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅੰਿਮ�ਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜ� ਕੂਕਾ ਲਿਹਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਕੀਤੀ | 

• ਇਸ ਲਿਹਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 

ਦੇਸ਼ ਨੰੁ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ | 

• ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਨ�  ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸੰਸਥਾਵ� ਿਜਵ� ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ | 
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• ਸ਼�ੀ ਸਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰ� ਦੀ ਟੋਲੀ ਰੱਖਦੇ | 

• ਉਹਨ� ਨ�  ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪ�ਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ | 

• ਪ�ਚਾਰ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ 22 ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਸੀ | 

• ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨ�  (ਕੂਿਕਆਂ) ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨ� ਪਾਲ, ਰੂਸ, 

ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ� ਨਾਲ ਜੋੜ� ੇ| 

• ਉਹਨ� ਨ�  ਕੂਿਕਆਂ ਨੰੂ ਫਜੌੀ ਿਸਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ | 

• ਸ਼�ੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਿਵਖੇ ਕਿੂਕਆਂ ਨ�  

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨ� ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਿਲੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਦੱਤੀ | 
 

ਪ�ਸ਼ਨ 2. ਆਿਰਆ ਸਮਾਜ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਿਵਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ? 

�ਤਰ –  

• ਆਿਰਆ ਸਮਾਜ ਨ�  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਜਾਿਗ�ਤ ਕੀਤਾ | 

• ਪੰਜਾਬਿਵੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਿਦੱਤਾ | 

• ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ 

| 

• ਸਵਾਮੀ ਿਦਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨ�  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬ ੇਨੰੂ ਵੀ ਜਗਾਇਆ | 

• ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ,ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ 

ਆਿਰਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ | 

• ਆਿਰਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਰਹੇ | 

• ਆਿਰਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ | 

• ਪਰ 1892 ਈ: ਿਵੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ‘ਕਾਲਜ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੁਰੂਕੁਲ ਪਾਰਟੀ’ 

ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ | 

• ਕਾਲਜ ਪਾਰਟੀ ਵੇਦ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੇ 

ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਸੀ | 

• ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚਕਾਰ ਪਾੜ�ਾ ਖਤਮ 

ਹੋ ਿਗਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 3. ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨ�  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ? 

�ਤਰ –  

• ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ�  ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 

ਯਤਨ ਕੀਤੇ | ਇਸ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਯਤਨ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸੀ | 

• ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ  1913 ਈ: ਿਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ | 

• ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਰਾਹ� ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਕਰਾਉਣ ਸੀ | 

• ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਰਾਸ ਿਬਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨ�  ਕੀਤੀ | 

• ਰਾਸ ਿਬਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਛਾਉਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਫਜੌੀਆਂ ਨੰੂ ਬਗਾਵਤ 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਚਾਰਕ ਭੇਜ ੇ| 

• ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨ�  ‘ਗਦਰ ਗੰੂਜ’ ਨਾਮਕ ਰਸਾਲਾ ਛਾਿਪਆ, ਿਜਸ ਰਾਹ� 

ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੰੂ ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਦੇ ਕ��ਤੀਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ | 

• ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸਨੰੂ ਕਰਤਾਰ 

ਿਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨ�  ਹੀ ਹਰ ਥ� ਤੇ  ਵੰਿਡਆ | 

• 21ਫ਼ਰਵਰੀ 1915 ਈਸਵੀ ਦਾ ਿਦਨ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ | 

ਪਰ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਿਕਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਧੋਖਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ 

ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 4 ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ –  

• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ | 

• ਕਨ� ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਨ� ਡਾ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ | 

• ਪਰ ਕਨ� ਡਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ�  ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ | 
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• ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਨ� ਡਾ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਨਹ� ਸੀ | 

• 1913 ਿਵੱਚ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰਘ ਨ�  “ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ” ਨ� ਦਾ 

ਇੱਕ ਜਹਾਜ ਿਕਰਾਏ ਤ ੇਿਲਆ ਅਤੇ ਕਨ� ਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਨ� ਡਾ 

ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ | 

• ਪਰ ਇਸ ਜਹਾਜ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਨ� ਡਾ ਨਹ� ਉਤਰਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ 

ਜਹਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਿਗਆ | 

• ਪਰ ਇਸ ਜਹਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਦੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਇਸਦੇ 

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ | 

• ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ�  ਪੰਜਾਬੀਆਂ �ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਿਦੱਤੀ | ਿਸੱਟ ੇ

ਵਜ਼� 40 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ | 

• ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ� ਹੋ ਗਈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 5. ਜਿਲ�ਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ-   

ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ: 

• 1919 ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਰੌਲਟ ਿਬਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ |  

• ਇਸ ਿਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੁਲਸ ਅਤੇ ਮੈਿਜਸਟ�ਟੇ� ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ | 

• ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਬੱਲ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨ� ਤੇ ਹੜਤਾਲ� ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ਗਾਈਆਂ | 

• ਹਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬ ੂਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਦੋ ਪ�ਿਸੱਧ ਨ� ਤਾ ਡਾ. 

ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਿਕਚਲੂ ਨੰੂ ਿਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ | 

• ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨ�  ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਸੈਿਨਕ� 

ਨ�  ਲੋਕ� ਦੇ ਹਜੂਮ �ਤੇ ਗੋਲ�ੀ ਚਲ�ਾ ਿਦੱਤੀ | ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਈ ਲੋਗ ਮਰ ਗਏ | 

• ਇਹਨ� ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੇ ਜਿਲਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਿਵਚ ਇਕ 

ਆਮ ਸਭਾ ਹੋਈ | 

ਜਿਲ�ਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਿਵਖ ੇਹੱਿਤਆਕ�ਡ : 

• ਅਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਕ�ੋਧ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ 13 ਅਪ�ੈਲ 1919 ਈ: ਨੰੂ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ 

ਿਦਨ ਜਿਲ�ਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਿਵੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ�  ਹੋਏ 

| 

• ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਾਏ ਕਰਫ ੁਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ | 

• ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ 150 ਸੈਿਨਕ� ਸਮੇਤ ਜਿਲ�ਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪੁੱ ਜਾ | 

ਬਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਰਸਤ ੇਅੱਗੇ ਖੜ�ੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨ�  ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 

ਭੀੜ� ਨੰੂ ਿਤੱਤਰ ਿਬੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਜ ੋਿਕ ਅਸੰਭਵ ਸੀ | 

• ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਮਗਰ� ਉਸ ਨ�  ਗੋਲ�ੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਕਾਰਣ 

ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਤਨੰ ਹਜ਼ਾਰ ਤ� ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ 

| 

• ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਿਸੰਘ ਨ�  21 ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਇੰਗਲ�ਡ 

ਿਵੱਚ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੰੂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਿਲਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 6. ਅਕਾਲੀ ਲਿਹਰ ਨ�  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ? 

�ਤਰ-  

• 1920 ਈ: ਿਵਚ ਅਕਾਲੀ ਲਿਹਰ ਲਈ ਹ�ਦ ਿਵਚ ਆਈ | 

• ਇਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਮੰਤਵ ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ� ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ 

ਅਨ� ਿਤਕ ਮਹੰਤ� ਤ� ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸੀ | 

• ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਤ� ਲਾਲਚੀ ਮਹੰਤ� ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ� 

ਨੰੂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ, ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ | 

• ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ� ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤ� ਵਾਿਪਸ 

ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨ� ਤਾ ਨ�  ਿਗਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ | 

• ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨ�  ਕਈ ਿਸੱਖ ਜੱਥ ੇਭੇਜੇ | 

• ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਿਹਰ ਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਬੈਠ�  ਮਹੰਤ� ਅਤੇ 

ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ | 

• ਪਰ ਇਹ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ | 
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• ਜੈਤ� ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ� ਦੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਿਸੰਘ� ਨ�  ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ 

ਿਦੱਤਾ | 

• ਿਸੰਘਾ ਦੇ ਕਈ ਜੱਥ ੇਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੁਲਮ ਸਿਹੰਦੇ ਰਹੇ 

ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ | 

•  ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤ� ਪਿਹਰਾ ਹਟਾਉਣ ਿਪਆ ਅਤੇ 1925 ਈ: 

ਨੰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 7. ਜੈਤ� ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਾਲ ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ- 

• ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਿਰਪੁਦਮਨ ਿਸੰਘ ਨ�  ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮ� 

ਿਸੱਖ� ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਸੀ | ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਿਸੱਖ� ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਮਾਨ ਅਤੇ 

ਸਿਤਕਾਰ ਵੱਧ ਿਗਆ | 

• ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਰਪੁਦਮਨ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 

ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਭਣ ਲੱਗੇ | 

• ਜਦ� ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਿਰਪੁਦਮਨ ਿਸੰਘ ਿਵਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ 

ਤ� ਅੰਗਰੇਜ� ਨ�  ਪਿਟਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਹ� ਨਾਭਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਈ ਮੁਕਦਮੇ 

ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ | 

• ਮਹਾਰਾਜਾ ਿਰਪੁਦਮਨ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਗੱਦੀ ਤ� ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਗੱਲ ਿਸੱਖ� ਨੰੁ 

ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ | 

• ਜੈਤੋ ਿਵਖ ੇਰੋਸ ਿਦਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਪਰ ਪਿੁਲਸ ਨ�  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਫੜਕੇ ਜੈਤ ੋਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੰਗਸਰ �ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਿਲਆ | 

• ਿਸੱਖ� ਨ�  ਅੰਗਰੇਜ� ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ �ਥ ੇਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ | 

• ਮੋਰਚੇ ਨੰੁ ਲੰਬਾ ਹੰੁਦਾ ਦੇਖ ਿਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨ�  500 ਿਸੰਘ� ਦਾ ਜੱਥਾ ਜੈਤੋ 

ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ | 

• ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਜੱਥ ੇਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ� ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ | ਪਰ ਗੰਗਸਰ ਤ� ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ 

ਅੰਗਰੇਜ ਸੈਨਾ ਨ�  ਜੱਥ ੇ�ਤ ੇਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ | ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਿਸੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ |  

• ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਿਸੰਘ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ 

ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ |   

• ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤ� ਪਿਹਰਾ ਹਟਾਉਣ ਿਪਆ ਅਤੇ 1925 ਈ: 

ਨੰੂ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 8.  ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫਜੌ �ਤੇ ਿਵਸਥਾਰਪਰੂਵਕ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ -  

• 1943 ਈ: ਨੰੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੋ ਨ�  ਿਸੰਘਾਪੁਰ ਿਵਖੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ 

ਕੇ “ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ | ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 

ਭਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਨ | 

• ਇਸ ਫਜੌ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ� ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਸੀ | 

• ਇਸੇ ਲਈ ਨ� ਤਾ ਜੀ ਨ�  “ਤੁਸ� ਮਨੰੂੈ ਖੂਨ ਿਦਓ,ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਆਂਗਾ” ਦਾ 

ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ | 

• ਜਪਾਨ ਨ�  ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫਜੌ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ |  

• 1 ਮਾਰਚ 1944 ਈ: ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫਜੌ ਦੇ ਸੈਿਨਕ ਮਨਮਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ 

ਪੁੱ ਜ ੇ| 

• ਪਰ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ� ਨ�  

ਰੰਗੂਨ �ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਿਲਆ | 

• ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕ ੇਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫਜੌ ਦੇ ਸੈਿਨਕ� ਨੰੂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ 

ਿਪਆ | 

• ਭਾਵ�  ਆਜ਼ਾਦ ਿਹੰਦ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸਨ�  

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਿਨਕ� ਿਵੱਚ ਿਵਦਰੋਹ ਦੀ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਬਲ ਿਦੱਤਾ |  
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ਨਾਗਿਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਪਾਠ – 13 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ 
 
(ਅ) ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ �ਤੇ 50-60 ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਿਲਖ ੋ| 
 
ਪ�ਸ਼ਨ (ਓ) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖਤਾ | 

�ਤਰ -  

• ਭਾਰਤ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ | 

• ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ |  

• ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੰੂ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ  | 

• ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ� ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ | 
 

ਪ�ਸ਼ਨ (ਅ) ਿਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ | 

�ਤਰ -  

• ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ | 

• ਿਸੱਖ� ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ |  

• ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੱੁਖਮਰੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ | 

• ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਫਰਕ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ | 

• ਅਨਪੜਤਾ, ਛੁਆਛੂਤ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ | 
 

ਪ�ਸ਼ਨ (e) ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ |  

�ਤਰ - ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1885 ਈ: ਿਵੱਚ ਮੰੁਬਈ ਿਵਖੇ ਹੋਈ | 

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਹੈ | ਇਸ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ 

ਪ�ਕਾਰ ਹਨ : 

• ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਵੱਚ ਅਟਟੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ | 

• ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਿਥਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੰੂ ਬੜਾਵਾ | 

• ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਵਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਿਚੱਤ ਮੱੁਲ ਿਦਵਾਉਣਾ | 

• ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ 

ਕਰਨਾ | 

• ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ (ਸ) ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ਗਰਸ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ | 

�ਤਰ - ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1885 ਈ: ਿਵੱਚ ਮੰੁਬਈ ਿਵਖੇ ਹੋਈ | 

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪਰੁਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਹੈ | ਇਸ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ 

ਪ�ਕਾਰ ਹਨ : 

• ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਵੱਚ ਅਟਟੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ | 

• ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਿਥਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੰੂ ਬੜਾਵਾ | 

• ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਵਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਿਚੱਤ ਮੱੁਲ ਿਦਵਾਉਣਾ | 

• ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ 

ਕਰਨਾ | 

• ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ (ਹ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ | 

�ਤਰ -  

• ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ | (ਧਾਰਾ 370 ਨੰੂ 

ਹਟਾਉਣਾ ) 

• ਸਮਾਨ ਿਸਿਵਲ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ | 

• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ | 

• ਗ�ਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਿਸਧ�ਤਾ �ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ | 

• ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ , ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� 

ਦਾ ਿਵਕਾਸ | 
 
(e) ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪ�ਸ਼ਨ� ਦਾ �ਤਰ 50-60 ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਦਓ | 
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ਪ�ਸ਼ਨ 1. ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਧੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ | 

�ਤਰ –  

• ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ | 

• ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਖਤੇਰ ਦੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ | 

• ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਲ� ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ | 

• ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ ਚੋਣ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ | 

• ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁਿਹੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ 

ਰਾਹ�, ਮੁਹੱਲਾ-ਮੀਿਟੰਗ� ,ਭਾਸ਼ਣ� ,ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ� ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 

ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |     

• ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਤੀ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | 

• ਮਤਦਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ | ਿਜਸ ਉਮੀਦਵਾਰ 

ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਉਸਨੰੂ ਜਤੇੂ ਕਰਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ |            
 
ਪ�ਸ਼ਨ 3. ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੱਸੋ | 

�ਤਰ - 

• ਲੋਕਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ | 

• ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਮਤ ਤ� ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 

ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦੀ  ਹੈ | 

• ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਸਕ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਿੇਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ | 

• ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵ� ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ | 

• ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼� ਹੀ 

ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰਖਦੀ ਹੈ | 

(ਸ) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 50 – 60 ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟ ਕਰੋ  
 
ਪ�ਸ਼ਨ (ਓ) ਿਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ | 

�ਤਰ - 

1) ਗੁਰੂਦੁਆਿਰਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ | 

2) ਿਸੱਖ� ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ |  

3) ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੱੁਖਮਰੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ | 

4) ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਫਰਕ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ | 

5) ਅਨਪੜਤਾ, ਛੁਆਛੂਤ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ | 
 
 

ਪ�ਸ਼ਨ (ਓ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ -  

• ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੰੁ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ | 

• ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਾ: ਿਸ਼ਆਮਾ ਪ�ਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨ�  ਕੀਤੀ ਸੀ | 

• 1951 ਿਵੱਚ ਿਹੰਦੂ ਮਹ�ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਜਨਸੰਘ ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ | 

• ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਿਵੱਚ� 

ਹੋਇਆ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ | 

• 6 ਅਪ�ੈਲ 1980 ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨ� ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਲ 

ਬਿਣਆ | ਅਟਲ ਿਬਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਪ�ਧਾਨ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ (ਅ) ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ਗਰਸ ਦੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਿਲਖੋ | 

�ਤਰ - ਕ�ਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਗੱੁਟ ਿਨਰਲੇਪਤਾ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ | ਜੋ ਇਸ 

ਪ�ਕਾਰ ਹੈ :- 

• ਗੱੁਟ ਿਨਰਲੇਪਤਾ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣਾ | 

• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ�  | 

• ਮਜਬੂਤ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼� ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ�  | 

• ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼�ਤੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ | 
 

ਪ�ਸ਼ਨ (e) ਿਵਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ | 

�ਤਰ -  

• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ : ਿਵਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ 

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਅਲੈਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | 
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• ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ : ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਅਤੇ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਿਵਰੋਧੀ ਦਲ 

ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ | 

• ਲੋਕ� ਨੰੂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਸੱਿਖਆ : ਿਵਰੋਧੀ ਦਲ ਸਭਾਵ�, ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਪ�ੈ�ਸ ਰਾਹ� 

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਰਵਜਨਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ 

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ� ਪ�ਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ | 

• ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਨਰੰਕੁਸ਼ ਬਣਨ ਤ� ਰੋਕਣ : ਿਵਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸੱਤਾ ਦਾ 

ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤ ੋਰੋਕਦੇ ਹਨ |  

• ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ : ਿਵਰੋਧੀ ਦਲ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ | 

• ਬਦਲਵ� ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ : ਸਰਕਾਰ ਿਡੱਗਣ ਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ (ਸ) ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੰੂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� | 

�ਤਰ -  

• ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ, ਬੁਧੀਵਾਲਾ, 

ਪਿੜ�ਆ ਿਲਿਖਆ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 

• ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨ� ਤਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | 

• ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 

• ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ  ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ | 

• ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣਾ | 

• ਨਾਗਿਰਕ� ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਕਰੱਤਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ | 
 

 
 
 

ਪ�ਸ਼ਨ (ਹ) ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� | 

�ਤਰ -  

• ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਿਵਧਾਨ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ 

ਪ�ਸਤਾਵਨਾ ਤ� ਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ | 

• ਸਮਾਨਤਾ: ਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਿਸਧ�ਤ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਧਰਮ, 

ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ | 

• ਸੁਤੰਤਰਤਾ: ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਸਧ�ਤ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ 

ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 

ਿਕ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ | 

• ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਿਧਕਾਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 18 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ  | 

• ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤ ੇਿਨਰਪੱਖ ਹੈ |  

• ਧਰਮ -ਿਨਰਪੱਖਤਾ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨ�  ਸਾਡ ੇਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ 

ਬਰਾਬਰ ਹਨ | 

• ਅਿਧਕਾਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਨੰੂ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ 

ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | 
 
 
 
 

************************************************************** 
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ਨਾਗਿਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਪਾਠ - 14 ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 1. ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਿਸਧ�ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ�ਧਾਨਮੰਤਰੀ ਪੰਿਡਤ ਨਿਹਰੂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ�ਧਾਨਮੰਤਰੀ ਚਾਓ ਏਨ 

ਲਾਈ ਨ�   29 ਅਪ�ੈਲ 1954 ਨੰੂ ਪੰਜ ਿਸਧ�ਤਾ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ | ਇਹਨ� ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ 

ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਜੋ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ :- 

• ਪਰਸਪਰ ਦੇਸ਼� ਦੀ ਪ�ਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ  

• ਪਰਸਪਰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ 

• ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ | 

• ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ | 

• ਸ਼�ਤਮਈ ਸਿਹਹ�ਦ | 

ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼�ਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ | ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 

ਕਈ ਦੇਸ਼� ਨ�  ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 2. ਗੱੁਟ-ਿਨਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੰੂ ਅਪਨਾਏ 

ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ | 

�ਤਰ –  

ਅਰਥ :  

• ਗੱੁਟ-ਿਨਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸੈਿਨਕ ਗੱੁਟ� ਜ� ਪ�ਿਤਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੱੁਟ� ਤ� 

ਅਲਗ ਰਿਹਣਾ | ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਰੱਖਣਾ | 

ਸਗ� ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ | 

ਕਾਰਣ :-  

• ਭਾਰਤ ਨ�  ਗੱੁਟ-ਿਨਰਲੇਪਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧ�ਤ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ | 

• ਜਦ� ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤ� ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਗੱੁਟ� ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ - ਰੂਸ ਅਤੇ ਐਗਂਲੋ-ਅਮਰੀਕਨ ਗੱੁਟ | 

• ਇਹਨ� ਦੋਨ� ਗੱੁਟ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਯੱੁਧ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 

ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨ� ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮ ਰਹੀ ਸੀ | 

• ਪੰਿਡਤ ਨਿਹਰੂ ਨ�  ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਾਰਤ ਇਹਨ� ਸ਼ਕਤੀ ਗੱੁਟ� ਦੇ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹ ਕੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

• ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ� ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੱੁਟ-ਿਨਰਲੇਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਚੇੁ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਿਸੱਧ ਹੋਇਆ | 

• ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵ� ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼� ਨ�  ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ | 
   

ਪ�ਸ਼ਨ 3 : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਿਰਸ਼ਦ ਤੇ ਸੰਖਪੇ ਨ� ਟ ਿਲਖ ੋ| 

�ਤਰ :  

• ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਿਰਸ਼ਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਾਿਲਕਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ |  

• ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਪੰਦਰ� ਮ�ਬਰ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ� 5 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 10 ਅਸਥਾਈ 

ਮ�ਬਰ ਹਨ | 

• ਅਮਰੀਕਾ,ਇੰਗਲ�ਡ,ਰੂਸ ,ਚੀਨ ਅਤੇ ਫ��ਸ ਇਸਦੇ ਸਥਾਈ ਮ�ਬਰ ਹਨ | 

• ਇਸਦੇ ਸਥਾਈ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ | ਭਾਵ ਜਕੇਰ ਪੰਜ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ 

ਵੀ ਮ�ਬਰ ਅਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | 

• ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼�ਤੀ ਨੰੁ ਕਾਇਮ ਰੱਖਨ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਿਰਸ਼ਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 4. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਸੰਖਪੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ -  

• ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 51 ਮ�ਬਰ� ਿਵੱਚ� ਹੈ |  

• ਭਾਰਤ ਨ�  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ | 

• ਭਾਰਤ ਨ�  ਹੋਰ ਦੇਸ਼� ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ 1950 ਿਵੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ 

ਿਵਰੁਧ ਮਹ�ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ | 

• ਨਸਲੀ ਿਵੱਤਕਰੇ ਅਤੇ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵਰੱੁਧ 

ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ | ਉਸਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਆਰਿਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ | 
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• ਭਾਰਤ ਨ�  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹੋਰ ਦੇਸ਼� ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ |  

• ਭਾਰਤ ਨ�  ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼� ਸਿਹਯੋਗ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ | 

• ਭਾਰਤ ਨ�  ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸੈਿਨਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ |  

• ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਸਦੇ ਅੰਗ� ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਭਾਈ ਗਈ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਸ਼ਵ ਪ�ਿਸੱਧ ਹੈ | 
 
ਪ�ਸ਼ਨ 6. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ� ਦਾ ਸੰਖਪੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

�ਤਰ - 

• ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਅਤ ੇਕਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹਨ | 

• ਜਦ� 1971 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦਾ ਯੱੁਧ ਹੋਇਆ ਤ� ਅਮਰੀਕਾ ਨ�  

ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ | ਿਜਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ | 

• ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਵੀ ਪ�ਮਾਣੁ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤ� ਅਮਰੀਕਾ ਨ�  

ਇਸਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ | 

• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨੰੂ ਲੋੜ ਤ� ਵੱਧ ਸੈਿਨਕ ਅਤ ੇਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਦੱਤੀ , ਿਜਸਨੰੂ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਵਰਤਦਾ ਿਰਹਾ | 

• ਪਰ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ 

ਦੇ ਗੱੁਟ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸਤ� ਮਹੋ ਭੰਗ ਹੋਣ 

ਲੱਗਾ ਹੈ |  

• ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹ� ਦੇ 

ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ | 
 
 
 
 

ਪ�ਸ਼ਨ 8. ਭਾਰਤ -ਪਾਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਤਨਾਵ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਸੰਖਪੇ ਨ� ਟ 

ਿਲਖ ੋ| 

�ਤਰ -  

• ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਤਨਾਉ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ |  

• ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝਗੜ ੇਨ�  ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਬੰਧ� ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼� ਉਲਝਾਕੇ ਰੱਿਖਆ | 

• 1947-48 ਅਤ ੇ1999 ਿਵੱਚ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨ�  ਘੁਸਪਠੈੀਆਂ ਨੰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਿਜਆ | 

• 1999 ਿਵੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਿਗਲ ਿਵੱਚ ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਣ 

ਦੋਹ� ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚਕਾਰ ਯੱੁਧ ਹੋਇਆ |  

• ਇਸ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹਾਦੁਰ ਸੈਨਾ ਨ�  ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨ� ਨੰੂ ਖਦੇੜ ਿਦੱਤਾ | 

•  ਕਾਰਿਗਲ ਯੱੁਧ ਕਾਰਣ ਦੋਹ� ਦੇਸ਼� ਿਵਚਕਾਰ ਤਨਾਉ ਹੋਰ ਵੱਧ ਿਗਆ | 
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