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ਕਯ ਕਯ-I   : ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ  
ਕਯ ਕਯ-II  : ਸਵਬਆਚਾਯ ਤ ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ  
ਇਰਕਵਟਵ ਕਯ-III : ਸਠ ਵਰਖੀਆਂ ਆਸ਼ਨਾਂ ਵਵਚੋਂ ਇਕ : 
   : (i) ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ  
    (ii) ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਵਿਸਸ ਅਵਧਨ 
ਇਰਕਵਟਵ ਕਯ-IV : ਸਠ ਵਰਖੀਆਂ ਆਸ਼ਨਾਂ ਵਵਚੋਂ ਇਕ : 

(i) ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ  
(ii) ਜਨਭ ਸਾਖੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਅਵਧਨ 

ਇਰਕਵਟਵ ਕਯ-V : ਸਠ ਵਰਖੀਆਂ ਆਸ਼ਨਾਂ ਵਵਚੋਂ ਇਕ : 
    ( i) ਸੂੀ ਅਤ ਫੀਯ ਕਾਵਿ 
    ( ii) ਸੂ ੀ ਕਾਵਿ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਅਵਧਨ 

 
ਨੋਟ: ਭ. . ਰਾਈਵਟ ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਦਾ ਿਯਕ ਯਚਾ 80 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਿਿਗਾ। 
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ਕਯ ਕਯ-I : ਬਾਸ਼ਾ ਵਵਵਗਆਨ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                      ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 

ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ 
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ, ਅ ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਗ (ੳ-1,ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਕੁਰ ਅੁੱ ਠ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਅੳਯਥੀ ਨੇ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ 
ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 48 ਅੰਕ 
ਿਣਗ।  

2.  ੀਜੇ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰਖ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਗ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਖਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਖਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।  

4.  ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
5. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ0 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ  ਅਤ ਬਾਗ ਅ ) ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ 

ਿਨ।ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ  12 ਅੰਕ ਿਨ। 
2.  ੀਜੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ। 
3. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਆਨ ਸਿਚ ਰੁੱ ਖਕੇ ਅ ੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਚ ਰਸਹ ਕੇ ਸਦੁੱ  ਾ ਜਾਿੇ। 

ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਖਾ 

  ਬਾਗ ੳ 
ੳ-1: (I). ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਬਾਸ਼ਾ ਵਵਵਗਆਨ :  
 ਬਾਸ਼ਾ: ਵਯਬਾਸ਼ਾ, ਰਵਕਯਤੀ ਅਤ ਵਿਸਸਤਾਿਾਂ 
 ਬਾਸ਼ਾ-ਵਵਵਗਆਨ: ਵਯਬਾਸਾ, ਰਕਾਯ ਅਤ ਅਵਧਨ ਖਤਯ/ ੁੱਧਯ, ਸਾਵਯ-ਿਯਪ ਵਯਕਰਨਾ  

(II)ਵਊਯ ਦ ਫੁਵਨਆਦੀ ੰਕਰ :  
ਬਾਸਾ ਅਤ ਉਚਾਯ (Lanruage & Parole),ਵਚਿਨ, ਵਚਿਨਕ ਅਤ ਵਚਿਨਤ(Sign,  Signifier & Signified), 

 ਇਕਾਰਕ ਅਤ ਦੁਕਾਰਕ ਿੰੁਚ(Synchronic and Diachronic Study)ਕੜੀਦਾਯ ਅਤ ਸਵਿਚਾਯੀ ਸੰਫੰਧ 
 (Syntagmatic & Associative relations) 

            12 ਅੰਕ 
ੳ-2: (I).ਯੰਚਨਾਤਭਕ ਬਾਸ਼ਾ ਵਵਵਗਆਨ 
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 ਯਭਨ ਮਾਕਫਨ ਅਤ .ਜ.ਗਰਭਾ :  
 ਯਭਨ ਮਾਕਫਸਨ: ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਸੰਕਰ : ਯੂਕ ( Metaphor) ਤ ਸੰਗਰੀ (Metonmy) ੁੱਧਯ, ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਚਾਯ  

  ਭਾਡਰ  ਅਤ ਬਾਸ਼ਾ ਅੰਗਤਾ (Aphasia)।   
.ਜ.ਗਰਭਾਸ : ਵਚਿਨਾਯਥ ਦੀ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਸਯੰਚਨਾ, ਕਟਾਂਸ਼ੀਅਰ ਭਾਡਰ 
(II). ਚਭਕੀ : ਯੂਾਂਤਯੀ ਵਵਆਕਯਨ: ਚਭਸਕੀ ਦੀਆਂ ਫੁਵਨਆਦੀ ਧਾਯਨਾਿਾਂ: ਸਭਯੁੱਥਾ ਅਤ ਵਨਬਾਉ, ਗਵਿਨ ਅਤ 

 ਸੁੱਤਿੀ ਫਣਤਯ, ਿਾਕੰਸ ਉਸਾਯੀ ਵਿਆਕਯਨ         
                     12 ਅੰਕ 

  ਬਾਗ ਅ  
ਅ-1: (I). ੰਾਯ ਦ ਬਾਸ਼ਾ ਵਯਵਾਯ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ:  
 ੰਾਯ ਦ ਬਾਸ਼ਾ ਵਯਵਾਯ : ਸਯੂ, ਿਯਗੀਕਯਨ ਦ ਅਧਾਯ ਅਤ ਿਯਗੀਕਯਨ, ਸਤਭ ਤ ਕੈਂਟਭ ਿਯਗ, 
        ਬਾਯਤ ਦ ਬਾਸ਼ਾ ਵਯਵਾਯ : ਬਾਯਤੀ ਆਵਯਆਈ ਵਯਿਾਯ, ਆਧੁਵਨਕ ਬਾਯਤੀ ਬਾਸਾਿਾਂ, ਦਯਾਿੜ ਬਾਸ਼ਾ ਵਯਿਾਯ   
(II). ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ : ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵਨਕਾਸ ਤ ਵਿਕਾਸ ,ਨਿੀਨ ਰਵਿਯਤੀਆਂ ,ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ,ੰਜਾਫੀ 
ਬਾਸ਼ਾ ਤ ਿਯ ਬਾਂਸ਼ਾਿਾਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧ-ਸੰਸਵਕਰਤ, ਪਾਯਸੀ, ਅੰਗਯਜ਼ੀ, ਉਯਦੂ ਤ ਵਿੰਦੀ    12 ਅੰਕ    
 
 ਅ-2:(I).ਭਾਜ-ਬਾਸ਼ਾ ਵਵਵਗਆਨ: ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਸ਼ਾ ( idiolect), ਅਬਾਸ਼ਾ, ਗੁਤ ਬਾਸ਼ਾ, ਸਰੀ ( style), ਵਕੁੱ ਤਾਈ ਬਾਸ਼ਾ ਜਾਂ 
 ਯਵਜਸਟਯ( registers), ਡਾਇਗਰ ਸੀਆ(diglossia),ਵਜਨ ਅਤ ਵਕਯੀਰ(pidgin & creole),ਬਾਸ਼ਾਈ  ਸਭਾਜ ਦੀ 
 ਰਕਾਯ ਿੰਡ । 
 (II).ਉ ਬਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਤਯ:ਬਾਸਾ ਦ ਫਦਰਿੇਂ ਯੂ, ਬਾਸਾ ਅਤ ਉਬਾਸਾ-ਵਸਧਾਂਤਕ ਸੰਕਰ,ਬਾਸ਼ਾ ਯਖਾਂਿਾਂ 
 ( isoglass), ਨਕਸ਼ ਅਤ ਟਰਸ, ਸਟੈਂਡਯਡ ਅਤ ਨੌਂ ਨ ਸਟੈਂਡਯਡ ਉਬਾਸ਼ਾ  ( Standard and Non-Standard 

 Dialects),ੰਜਾਫੀ (ੂਯਫੀ ਅਤ ੁੱ ਛਭੀ) ਦੀਆਂ ਉ ਬਾਸਾਿਾਂ : ਖਤਯ ਅਤ ਰੁੱ ਛਣ। 
              12 ਅੰਕ 

               4 X12=48 ਅੰਕ 
  

ਬਾਗ-ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ’ਤ ਅਧਾਵਯਤ ਸੰਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ  16 ਰਸ਼ਨ          16 X2=32 ਅੰਕ 

 
 

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ: 
 
1. ਅਗਨੀਿਤਯੀ ਿਦ, ਵਯਚਾਇਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਦੀਕ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਜਰੰਧਯ 
2. ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰਘ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ, ਫਾਿਯੀ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਦੁੱ ਰੀ, 1973.  
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3. ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰਘ, ਯੂਾਂਤਯੀ ਵਿਆਕਯਨ, ੰਜਾਫ ਸਟਟ ਟਕਸਟ ਫੁੁੱ ਕ ਫਯਡ, ਚੰਡੀਗੜਹ, 1980. 
4. ਜਵਗੰਦਯ ਵਸੰਘ ੁਆਯ, ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ : ਸੰਕਰ ਤ ਵਦਸਾਿਾਂ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ, 1982. 
5. ਯਭਜੀਤ ਵਸੰਘ ਵਸੁੱ ਧੂ, ਭਾਨਿ ਵਿਵਗਆਨਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1988. 
6. ਫਰਦਿ ਵਸੰਘ ਚੀਭਾ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ਵਿਆਕਯਨ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਫਦਾਿਰੀ ਦਾ ਵਿਸਾ ਕਸ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, 

ਵਟਆਰਾ, 2000. 
7.  ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ਬਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਿਾਯ, ਰਾਿਯ ਫੁਕਸ 2015 
 ਬਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਿਾਯ, ਰਾਿਯ ਫੁਕਸ, 2015 
8. ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ : ਸਰਤ ਤ ਸਯੂ, ਿਾਵਯਸਸਾਿ ਪਾਉਂਡਸਨ, ਅੰਵ ਭਤਸਯ, 2004. 
9. ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ੰਜਾਫੀ ਵਿਆਕਯਨ : ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਿਾਯ, ਚਤਨਾ ਰਕਾਸਨ, ਰੁਵਧਆਣਾ, 2008. 
10. ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰਘ, ਵਸਧਾਂਤਕ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 2002. 
11. ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਸਰਤ ਤ ਫਣਤਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1996. 
12. ਰਭ ਰਕਾਸ ਵਸੰਘ, ਯੂ ਵਿਵਗਆਨ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 2002. 
13. ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ, 1959. 
14. ਬੁਵੰਦਯ ਵਸੰਘ ਖਵਿਯਾ, ਨਿੀਨ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਸ ੂਫੁੁੱ ਕ ਵਡ,ੁ ਵਟਆਰਾ, 1999. 
15. ਜੀ. ਫੀ. ਵਸੰਘ, ਗੁਯਭੁਖੀ ਵਰੀ ਦਾ ਜਨਭ ਤ ਵਿਕਾਸ, ੰਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ, 1960. 
16. ਜਵਗੰਦਯ ਵਸੰਘ ੁਆਯ ਅਤ ਿਯ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦਾ ਵਿਆਕਯਨ, (।, ।। ਅਤ ।।।), ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ। 
17. ਸੁਖਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਸੰਘਾ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਕਾਦਭੀ, ਜਰੰਧਯ, 1999. 
18. ਕੰਿਰਜੀਤ ਕਯ ਜੁੱ ਸਰ, ੰਜਾਫੀ ਨਾਂਿ-ਿਾਕੰਸ : ਫਣਤਯ ਅਤ ਕਾਯਜ, ਯਿੀ ਸਾਵਿਤ ਰਕਾਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1999. 
19. ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ਬਾਸਾ ਤ ਵਿਆਕਯਣ - ਵਿਸਸ ਅੰਕ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, ਅੰਕ 41. 
20. ਬਾਖਾ ਸੰਜਭ, ਿਾਵਰਊਭ-22, 1997. 
21. ਆਰਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਵਿਸਸ ਅੰਕ, ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਦਭੀ, ਰੁਵਧਆਣਾ, 2001 
22. ਿਯਕੀਯਤ ਵਸੰਘ, ਸਾਡੀ ਬਾਸਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
23.  ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ਗੁਯਭੁਖੀ ਵਰੀ, ਇਵਤਿਾਸ ਤ ਇਵਤਿਾਸਕਾਯੀ, ਆਯਸੀ ਫਵਰਸ਼ਯਜ਼ 2016 
24. John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 1968. 

25. F.D. Sassure, Course in General Linguistics, Fontana Collins, 1959. 

26. Tej Bhatia, Punjabi : A Cognitive - Descriptive Grammar, Rouledge, London -- New York, 1993. 

27. Harjit Singh Gill, Reference Grammer of Punjabi, Punjabi University, Patiala, 1969. 

28. F.R. Palmer, Grammar 

29. George Yull,The Study of Language 

30. A.J.Greimas, Structural  Semantics, BhaKha Sanjam, Punjabi University, Patiala  

31. Langue and Parole, BhaKha Sanjam, Punjabi University, Patiala 
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ਕਯ ਕਯ-II: ਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਵਬਆਚਾਯ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                    ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ਵਿਰ ਦ  ਬਾਗਾਂ ਦ ਿਯਕ 

ਉ-ਬਾਗ (ੳ-1, ੳ-2,ਅਤ ਅ-1, ਅ-2)  ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ, ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ  ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ 
ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ  ਿੁੱਰ ਕਯਨੇ ਿ ਣਗ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ 
ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਗ। 

2.  ੀਜੇ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰਖ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਗ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਖਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਖਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
5. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ ਅਤ ਬਾਗ ਅ ) ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ  ਦ-ਦ ਪਰਸ਼ਨ  ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ  ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ  ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਸਜਨਹ ਾਂ 

ਸਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਚਾਯ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਿਯਕ ਪਰਸ਼ਨ  ਦ 12 ਅੰਕ ਹਣਗ। 
2.  ੀਜੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।  ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ। 
3. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਆਨ ਸਿਚ ਰੁੱ ਖਕੇ ਅ ੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਚ ਰਸਹ ਕੇ ਸਦੁੱ  ਾ ਜਾਿੇ। 

ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਖਾ 
ਬਾਗ ੳ 

ੳ-1: ਵਬਆਚਾਯ : ਵਧਾਂਤਕ ੱਖ 
   (I) ਸਵਬਆਚਾਯ ਦੀ ਵਯਬਾਸਾ ਅਤ ਰੁੱ ਛਣ 

(II) ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਭੁੁੱ ਖ ਅੰਗ 
(III) ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਯੂਾਂਤਯਣ                                                             
(IV).ਰਕਵਰਮ ਸਵਬਆਚਾਯ (Popular Culture)     12  ਅੰਕ 
 

  ੳ-2: ਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਸਯ ਖਤਯ 
   (I) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਸਾਵਿਤ 
   (II) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਬਾਸਾ 

(III) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਬੂਗਰ 
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(IV) ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਭੀਡੀਆ         12 ਅੰਕ 
ਬਾਗ ਅ 

  ਅ-1: ੰਜਾਫੀ ਵਬਆਚਾਯ : ਇਵਤਸਾਕ ਵਯਖ 
   (I) ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦੀ ਬੂਗਵਰਕ ਯੂ-ਯਖਾ 
   (II) ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਭੂਰ ਸਭ : ਇਵਤਿਾਸਕ ਅਤ ਅਵਧਨ ਸਯਤ 
   (III) ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਵਿੁੱ ਚ ਆ ਵਯਿਯਤਨ : ਰਾਚੀਨ, ਭੁੱ ਧਕਾਰ ਤ ਆਧੁਵਨਕ 

(IV) ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਵਨਖੜਿੇਂ ਰੁੱ ਛਣ       12 ਅੰਕ 
  ਅ-2: ੰਜਾਫੀ ਵਬਆਚਾਯ ਦੀ ਫਣਤਯ 
   (I) ਵਿਯਾਿਾ 
   (II) ਵਯਿਾਯ, ਵਿਆਿ, ਵਯਸਤਾ-ਨਾਤਾ ਰਫੰਧ 
   (III) ੰਜਾਫ,ੰਜਾਫੀ ਤ ੰਜਾਫੀਅਤ 
   (IV) ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਵਿਸਿੀਕਯਨ     12  ਅੰਕ 
            12 X4=48 ਅੰਕ 

ਬਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ    1 6X2=32 ਅੰਕ 

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ 
1. ਟੀ. ਆਯ. ਵਿਨੋਦ, ਸੰਸਵਕਰਤੀ ਤ ੰਜਾਫੀ ਸੰਸਵਕਰਤੀ, ਰਕਗੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਸਯਵਿੰਦ। 
2. ਗੁਯਫਖਸ ਵਸੰਘ ਯੈਂਕ, ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ, ਦੀ ੰਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਕਆਯਵਟਿ ਸਸਾਇਟੀ ਵਰਭਵਟਡ, ਰੁਵਧਆਣਾ। 
3. ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ : ਛਾਣ-ਵਚੰਨਹ , ੁਨੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਵਟਆਰਾ। 
4. ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਜਸੀ, ਰਕਧਾਯਾ ਤ ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡੇਂਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
5. ਯਾਜਿੰਤ ਕਯ, ਵਿਆਿ ਦ ਰਕਗੀਤ, ਵਿਵਬੰਨ ਵਯਖ, ਰਕਗੀਤ ਰਕਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜਹ। 
6. ਖਜ ਵਤਰਕਾ (ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਿਸਸ ਅੰਕ-42), ੰਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ। 
7. ੰਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਿਸਸ ਅੰਕ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
8. Raymond Williams, Culture, Fontana, paperbacks. 

9.  ਯਭਜੀਤ ਕਯ ਸਯਵਿੰਦ, ੀੰਜਾਫੀ ਸਾਕ-ਸਕੀਯੀਆ ਂਤ ਯਿੁ-ਯੀਤਾਂ, ਰਕਗੀਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜਹ 
10. ਜਗਭਿਨ ਵਸੰਘ, ਾਠ ਅਤ ਸੰਫਾਦ : ੁੱ ਛਭੀ ਸਭੀਵਖਆ ਅਤ ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਚੰਤਨ ਦ ਫਦਰਦ ਵਯਖ, ਗਰਸੀਅਸ ਫੁੁੱ ਕਸ, ਵਟਆਰਾ, 

2012 
11. ਰ. ਰੀਤਭ ਵਸੰਘ- ੰਜਾਫ, ੰਜਾਫੀ, ੰਜਾਫੀਅਤ, ਵਸੰਘ ਫਯਦਯਜ਼, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1998. 
12. ਬੁਵੰਦਯ ਵਸੰਘ ਖਵਿਯਾ, ਰਕਧਾਯਾ, ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਸਵਬਆਚਾਯ, ਸੂ ਫੁਕ ਡੀੂ, ਵਟਆਰਾ। 
13. ਗੁਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਭਾਨ, ਸਵਬਆਚਾਯ ਦਾ ਪਰਸਪਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
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ਇਰਕਵਟਵ ਕਯ-III (ਆਸ਼ਨ-i) : ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਵ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                     ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 

1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ 
ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿਿਗਾ, ਵਜਸ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਬਾਗ ਅ ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ (ਅ-1, ਅ-2, 
ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਵਕਸ ਵਤੰਨ ਉ-ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਤੰਨ 
ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅ ਬਾਗ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਨਿੀਂ ਕਯਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ 
ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 48 ਅੰਕ ਿਣਗ। 

2.  ੀਜੇ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰਖ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਗ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਖਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਖਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਯ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਰਸਨ ਵਕਸ ਯਚਨਾ ਦ ਵਸਧਾਂਤਕ, ਦਾਯਸਵਨਕ, ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਅਤ ਕਾਵਿਕ ੁੱਖ ਫਾਯ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
5. ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਯਾ ਦ ਵਿਸ ੁੱਖ, ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ ਫਾਯ ਿੀ ਰਸਨ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
6. ਰਸਨ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਵਕਸ ਵਿਸਸ ੁੱਖ ਜਾਂ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਇਵਤਿਾਸ ਸਫੰਧੀ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
7. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
8. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  
9. ਇਸ ਗੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱ ਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੰੁ ਰਗਬਗ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  

ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ) ਸਿਚੋਂ ਦ ਪਰਸ਼ਨ  ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ  12 ਅੰਕ ਦਾ ਹਿੇਗਾ। 
2. ਬਾਗ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਗਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 12×3=36 ਅੰਕ ਹਣਗੇ। 
3.  ੀਜੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ। 
4. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਆਨ ਸਿਚ ਰੁੱ ਖਕੇ ਅ ੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਚ ਰਸਹ ਕੇ ਸਦੁੱ  ਾ ਜਾਿੇ। 

ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਖਾ 
ਬਾਗ ੳ 

‘ਗ ਰਮਸ  ਕਾਵਵ-ਸਸਿਾਂ ’ (ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰਾਦਕ ਡਾ.ਅੰਵਭਰਤਾਰ ਕਯ ਅਤ ਸ.ਰਖਿੀਯ ਵਸੰਘ,  
ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।     12 ਅੰਕ 

 
ਬਾਗ ਅ 
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ਅ-1: ਸਰਕ (ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵਿਫ ਵਿਚ ਦਯਜ਼) : ਸਖ ਪਯੀਦ                                  
  ਅ -2: ਜੁਜੀ ਸਾਵਿਫ : ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ          
  ਅ -3: ਅਨੰਦ ਸਾਵਿਫ : ਗੁਯੂ ਅਭਯ ਦਾਸ ਜੀ         
  ਅ-4: ਵਿਰੀ ਿਾਯ : ਬਾਈ ਗੁਯਦਾਸ      3X12=36ਅੰਕ 

ਬਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ    1 6X2=32 ਅੰਕ 

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ 
1. ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ, ਜੁਜੀ ਸਟੀਕ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ ਸਦਨ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ। 
2. ਦਰੀ ਵਸੰਘ ਦੀ, ਜੁਜੀ : ਇਕ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਅਵਧਨ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
3. ਡਾ. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਫਾਫਾ ਪਯੀਦ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ 
4. ਵਰਤਾਰ ਵਸੰਘ, ਜੁਜੀ ਵਿਿਚਨ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  
5. ਦੀਿਾਨ ਵਸੰਘ, ਪਯੀਦ ਦਯਸਨ। 
6. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਕਸਤੂਯੀ ਰਾਰ ਡਂ ਸਨਜ਼, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1963. 
7. ੰਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ,ਂ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਅੰਕ, ਦ ਬਾਗ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
8. ਸਾਵਿਫ ਵਸੰਘ, ਜੁ ਸਾਵਿਫ ਸਟੀਕ, ਵਸੰਘ ਫਰਦਯਜ਼, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1947. 
9. ਿਯਫੰਸ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਰਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1982. 
10. ਫਰਿਭਜਗਦੀਸ ਵਸੰਘ, ਬਾਈ ਗੁਯਦਾਸ : ਯਚਨਾ ਸੰਸਾਯ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
11. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਗੀ, ਬਾਈ ਗੁਯਦਾਸ, ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
12. ਅਨੰਦ ਸਾਵਿਫ : ਯਚਨਾ ਸੰਸਾਯ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
13. ਿਯਨਾਭ ਵਸੰਘ ਸਾਨ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਿਕਾਯ : ਜੁਜੀ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1975. 
14. ਜਗਫੀਯ ਵਸੰਘ, ਗੁਯਫਾਣੀ ਵਿਸਿ ਵਦਰਸਟੀ ਤ ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਿਰਵਿਸ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
15. ਗੁਰਿੰਤ ਵਸੰਘ, ਗੁਯਭਵਤ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰਤਨ, ਵਸੰਘ ਫਰਦਯਜ਼, ਫਜ਼ਾਯ ਭਾਈ ਸਿਾ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ।  
16. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਅਨੰਦ ਜਵਤ ਤ ਜੁਗਵਤ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  
17. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਗੁਯੂ ਅਭਯ ਦਾਸ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
18. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਗੁਯਫਾਣੀ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
19. ਸ ਖ ਪਯੀਦ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
20. ੂਯਨ ਵਸੰਘ, ਵਜਨ ਕ ਚਰ ਯਤੜ, (ਅਨੁ. ਕਯਭ ਵਸੰਘ ਕੂਯ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
21. ਗੁਯਸਯਨ ਕਯ ਜੁੱਗੀ (ਸੰਾ.), ਿਾਯਾਂ ਬਾਈ ਗੁਯਦਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
22. ਭਵਿੰਦਯ ਕਯ ਵਗੁੱਰ, ਫਾਣੀ ਸਾਯ, ਨਿਮੁਗ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਚਾਂਦਨੀ ਚਕ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
23. ਭਵਿੰਦਯ ਕਯ ਵਗੁੱਰ, ਫਾਣੀ ਵਿਿਚਨ, ਆਯਸੀ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਚਾਂਦਨੀ ਚਕ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
24.  ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਗ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰਤਨ 
25. ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਗ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਿਕ 
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ਇਰਕਵਟਿ ਕਯਸ-III (ਆਸ਼ਨ-ii) : ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ : ਵਵਸ਼ਸ਼ ਅਵਧਨ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                     ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ 

ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿਿਗਾ,ਵਜਸ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ । ਬਾਗ ਅ ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ (ਅ-1, ਅ-2, 
ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਵਕਸ ਵਤੰਨ ਉ-ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਤੰਨ 
ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅ ਬਾਗ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਨਿੀਂ ਕਯਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ 
ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 36 ਅੰਕ ਿਣਗ। 

2.  ੀਜੇ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰਖ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਗ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਖਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਖਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਰਸਨ ਵਕਸ ਯਚਨਾ ਦ ਵਸਧਾਂਤਕ, ਦਾਯਸਵਨਕ, ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਅਤ ਕਾਵਿਕ ੁੱਖ ਫਾਯ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
5. ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਯਾ ਦ ਵਿਸ ੁੱਖ, ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ ਫਾਯ ਿੀ ਰਸਨ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
6. ਰਸਨ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਵਕਸ ਵਿਸਸ ੁੱਖ ਜਾਂ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਇਵਤਿਾਸ ਸਫੰਧੀ ਿੀ ੁੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।  
7. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
8. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  
9. ਇਸ ਗੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱ ਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਗੁਯਭਵਤ ਕਾਵਿ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੰੂ ਰਗਬਗ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  

ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ) ਸਿਚੋਂ ਦ ਪਰਸ਼ਨ  ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ  12 ਅੰਕ ਦਾ ਹਿੇਗਾ। 
2. ਬਾਗ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਗਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 12×3=36 ਅੰਕ ਹਣਗੇ। 
3.  ੀਜੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ। 
4. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਆਨ ਸਿਚ ਰੁੱ ਖਕੇ ਅ ੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਚ ਰਸਹ ਕੇ ਸਦੁੱ  ਾ ਜਾਿੇ। 

ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਖਾ 
ਸਠ ਵਰਖੀਆਂ ਫਾਣੀਆਂ ਦ ਵਵਸ਼ਸ਼ ਰੰਗ ਵਵੱਚ 

ਬਾਗ ੳ 
‘ਗ ਰਮਸ  ਕਾਵਵ-ਸਸਿਾਂ ’ (ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰਾਦਕ ਡਾ.ਅੰਵਭਰਤਾਰ ਕਯ ਅਤ ਸ.ਰਖਿੀਯ ਵਸੰਘ,  
ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।     12 ਅੰਕ 
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ਬਾਗ ਅ 
ਅ-1: ਜੁਜੀ ਸਾਵਿਫ                                      

  ਅ-2: ਆਸਾ ਦੀ ਿਾਯ            
  ਅ-3: ਵਸੁੱ ਧ ਗਸਵਟ           
  ਅ-4: ਦੁੱ ਖਣੀ ਅੰਕਾਯ        3X12=36 ਅੰਕ  
    ਬਾਗ ੲ 

ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    1 6X2=32 ਅੰਕ 

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ 
1. ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ, ਜੁਜੀ ਸਟੀਕ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ ਸਦਨ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ। 
2. ਦਰੀ ਵਸੰਘ ਦੀ, ਜੁਜੀ (ਇਕ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਅਵਧਨ), ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ, ੰਜਾਫੀ ਵਟਆਰਾ। 
3. ਵਰਤਾਰ ਵਸੰਘ, ਜੁਜੀ ਵਿਿਚਨ, ਸੂ ਫੁੁੱ ਕ ਵਡ,ੂ ਵਟਆਰਾ। 
4. ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਕਸਤੂਯੀ ਰਾਰ ਡਂ ਸਨਜ਼, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1963. 
5. ੰਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ,ਂ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਅੰਕ, ਦ ਬਾਗ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
6. ਸਾਵਿਫ ਵਸੰਘ, ਜੁ ਸਾਵਿਫ ਸਟੀਕ, ਵਸੰਘ ਫਰਦਯਜ਼, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1947. 
7. ਿਯਫੰਸ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਰਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1982. 
8. ਕਾਰਾ ਵਸੰਘ ਫਦੀ, ਿਾਯਕਾਯ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ, ੰਜਾਫ ਫੁੁੱ ਕ ਸਟਯ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ, 1968. 
9. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ, ਰਕਾਸ, ਬਾਗ ਵਿਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ (ਸੰਾ. ਅਤ ਟੀਕਾਕਾਯ ਤਾਯਨ ਵਸੰਘ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1969. 
10. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਗੀ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ, ਭਦਾਨ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਵਟਆਰਾ, 1968. 
11. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਗੀ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਨਿਮੁਗ ਫਵਰਸਯਜ਼, ਚਾਂਦਨੀ ਚਕ, ਵਦੁੱ ਰੀ-6, 1969. 
12. ਜਗਜੀਤ ਵਸੰਘ ਛਾਫੜਾ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ : ਇਕ ਅਵਧਨ, ਸੀਭਾ ਰਕਾਸਨ, ਜਰੰਧਯ, 1971. 
13. ਸੁਵਯੰਦਯ ਵਸੰਘ ਕਿਰੀ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ : ਜੀਿਨ, ਦਯਸਨ ਤ ਕਾਵਿ ਕਰਾ, ੰਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ, 1968. 
14. ਿਯਨਾਭ ਵਸੰਘ ਸਾਨ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਿਕਾਯ : ਜੁਜੀ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ, 1975. 
15. ਦੀਿਾਨ ਵਸੰਘ, ਵਸੁੱ ਧ ਗਸਵਟ ਤ ਿਯ ਰਖ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਅਵਧਨ ਵਿਬਾਗ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1983. 
16. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਗੁਯਫਾਣੀ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
17. ਫਰਿਭਜਗਦੀਸ ਵਸੰਘ, ਵਸੁੱ ਧ ਗਸਵਟ : ਾਠ ਰਸੰਗ ਅਤ ਰਿਚਨ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਡਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
18. ਭ ਰਕਾਸ ਿਵਸ਼ਸਟ, ਵਚਨਹ  ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ, ੰਜਾਫ ਰਕਾਸ, ਚੰਡੀਗੜਹ। 
19. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਵਿਸਸ ਅੰਕ, ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
20. ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਵਢਰੋਂ (ਸੰਾ.), ਜੁਜੀ ਫਿੁੁੱ ਖੀ ਅਵਧਨ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
21. ਵਸੁੱ ਧ ਗਸਵਟ (ਸਟੀਕ), ਟੀਕਾਕਾਯ ਤੀਯਥ ਵਸੰਘ ਸਿਾੰਥੀ। 
22. ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਗ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੰਤਨ 
23. ਅਭਯਜੀਤ ਵਸੰਘ ਕਾਂਗ, ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਿਕ 
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ਇਰਕਵਟਿ ਕਯਸ IV : (ਆਸ਼ਨ-i) ੰਜਾਫੀ ਵਾਯਤਕ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                     ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ 

ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿਿਗਾ,ਵਜਸ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ । ਬਾਗ ਅ ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ (ਅ-1, ਅ-2, 
ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ 
ਵਕਸ ਵਤੰਨ ਉ-ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅ ਬਾਗ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ 
ਿੁੱਰ ਨਿੀਂ ਕਯਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 12 X3=36 ਅੰਕ ਿਣਗ। 

2.  ੀਜੇ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰਖ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਗ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਖਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਖਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸੰਖੇਪ 
ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਰਸਨ ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਵਿਸ-ਿਸਤ,ੂ ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ, ਸ ਰੀ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ ਜਾਂ ਕਰਾ-ੁੱਖ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਖਕ ਦੀ ਸਾਵਿਤ-
ਇਵਤਿਾਸਕ ਸੰਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਫਾਯ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।  

5. ਇਸ ਗੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਿਾਯਤਕ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਦਤੀ ਜਾਿ।  
6. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
7. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ) ਸਿਚੋਂ ਦ ਪਰਸ਼ਨ  ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ  12 ਅੰਕ ਦਾ ਹਿੇਗਾ। 
2. ਬਾਗ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਗਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ-ਇਕ ਿੁੱਰ ਿੀ ਕਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 12×3=36 ਅੰਕ ਹਣਗੇ। 
3.  ੀਜੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ। 
4. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਆਨ ਸਿਚ ਰੁੱ ਖਕੇ ਅ ੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਚ ਰਸਹ ਕੇ ਸਦੁੱ  ਾ ਜਾਿੇ। 

ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਖਾ 
ਬਾਗ ੳ 

‘ਿਾਯਤਕ-ਵਸਧਾਂਤ’ (ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰਾਦਕ ਡਾ.ਗੁਯਨਾਇਫ ਵਸੰਘ ਅਤ ਡਾ. ਚਯਨਜੀਤ ਕਯ, ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ, 
 ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।        12 ਅੰਕ 

ਬਾਗ ਅ 
ਅ-1: ੁਯਾਤਨ ਜਨਭ ਸਾਖੀ :  ਸੰਾ. ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ                                   
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  ਅ-2: ਿਾਯਤਕ ਵਿਯਸਾ (ੁਯਾਣੀ ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ ਦਾ ਚਣਿਾਂ ਸੰਗਰਵਿ) 
   ਸੰਾਦਕ : ਰ. ਸਤਨਾਭ ਵਸੰਘ ਜੁੱ ਸਰ, ਰ. ਫੂਟਾ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ,  

ਰ. ਯਾਵਜੰਦਯ ਾਰ ਵਸੰਘ ਫਯਾੜ          
  ਅ-3: ੰਜਾਫੀ ਫਾਤਚੀਤ   :  ਸਯਧਾ ਯਾਭ ਵ ਪਰ ਯੀ        

ਅ-4: ਸਾਿੀਂ ੁੱ ਧਯੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ – ਗੁਯਫਖਸ਼ ਵਸੰਘ     12X3=36 ਅੰਕ  
ਬਾਗ ੲ 

ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ    1 6X2=32 ਅੰਕ 

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ 
1. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਗੀ, ੁਯਾਤਨ, ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ, ੰਜਾਫ ਸਟਟ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਟਕਸਟ ਫੁੁੱ ਕ ਫਯਡ, ਚੰਡੀਗੜਹ। 
2. ਗੁਯਭਿਨ ਵਸੰਘ ਿਾਰੀਆ, ਸਢੀ ਿਵਯ ਜੀ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ। 
3. ਗੁਯਫਚਨ ਕਯ, ਸਯਧਾ ਯਾਭ ਵ ਪਰ ਯੀ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
4. ਸੁਵਯੰਦਯ ਵਸੰਘ ਕਿਰੀ, ੁਯਾਤਨ ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ : ਸਯੂ, ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਕਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ਼ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ, 

1955. 
5. ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ੁਯਾਤਨ ਿਾਯਤਕ ਵਿਸਸ ਅੰਕ-21, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ, ਭਾਯਚ, 1983. 
6. ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ਵਨਫੰਧ ਅੰਕ-29, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ਼ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ। 
7. ਭਵਿੰਦਯ ਕਯ ਵਗੁੱਰ (ਸੰਾ.), ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ : ਸਭੀਨਾਯ, ੰਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
8. ਕਯਨਜੀਤ ਵਸੰਘ, ੁਯਾਤਨ ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ ਦਾ ਇਵਤਿਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 



ਭ. . (ੰਜਾਫੀ) ਬਾਗ ਦੂਜਾ (ਭਟਯ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ) 
ਰਾਈਵਟ ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ 
2018-19, 2019-20 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ 

ਭਟਯ ਤੀਜਾ 

13 
 

ਇਰਕਵਟਿ ਕਯਸ-IV : ( ਆਸ਼ਨ-ii)  ਜਨਭ ਸਾਖੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਅਵਧਨ  
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                     ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ 
ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿਿਗਾ,ਵਜਸ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ । ਬਾਗ ਅ ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, 
ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਵਕਸ ਵਤੰਨ ਉ-
ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅ ਬਾਗ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਨਿੀਂ ਕਯਗਾ। ਿਯਕ 

ਰਸ਼ਨ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 12 X 3=36 ਅੰਕ ਿਣਗ। 

2.  ੀਜੇ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰਖ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ 32 ਅੰਕ ਿਣਗ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਖਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਖਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ 
12 ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਇਸ ਗੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਾਠ-ਕਰਭ ਦ ਸਬ ੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਰਗਬਗ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  
5. ਰਸਨ ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਵਿਸ-ਿਸਤ,ੂ ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ, ਸਰੀ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ ਜਾਂ ਕਰਾ-ੁੱਖ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਖਕ ਦੀ ਸਾਵਿਤ-

ਇਵਤਿਾਸਕ ਸੰਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।  
6. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
7. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ) ਸਿਚੋਂ ਦ ਪਰਸ਼ਨ  ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ  12 ਅੰਕ ਦਾ ਹਿੇਗਾ। 
2. ਬਾਗ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਗਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 12×3=36 ਅੰਕ ਹਣਗੇ। 
3.  ੀਜੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।  ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ। 
4. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਆਨ ਸਿਚ ਰੁੱ ਖਕੇ ਅ ੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਚ ਰਸਹ ਕੇ ਸਦੁੱ  ਾ ਜਾਿੇ। 

 
ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਖਾ 
ਬਾਗ ੳ 

‘ਿਾਯਤਕ-ਵਸਧਾਂਤ’ (ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰਾਦਕ ਡਾ.ਗੁਯਨਾਇਫ ਵਸੰਘ ਅਤ ਡਾ. ਚਯਨਜੀਤ ਕਯ, ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ, 
 ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।        12 ਅੰਕ 

ਬਾਗ ਅ 
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ਅ-1: ੁਯਾਤਨ ਜਨਭ ਸਾਖੀ , ਸੰਾ. ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰਘ, ਬਾਈ ਿੀੲ ਵਸੰਘ ਸਾਵਿਤ ਸਦਨ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਰੀ, 2006.                                  
  ਅ-2: ਜਨਭ ਸਾਖੀ-ਵਭਯਿਿਾਨ (ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰਾ.ਵਕਯਾਰ ਵਸੰਘ,ਖਾਰਸਾ ਕਾਵਰਜ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1969.    
  ਅ-3: ਜਨਭ ਾਖੀ-ਬਾਈ ਫਾਰ , ੰਾ. ੁਵਯੰਦਯ ਵੰਘ ਕਸਰੀ, ੰਜਾਫ ਮੂਨੀਵਯਵਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2010.  

ਅ-4: ਵਗਆਨ ਯਤਨਾਵਰੀ, ੰਾ.ਜਫੀਯ ਵੰਘ ਾਫਯ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਮੂਨੀਵਵਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, 1993.  
           3 X12=36 ਅੰਕ  
     

ਬਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ    1 6X2=32 ਅੰਕ 

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ 
1. ਯਤਨ ਵਸੰਘ ਜੁੱਗੀ, ੁਯਾਤਨ, ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ, ੰਜਾਫ ਸਟਟ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਟਕਸਟ ਫੁੁੱ ਕ ਫਯਡ, ਚੰਡੀਗੜਹ। 
2. ਗੁਯਭਿਨ ਵਸੰਘ ਿਾਰੀਆ, ਸਢੀ ਿਵਯ ਜੀ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ। 
3. ਗੁਯਫਚਨ ਕਯ, ਸਯਧਾ ਯਾਭ ਵ ਪਰ ਯੀ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ। 
4. ਸੁਵਯੰਦਯ ਵਸੰਘ ਕਿਰੀ, ੁਯਾਤਨ ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ : ਸਯੂ, ਵਸਧਾਂਤ ਤ ਵਿਕਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ਼ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ, 

1955. 
5. ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ੁਯਾਤਨ ਿਾਯਤਕ ਵਿਸਸ ਅੰਕ-21, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ, ਭਾਯਚ, 1983. 
6. ਖਜ ਵਤਰਕਾ, ਵਨਫੰਧ ਅੰਕ-29, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਫਰੀਕਸਨ਼ ਵਫਊਯ, ਵਟਆਰਾ। 
7. ਭਵਿੰਦਯ ਕਯ ਵਗੁੱਰ (ਸੰਾ.), ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ : ਸਭੀਨਾਯ, ੰਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
8. ਕਯਨਜੀਤ ਵਸੰਘ, ੁਯਾਤਨ ੰਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ ਦਾ ਇਵਤਿਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਅਕਾਦਭੀ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
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ਇਰਕਵਟਵ ਕਯ-V: (ਆਸ਼ਨ-i)   ੂਫੀ ਅਤ ਫੀਯ ਕਾਵਵ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                     ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ 

ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿਿਗਾ,ਵਜਸ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ । ਬਾਗ ਅ ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ (ਅ-1, ਅ-2, 
ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਵਕਸ ਵਤੰਨ ਉ-ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਤੰਨ 
ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅ ਬਾਗ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਨਿੀਂ ਕਯਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ 
ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 12 X3=36 ਅੰਕ ਿਣਗ। 

2.  ੀਜੇ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰਖ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ 16 X 2=32 ਅੰਕ ਿਣਗ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਖਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਖਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ 
16 ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਇਸ ਗੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਾਠ-ਕਰਭ ਦ ਸਬ ੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਰਗਬਗ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  
5. ਰਸਨ ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਵਿਸ-ਿਸਤ,ੂ ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ, ਸਰੀ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ ਜਾਂ ਕਰਾ-ੁੱਖ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਖਕ ਦੀ ਸਾਵਿਤ-

ਇਵਤਿਾਸਕ ਸੰਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।  
6. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
7. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
5. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ) ਸਿਚੋਂ ਦ ਪਰਸ਼ਨ  ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ  12 ਅੰਕ ਦਾ ਹਿੇਗਾ। 
6. ਬਾਗ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਗਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 12×3=36 ਅੰਕ ਹਣਗੇ। 
7.  ੀਜੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ। 
8. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਆਨ ਸਿਚ ਰੁੱ ਖਕੇ ਅ ੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਚ ਰਸਹ ਕੇ ਸਦੁੱ  ਾ ਜਾਿੇ। 

ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਖਾ 
ਬਾਗ ੳ 

‘ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਕਾਵਿ-ਵਸਧਾਂਤ’(ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰਾਦਕ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਸਣੀ ਅਤ ਡਾ.ਤਾਯਾ ਵਸੰਘ,  
ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।     12 ਅੰਕ 

ਬਾਗ ਅ 
ਅ-1: ਸਾਿ ਿੁਸਨ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਸੀਤਰ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ,  

ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ (ੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਯਜ ਚਣਿੀਂ ਯਚਨਾ)    



ਭ. . (ੰਜਾਫੀ) ਬਾਗ ਦੂਜਾ (ਭਟਯ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ) 
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  ਅ-2: ਫੁੁੱ ਰ ਸਾਿ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਸੀਤਰ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ,  
ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ (ੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਯਜ ਚਣਿੀਂ ਯਚਨਾ)    

  ਅ-3: ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਯ : ਗੁਯੂ ਗਵਫੰਦ ਵਸੰਘ         
  ਅ-4: ਜੰਗਨਾਭਾ ਵਸੰਘਾਂ ਤ ਪਯੰਗੀਆ ਂ: ਸਾਿ ਭੁਿੰਭਦ     3X12=36 ਅੰਕ   

ਬਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    1 6X2=32 ਅੰਕ 

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ 
1. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਸੂੀਭਤ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਸੂੀ ਕਾਵਿ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
2. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਕਾੀਆ,ਂ ਸਾਿ ਿੁਸਨ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
3. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਕਾੀਆ,ਂ ਫੁਰਹ ਸਾਿ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
4. ਿਯਵਜੰਦਯ ਵਸੰਘ ਵਢਰੋਂ, ਸੂਪੀ ਕਿੀ "ਸਾਿ ਿੁਸਨ`, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
5. ਫਰਫੀਯ ਵਸੰਘ ੂਨੀ, ਜੰਗ ਵਸੰਘਾਂ ਤ ਅੰਗਯਜ਼ਾਂ (ਸਾਿ ਭੁਿੰਭਦ), ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
6. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਯ : ਵਚੰਤਨ ਤ ਕਰਾ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
7. ਡਾ. ਨਯਸ, ਸੂੀ ਭਤ ਤ ਸੂਪੀ ਕਾਵਿ, ਰਕ ਸਾਵਿਤ ਰਕਾਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
8. ਕਾਰਾ ਵਸੰਘ ਫਦੀ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਯ : ਇਕ ਅਵਧਨ, ੰਜਾਫੀ ਫੁੁੱ ਕ ਸਟਯ, ਵਦੁੱ ਰੀ। 
9. ੰਜਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੀਯ ਕਾਵਿ ਅੰਕ, ਬਾਸਾ ਵਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ, ਵਟਆਰਾ। 
10. ਖਜ ਦਯਣ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, ਜਨਿਯੀ 1984. 



ਭ. . (ੰਜਾਫੀ) ਬਾਗ ਦੂਜਾ (ਭਟਯ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ) 
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ਇਰਕਵਟਵ ਕਯ-V: (ਆਸ਼ਨ-ii)   ੂਫੀ ਕਾਵਵ ਵਵਸ਼ਸ਼ ਅਵਧਨ 
ਕੁੁੱ ਰ ਅੰਕ : 80                     ਪਾਸ ਹਣ ਲਈ ਅੰਕ :28 
ਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ਘੰਟ                   
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਸਾਰੇ ਸਸਲੇਬਸ ਸਿਚੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨ-ੁੱਤਯ ਨੰੂ  ਸ ੰਨ ਭਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅ ੇ ੲ) ਵਿੁੱ ਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ 

ਜਾਣਗ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿਿਗਾ,ਵਜਸ ਦ 12 ਅੰਕ ਿਣਗ । ਬਾਗ ਅ ਦ ਿਯਕ ਉ-ਬਾਗ (ਅ-1, ਅ-2, 
ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਕੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਨੇ ਵਕਸ ਵਤੰਨ ਉ-ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਤੰਨ 
ਰਸ਼ਨ ਕਯਨੇ ਿਣਗ। ਅ ਬਾਗ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਨਿੀਂ ਕਯਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ 
ਦ 09 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਗਾਂ ਦ ਕੁਰ 12 X 3=36 ਅੰਕ ਿਣਗ। 

2.  ੀਜੇ ਬਾਗ (ਬਾਗ ੲ)  ਵਿਚ ਸੰਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ  16  ਰਸਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਵਖਆਯਥੀ  ਨੇ ਸਾਯ ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਸੰਖ 
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਵਿਚ ਦਣਾ ਿਿਗਾ। ਿਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰਕ ਿਣਗ। ਇਸ ਬਾਗ ਦ ਕੁਰ  32 ਅੰਕ ਿਣਗ।  

3. ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਸਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਵਸਰਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱਖਾਂ ਸੰਫੰਧੀ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਿੁੱਰੋਂ ਕੀਤ ਅਵਧਨ ਨੰੂ ਯਵਖਆ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਵਸਰਫਸ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾਗ (ਭਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸਨ ਦ ਸਾਯ 
16 ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਵਕ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰਵਧਤ ਵਸਰਫਸ ਦ ਵਨਕਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਕ ਅਵਧਨ ਨੰੂ 
ਯਵਖਆ ਜਾ ਸਕ।  

4. ਇਸ ਗੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਾਠ-ਕਰਭ ਦ ਸਬ ੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਰਗਬਗ ਇਕ ਵਜਿੀ ਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਭਰ।  
5. ਰਸਨ ੁਸਤਕਾਂ ਦ ਵਿਸ-ਿਸਤ,ੂ ਯੂ ਵਿਧਾਨ, ਬਾਸਾ, ਸਰੀ ਅਤ ਸਫਦਾਿਰੀ, ਵਿਚਾਯਧਾਯਾ ਜਾਂ ਕਰਾ-ੁੱਖ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਖਕ ਦੀ ਸਾਵਿਤ-

ਇਵਤਿਾਸਕ ਸੰਦਯਬ ਵਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਕਦ ਿਨ।  
6. ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਯਰ, ਸਸਟ ਅਤ ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਦੀ ਫਵਧਕ ੁੱਧਯ ਦ ਅਨੁਕੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  
7. ਰਸਨ ਅਵਜਿ ਿਣ ਵਜਿੜ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਣ।  

ਰੀਵਖਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ 
1. ਵਿਰ ਦ ਬਾਗਾਂ (ਭਾਗ ੳ) ਸਿਚੋਂ ਦ ਪਰਸ਼ਨ  ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ  12 ਅੰਕ ਦਾ ਹਿੇਗਾ। 
2. ਬਾਗ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਗਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਵਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਰ ਕਯਨੇ ਿਨ। ਇਕ ਉ-ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ 

ਇਕ-ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿੁੱਰ ਕਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਵਤੰਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 12×3=36 ਅੰਕ ਹਣਗੇ। 
3.  ੀਜੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ-ੲ) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ16  ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱ ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹਨ। 
4. ਉੱ ਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਆਨ ਸਿਚ ਰੁੱ ਖਕੇ ਅ ੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਚ ਰਸਹ ਕੇ ਸਦੁੱ  ਾ ਜਾਿੇ। 

ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਖਾ 
ਬਾਗ ੳ 

‘ਭੁੱ ਧਕਾਰੀ ਕਾਵਿ-ਵਸਧਾਂਤ’(ਬਾਗ ਵਿਰਾ), ਸੰਾਦਕ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਯ ਵਸੰਘ ਸਣੀ ਅਤ ਡਾ.ਤਾਯਾ ਵਸੰਘ,  
ਫਰੀਕਸ਼ਨ ਵਫਊਯ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।     12 ਅੰਕ 

ਬਾਗ ਅ 
ਅ-1: ਸੁਰਤਾਨ ਫਾਿੂ  

  ਅ-2: ਫੁੁੱ ਰ ਸਾਿ : ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਸੀਤਰ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ,  



ਭ. . (ੰਜਾਫੀ) ਬਾਗ ਦੂਜਾ (ਭਟਯ ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ) 
ਰਾਈਵਟ ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ 
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   ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ (ੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਯਜ ਚਣਿੀਂ ਯਚਨਾ)    
  ਅ-3: ਕਰਾਭ ਅਰੀ ਸਦਯ (ਦੀਵਾਨ,ੰਨਾ-100-195) , ੰਾ. ਡਾ.ਗੁਯਦਵ ਵੰਘ, ਫਰੀਕਸਨ ਵਫਊਯ,  
   ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ 
  ਅ-4: ਕਾਪੀਆਂ ਖਵਾਜ਼ਾ ਗ਼ੁਰਾਭ ਪਯੀਦ , ਸੰਾ. ਕਾਰਾ ਵਸੰਘ ਫਦੀ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।   
               
            3 X12=36 ਅੰਕ   

ਬਾਗ ੲ 
ਉਯਕਤ ਵਸਰਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 16 ਰਸ਼ਨ    1 6X2=32 ਅੰਕ 

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ 
1. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਸੂੀਭਤ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਸੂੀ ਕਾਵਿ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
2. ਵਫਕਯਭ ਵਸੰਘ ਘੁੰ ਭਣ, ਕਾੀਆ,ਂ ਫੁਰਹ ਸਾਿ, ਿਾਵਯਸ ਸਾਿ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
3. ਰਪਸਯ ਗੁਰਿੰਤ ਵਸੰਘ ਯਚਨਾਿਰੀ, ਸੰਾ.ਡਾ.ਗੁਯਭੁਖ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ।  
4. ਬਾਯਤੀ ਸੂਪੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਅੰਕ, ਸੰਾ.ਡਾ.ਸੁਖਦਿ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਦਭੀ, ਰੁਵਧਆਣਾ।  
5. ਗੁਰਿੰਤ ਵਸੰਘ, ਸੂਪੀਿਾਦ,ਸੰਾ. ਡਾ.ਗੁਯਭੁਖ ਵਸੰਘ, ਰਕਗੀਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜਹ। 
6. ਫੁੁੱ ਰਹ  ਸ਼ਾਿ-ਜੀਿਨ ਅਤ ਯਚਨਾ, ਸੰਾ. ਡਾ. ਜਗਤਾਯ, ਰਕਗੀਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜਹ।  
7. ਡਾ. ਨਯਸ, ਸੂੀ ਭਤ ਤ ਸੂਪੀ ਕਾਵਿ, ਰਕ ਸਾਵਿਤ ਰਕਾਸਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
8. ਵਿਯਦ ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਬਗਰ, ਸੂਪੀ ਰਕ, ਯਿੀ ਸਾਵਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ। 
9. ਡਾ.ਦੀਿਾਨ ਵਸੰਘ, ਸੂਪੀਿਾਦ ਤ ਿਯ ਰਖ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਕ ਸ਼ਾ, ਰੁਵਧਆਣਾ।  
10. ਖਜ ਦਯਣ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਅੰਵਭਰਤਸਯ, ਜਨਿਯੀ 1984. 
11. ਡਾ.ਜਗਜੀਤ ਵਸੰਘ, ੰਜਾਫੀ ਸੂਪੀ ਕਾਵਿ ਰਿਚਨ, , ਫਰਿੰਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਜਰੰਧਯ।  


