ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਕਯ ਕਯ-I

:

ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ

ਕਯ ਕਯ-II

:

ਸਾਹਿਤ ਆਰ ਚਨਾ ਦ ਹਸਧਾਂਤ

ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-III :

ਿਠ ਹਰਐੀਆਂ ਆਸ਼ਨ ਹਿਚੋਂ ਇਏ:

(

i)

(

ii) ਨਾਟਏਏਾਯ ਿਯਚਯਨ ਹਸੰ  : ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅਹਧਨ

ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-IV

:

ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-V

ਆਨਯਜ਼ ਕਯ ਕਯ-VI

ਿਠ ਹਰਐੀਆਂ ਆਸ਼ਨ ਹਿਚੋਂ ਇਏ:
(i)

ਆਧੁਹਨਏ ੰ ਜਾਫੀ ਏਾਹਿ

(ii)

ਆਧੁਹਨਏ ਹਫਯਤਾਂਤਏ ਏਾਹਿ

ਿਠ ਹਰਐੀਆਂ ਆਸ਼ਨ ਹਿਚੋਂ ਇਏ:

:

ਆਨਯਜ਼ ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-VII

ਨਟ:

ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਏ

(i)

ਆਸ਼ਨ ਹਿਰੀ : ਭੁੁੱ ਢਰੀ ੰ ਜਾਫੀ ਰ

(ii)

ਆਸ਼ਨ ਦੂਜੀ : ਆਧੁਹਨਏ ੰ ਜਾਫੀ ਰ

ਹਿਸ਼ਿ ਰ
:

ਿਠ ਹਰਐੀਆਂ ਆਸ਼ਨ ਹਿਚੋਂ ਇਏ:

(i)

ਕੰ ਪਊਟਯ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ

(ii)

ੰ ਜਾਫੀ ਭੀਡੀਆ-I

ਭ.. ਾਸ ਕਯਸ ਦਾ ਿਯਏ ਯਚਾ 80 ਅੰ ਏਾਂ ਦਾ ਿਿਾ ਹਜਸ ਹਿਚ 20 ਅੰ ਏਾਂ ਦੀ ਇੰ ਟਯਨਰ ਅਸਸਭੈਂਟ ਿਿੀ ਹਜਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਿਠ
ਹਰਐ ਅਨੁਸਾਯ ਿ। ਆਨਯਜ਼ ਦ ਦਿੇਂ ਯਚ 100 ਅੰ ਏਾਂ ਦ ਿਣ ਅਤ ਇਸ ਹਿਚ ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ 26/20 ਨੰਫਯ ਿਣ।

ਭਦਦਦ

ਭ.. ਾਸ ਏਯਸ

ਭ..ਆਨਯਜ਼ ਭ. ਆਨਯਜ਼

:10

12

10

ਐਤਯੀ ਏਾਯਜ ਦ ਅੰ ਏ

:05

09

05

ਜਭਾਤ ਹਿਚ ਿਾਜ਼ਯੀ ਦ ਅੰ ਏ

:05

05

05

ਏਯ ਏਯਸ ਇਰ ਏਟਹਟਿ
1.

ਟਸਟ ਤ ਆਧਾਹਯਤ ਅੰ ਏ

2.

ਰਾਜਏਟ ਿਯਏ/ਸਭੀਨਾਯ/

3.

ਜਭਾਤ ਹਿਚ ਿਾਜ਼ਯੀ ਦ ਅੰ ਏ ਿਠ ਹਰਐ ਅਨੁਸਾਯ ਹਦੁੱ ਤ ਜਾਣ :(75 % ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਯ ਅਤ 80 % ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਿਯਏ ਯ ਦ ੀਯੀਅਡ ਅਟੈਂਡ ਏਯਨ ਿਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨੂੰ 3 ਅੰ ਏ)
(80 % ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਯ ਅਤ 85 % ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਿਯਏ ਯ ਦ ੀਯੀਅਡ ਅਟੈਂਡ ਏਯਨ ਿਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨੂੰ 4 ਅੰ ਏ)
(85 % ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਯ ਿਯਏ ਯ ਦ ੀਯੀਅਡ ਅਟੈਂਡ ਏਯਨ ਿਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਅੰ ਏ)
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2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ

ਕਯ ਕਯ-I: ੰ ਜਾਫੀ ਾਹਸਤ ਦਾ ਇਹਤਸਾ
ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 80
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :20
ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 60

ਯਚ ਪਿਚ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :28
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 07
ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਹਐਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ੰ ਟ
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1.

ਸਾਯ ਪਸਰ ਫਸ ਪਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸ਼ਨ-ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਬਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅਤ ੲ) ਹਿੁੱ ਚ ਿੰ ਹਡਆ ਜਾਿ। ਹਿਰ ਦ ਬਾਾਂ ਦ ਿਯਏ
ਉ-ਬਾ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2) ਹਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਏੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਹਯਕ ਉ-ਬਾਗ
ਪਿਚੋਂ ਇਏ-ਇਏ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਏੁਰ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਣ। ਅਹਜਿ ਿਯ ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਹਿਰ ਚਾਯ ਉ-ਬਾਾਂ
ਦ ਏੁਰ 36 ਅੰ ਏ ਿਣ।

2.

ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾ ੲ) ਹਿਚ ਸੰ ਐ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ। ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਸੰ ਐ

3.

ਸਾਯ ਬਾਾਂ ਹਿਚ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱ ਐਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਿੁੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਅਹਧਨ ਨੂੰ ਯਹਐਆ ਜਾ

ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਹਿਚ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਬਾ ਦ ਏੁਰ 24 ਅੰ ਏ ਿਣ।

ਸਏ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ ਹਏ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਹਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਹਧਨ ਏੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ
12 ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਹਧਤ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਹਨਏਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਏ ਅਹਧਨ ਨੂੰ
ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ।

4.
5.
6.

ਰਸ਼ਨ ਹਏਸ ਰ ਐਏ ਉੱਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਏਸ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਯਚਨਾ ਉੱਤ ਨਾ ੁੁੱ ਹਛਆ ਜਾਿ।
ਰਸ਼ਨ ਏਿਰ ਰਭਐ
ੁੁੱ ਸਾਹਿਤ ਧਾਯਾਿਾਂ ਅਤ ਹਿਧਾਿਾਂ ਫਾਯ ਿੀ ੁੁੱ ਹਛਆ ਜਾਿ।

ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤ ਦ ਹਏਸ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਏਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਏਾਰ ਹਿਚ ਯਚ ਸਾਹਿਤ ਨਾਰ ਸਫੰ ਧਤ ਿਣ।

7.

ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਯਰ, ਸਸ਼ਟ ਅਤ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਦੀ ਫਹਧਏ ੁੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

8.

ਇਸ ੁੱ ਰ ਦਾ ਹਧਆਨ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਿ ਹਏ ਸਾਹਿਤ ਦ ਇਹਤਿਾਸ ਦ ਸਬ ੜਾਿਾਂ ਦ ਸਭੁੁੱ ਚ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਏ ਹਜਿੀ ਰਤੀਹਨਧਤਾ ਹਭਰ ।

9.

ਰਸ਼ਨ ਅਹਜਿ ਿਣ ਹਜਿੜ ਹਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਹਿਚ ਸਹਿਜ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਣ।
ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਹਿਰ ਦ ਬਾਾਂ (ਬਾਗ ੳ ਅਤ ਬਾਗ ਅ ) ਦ ਹਯਕ ਉ-ਬਾਗ ਹਿਚੋਂ ਇਏ-ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਏੁਰ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਏ
ਰਸ਼ਨ ਦ 9 ਅੰ ਏ ਿਨ।
2. ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਨ।
3. ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਧਆਨ ਹਿਚ ਯੁੱ ਐ ਏ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਹਿਚ ਯਹਿ ਏ ਹਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।
ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਿਾ
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ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਬਾਗ ੳ
ੳ-1:
ੳ-2:

(1)

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਏਾਯੀ : ਹਸਧਾਂਤਏ ੁੱ ਐ

(2)

ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਏਾਰ-ਿੰ ਡ ਅਤ ਨਾਭਏਯਣ

(1)

ਆਹਦ-ਏਾਰੀਨ ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ : ਸਹਬਆਚਾਯਏ - ਯਾਜਸੀ ਹਯਐ

(2)

ਰਭਐ
ੁੁੱ ਸਾਹਿਤਏ ਧਾਯਾਿਾਂ : ਨਾਥ-ਜੀ ਸਾਹਿਤ, ਬਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਰ ਏ-ਸਾਹਿਤ,
ਫੀਯ-ਯਸੀ ਏਾਹਿ, ਸੂਪੀ ਏਾਹਿ

09 ਅੰ ਏ

09

ਅੰ ਏ

ਬਾਗ ਅ
ਅ-1:
ਅ-2:

(1)

ਭੁੱ ਧਏਾਰੀਨ ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ : ਸਹਬਆਚਾਯਏ-ਯਾਜਸੀ ਹਯਐ

(2)

ਇਸ ਏਾਰ ਦ ਸਾਹਿਤ ਦ ਸਾਂਝ ਰੁੱਛਣ ਅਤ ਝੁਏਾਅ, ਸਭੁੁੱ ਚਾ ਮਦਾਨ 09 ਅੰ ਏ

(1)

ਰਭਐ
ੁੁੱ ਿੰ ਨੀਆਂ-ੁਯਭਹਤ, ਸੂਪੀ, ਹਏੁੱ ਸਾ, ਫੀਯ, ਿਾਯਤਏ ਅਤ
ਿਯ ਸਾਹਿਤ : ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ਰਹਿਯਤੀਆਂ

(2)

ੁਯੂ ਰੰ ਥ ਸਾਹਿਫ ਦਾ ਸਾਹਿਤਏ, ਸਹਬਆਚਾਯਏ ਅਤ ਇਹਤਿਾਸਏ ਹਯਐ 09 ਅੰ ਏ
9 X 4=36 ਅੰ ਏ
ਬਾਗ ੲ

ਉਯਏਤ ਹਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਏ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਡਾ. ਯਹਭੰ ਦਯ ਹਸੰ , ਰ. ਹਏਯਾਰ ਹਸੰ  ਏਸਰ, ਡਾ. ਹਫੰ ਦ ਹਸੰ  ਰਾਂਫਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਤੀ ਤ ਹਿਏਾਸ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸਾ,
ਰੁਹਧਆਣਾ।

2.

ਡਾ. ਜੀਤ ਹਸੰ  ਸੀਤਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਰ ਚਨਾਤਭਏ ਇਹਤਿਾਸ, ਸੂ ਫੁੁੱ ਏ ਹਡ, ਹਟਆਰਾ।

3.

ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਦ ਹਜਰਦਾਂ, ਬਾਸ਼ਾ ਹਿਬਾ, ੰ ਜਾਫ।

4.

ਹਫਏਯਭ ਹਸੰ  ੁੰ ਭਣ ਤ ਿਹਯਬਜਨ ਹਸੰ  ਬਾਟੀਆ (ਸੰ ਾ.), ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਏਾਯੀ, ਬਾ ਹਿਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ
ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ।

5.

ਰ. ਰੀਤਭ ਹਸੰ  (ਸੰ ਾ.) ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਏਾਯੀ, ਏੇਂਦਯੀ ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਐਏ ਸਬਾ, ੰ ਜਾਫ।

6.

ਡਾ. ਅਜ਼ਭਯ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਰ ਚਨਾਤਭਏ ਇਹਤਿਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।

7.

ਯਫੀਯ ਹਸੰ  (ਸੰ ਾ.), ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਛਾਣ, ਸਾਹਿਤ ਅਏਾਦਭੀ, ਨਿੀਂ ਹਦੁੱ ਰੀ।

8.

ਰ. ਦਹਿੰ ਦਯ ਹਸੰ , ਆਹਦ ਏਾਰੀਨ ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ।

9.

ਨਹਯੰ ਦਯ ਹਸੰ  (ਡਾ.), ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਏਾਯੀ : ਇਏ ਹਦਰਸ਼ਟੀ, ਸਤਿੰ ਤ ਫੁੁੱ ਏ ਜੰ ਸੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 2002

10.

ਯਤਨ ਹਸੰ  ਜੁੱ ੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਯਤਭੂਰਏ ਇਹਤਿਾਸ, ਫਰੀਏਸ਼ਨ ਹਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

11.

ੰ ਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ ਿਰੋਂ ਰਏਾਹਸਤ ਿੁੱ ਐ-ਿੁੱ ਐ ਹਿਧਾਿਾਂ ਦ ਇਹਤਿਾਸਾਂ ਦੀ ਸਾਯੀਆਂ ਹਜਰਦਾਂ

12.

Sant Singh Sekhon, A History of Punjabi Literature, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala,
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ਭਟਯ ਹਸਰਾ
13.

Mohan Singh, History of Punjabi Literature, (1110-1983)

14.

Rane Wellek and A. Warren, Theory and Literature, Chapter 19, Literary. History, p. 252-272, Penguin Books, 1976

15. ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਆਹਦ ਤੋਂ1700 ਈ. ਤੁੱ ਏ),ਯਹਭੰ ਦਯ ਹਸੰ ,ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ
16. ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (1701-1800 ਈ.), ਯਤਨ ਹਸੰ  ਜੁੱ ੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਕਯ ਕਯ-II : ਾਹਸਤ ਆਰ ਚਨਾ ਦ ਹਧਾਂਤ
ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 80

ਯਚ ਪਿਚ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :28

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :20

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 07

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 60

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਹਐਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ੰ ਟ
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1.

ਸਾਯ ਪਸਰ ਫਸ ਪਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸ਼ਨ-ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਬਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅਤ ੲ) ਹਿੁੱ ਚ ਿੰ ਹਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ

ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿਿਾ , ਹਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ । ਬਾ ਅ ਦ ਿਯਏ ਉ-ਬਾ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਬਾਿ ਏੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਹਏਸ ਹਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਾਂ ਹਿਚੋਂ
ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਣ। ਅ ਬਾ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਹਿਚ ਹਏਸ ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਨਿੀਂ ਏਯਾ। ਿਯਏ
ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਦ ਏੁਰ 27 ਅੰ ਏ ਿਣ।

2.

ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾ ੲ) ਹਿਚ ਸੰ ਐ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ। ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਸੰ ਐ
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਹਿਚ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਬਾ ਦ ਏੁਰ 24 ਅੰ ਏ ਿਣ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਾਂ ਹਿਚ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱ ਐਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਿੁੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਅਹਧਨ ਨੂੰ ਯਹਐਆ ਜਾ
ਸਏ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ ਹਏ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਹਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਹਧਨ ਏੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ
12 ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਹਧਤ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਹਨਏਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਏ ਅਹਧਨ ਨੂੰ
ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ।

4.

ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਯਰ, ਸਸ਼ਟ ਅਤ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਦੀ ਫਹਧਏ ੁੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

5.

ਰਸ਼ਨ ਅਹਜਿ ਿਣ ਹਜਿੜ ਹਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਹਿਚ ਸਹਿਜ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਣ।
ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਹਿਰ ਬਾ (ਬਾਗ ੳ) ਪਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਪਜਨਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਇਕ ਰਸ਼ਨਾ ਕਯਨਾ ਹ। ਇਹ ਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੁੱ ਚੋਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨੇ ਿਨ। ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ
ਇਏ-ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3. ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਨ। 12

×2=24 ਅੰ ਏ

ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਧਆਨ ਹਿਚ ਯੁੱ ਐ ਏ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਹਿਚ ਯਹਿ ਏ ਹਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।
ਬਾਯਤੀ ਕਾਹਵ-ਸ਼ਾਤਯ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਆਰ ਚਨਾ
ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਿਾ
ਬਾਗ ੳ

ਬਾਯਤੀ ਕਾਹਵ-ਸ਼ਾਤਯ-ਸ਼ੁਏਦਿ ਸ਼ਯਭਾ ਦੀ ੁਸਤਏ ਹਿਚੋਂ ਐੰ ਡ ਦੂਜਾ ਦ ਬਾਯਤੀ ਏਾਹਿਸ਼ਾਸਤਰ ਦ ਹਿਸ਼, ਏਾਹਿ ਦ ਹਿਸ਼, ਏਾਹਿ ਦ
ਰਮਜਨ, ਏਾਹਿ ਦ ਿਤੂ, ਏਾਹਿ ਦਾ ਰਏਸ਼ਣ ਅਤ ਸਯੂ, ਏਾਹਿ ਦ ਬਦ (ੰ ਨਾ: 38 ਤੋਂ 102) ਅਤ ਏਾਹਿਤ ਦਸ਼ (ੰ ਨਾ: 170198) ਿਾਰਾ ਹਿੁੱ ਸਾ ਿੀ ਹਸਰ ਫਸ ਹਿਚ ਿ।

09 ਅੰ ਏ
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਬਾ ਅ
ਅ-1:

ਏਾਹਿ ਹਸਧਾਂਤ : ਯਸ, ਿਏਰਏਤੀ,

09 ਅੰ ਏ

ਅ-2:

ਏਾਹਿ ਹਸਧਾਂਤ : ਹਚਤਮ ਅਤ ਅਰੰਏਾਯ,

09 ਅੰ ਏ

ਅ-3:

ਏਾਹਿ ਹਸਧਾਂਤ: ਯੀਤੀ, ਧੁਨੀ
ਅ-4:

09 ਅੰ ਏ

ਰਭਐ
ੁੁੱ ੰ ਜਾਫੀ ਆਰ ਚਏ : ਫਾਿਾ ਫੁੁੱ ਧ ਹਸੰ , ਸੰ ਤ ਹਸੰ  ਸਐੋਂ, ਡਾ ਅਤਯ ਹਸੰ , ਨਜਭ
ਿੁਸਨ ਸੁੱ ਮਦ, ਿਹਯਬਜਨ ਹਸੰ 

09 ਅੰ ਏ

ਬਾਗ ੲ
ਉਯਏਤ ਹਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਏ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਿਹਯਬਜਨ ਹਸੰ , ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਨ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ।

2.

ਿਹਯਬਜਨ ਹਸੰ , ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਯ, ਨਿਚਤਨ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ

3.

ਿਹਯਬਜਨ ਹਸੰ , ਸਾਹਿਤ ਹਿਹਆਨ, ਨਿਚਤਨ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ

4.

ਸੰ ਤ ਹਸੰ  ਸਐੋਂ, ਸਾਹਿਤਾਯਥ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ

5.

ਜਸਫੀਯ ਹਸੰ  ਆਿਰੂਿਾਰੀਆ, ਆਧੁਹਨਏ ੰ ਜਾਫੀ ਆਰ ਚਨਾ ਦਾਯਸ਼ਹਨਏ ਹਸਧਾਂਤਏ ਸੰ ਦਯਬ, ਯਫੀਯ ਯਚਨਾ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ,
1991.

6.

ਰਭ ਰਏਾਸ਼ ਹਸੰ  (ਡਾ.), ਬਾਯਤੀ ਏਾਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ

7.

ਸਤਨਾਭ ਹਸੰ  ਸੰ ਧੂ (ਸੰ .), ੰ ਜਾਫੀ ਆਰ ਚਨਾ : ਸਯੂ ਤ ਸੰ ਬਾਿਨਾਿਾਂ, ਭਦਾਨ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਟਆਰਾ

8.

ਿਹਯਬਜਨ ਹਸੰ  ਬਾਟੀਆ, ੰ ਜਾਫੀ ਆਰ ਚਨਾ : ਹਸਧਾਂਤ ਤ ਹਿਿਾਯ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ

9.

ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ  ਬੁੱ ਟੀ, ਭਾਯਏਸਿਾਦੀ ੰ ਜਾਫੀ ਆਰ ਚਨਾ, ੰ ਜਾਫ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ

10.

ਟੀ. ਆਯ. ਹਿਨਦ, ੰ ਜਾਫੀ ਆਰ ਚਨਾ (ਹਸਧਾਂਤ ਤ ਹਸਧਾਂਤਏਾਯ), ਯਫੀਯ ਯਚਨਾ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ

11.

ਐਜ-ਹਤਰਏਾ (ਸਾਹਿਤਏ ਿਾਦ ਅੰ ਏ), ਅੰ ਏ ਨੰ : 31, 32, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

12.

ਹਰਤਾਰ ਹਸੰ , ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬੂਹਭਏਾ, ਸੂ ਫੁੁੱ ਏ ਹਡੂ, ਹਟਆਰਾ

13.

ਯਜਨੀ ਫਾਰਾ, ਬਾਯਤੀ ਏਾਹਿ-ਸ਼ਾਸਤਯ ਤ ਆਧੁਹਨਏ ਏਹਿਤਾ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 2006

14. ਐਜ ੁੱ ਹਤਰਏਾ(ੰ ਜਾਫੀ ਆਰ ਚਏ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅੰ ਏ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, ਅੰ ਏ ਨੰ. 69
15. ਯਤਨ ਹਸੰ  ਜੁੱ ੀ (ਸੰ ਾ.), ਸਾਹਿਤ ਏਸ਼

: ਹਯਬਾਸ਼ਏ ਸ਼ਫਦਾਿਰੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

16. ਈ. ਭ. ਸ. ਨੰਫੂਦਯੀਾਦ (ਅਨੁ. ਡਾ. ੁਯਨਾਇਫ ਹਸੰ ), ਏਰਾ, ਸਾਹਿਤ ਤ ਸਹਬਆਚਾਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ
17. ਜਭਿਨ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਸਭੀਹਐਆ ਹਚੰ ਤਨ

: ੁਨਯ-ਸੰ ਿਾਦ, ਰਸੀਅਸ ਫੁੁੱ ਏਸ, ਹਟਆਰਾ 2011
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-III : (i). ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਕ
ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 80

ਯਚ ਪਿਚ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :28

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :20

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 07

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 60

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਹਐਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ੰ ਟ
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1.

ਸਾਯ ਪਸਰ ਫਸ ਪਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸ਼ਨ-ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਬਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅਤ ੲ) ਹਿੁੱ ਚ ਿੰ ਹਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ

ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿਿਾ , ਹਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ । ਬਾ ਅ ਦ ਿਯਏ ਉ-ਬਾ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਬਾਿ ਏੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਹਏਸ ਹਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਾਂ ਹਿਚੋਂ
ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਣ। ਅ ਬਾ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਹਿਚ ਹਏਸ ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਨਿੀਂ ਏਯਾ। ਿਯਏ
ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਦ ਏੁਰ 27 ਅੰ ਏ ਿਣ।

2.

ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾ ੲ) ਹਿਚ ਸੰ ਐ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ। ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਸੰ ਐ

3.

ਸਾਯ ਬਾਾਂ ਹਿਚ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱ ਐਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਿੁੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਅਹਧਨ ਨੂੰ ਯਹਐਆ ਜਾ

ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਹਿਚ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਬਾ ਦ ਏੁਰ 24 ਅੰ ਏ ਿਣ।

ਸਏ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ ਹਏ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਹਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਹਧਨ ਏੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ
12 ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਹਧਤ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਹਨਏਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਏ ਅਹਧਨ ਨੂੰ
ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ।
4.

ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਅਤ ਯੰ ਭੰ ਚ ਦ ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ, ਰਹਿਯਤੀਆਂ ਦ ਰਸੰ ਹਿਚ ਹਨਯਧਾਯਤ ਾਠ-ੁਸਤਏਾਂ ਫਾਯ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾ ਸਏਦ
ਿਨ। ਰਸ਼ਨ ਨਾਟਏਏਾਯਾਂ ਦ ਅਨੁਬਿ, ਹਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਨਾਟਏ-ਏਰਾ, ਨਾਟਏਏਾਯਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਏ ਇਹਤਿਾਸਏ ਸੰ ਦਯਬ ਹਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ
ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਏਦ ਿਨ।

5.

ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਯਰ, ਸਸ਼ਟ ਅਤ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਦੀ ਫਹਧਏ ੁੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

6.

ਰਸ਼ਨ ਅਹਜਿ ਿਣ ਹਜਿੜ ਹਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਹਿਚ ਸਹਿਜ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਣ।
ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਹਿਰ ਬਾ (ਬਾਗ ੳ) ਪਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਪਜਨਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਇਕ ਰਸ਼ਨਾ ਕਯਨਾ ਹ। ਇਹ ਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੁੱ ਚੋਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨੇ ਿਨ। ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ
ਇਏ-ਇਏ ਿੁੱ ਰ ਿੀ ਏਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3. ਤੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ-ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਹ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।
4. ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਿਚ ਯੁੱ ਖਕ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਪਿਚ ਯਪਹ ਕ ਪਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿ।
ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਿਾ
ਬਾਗ ੳ
‘ਨਾਟ-ਪਸਧਾਂਤ’ (ਬਾ ਹਿਰਾ), ਸੰ ਾਹਦਏ ਡਾ.ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਾਯਭਾ ਅਤ ਡਾ ਭਾ ਸਠੀ, ਫਰੀਏਸ਼ਨ ਹਫਊਯ,
ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।

09 ਅੰਕ
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ

ਬਾਗ ਅ
ਅ -1:

ਿਯ ਯ – ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ

ਅ -2:

ਏਰਾਏਾਯ- ਸੰ ਤ ਹਸੰ  ਸਐੋਂ

ਅ-3:

ਰ ਿਾ ਏੁੁੱ ਟ - ਫਰਿੰ ਤ ਾਯੀ

ਅ-4:

ਨਾਟ ਧਾਯਾ : (ਸੰ ਾਦਏ ਡਾ. ਭਨਜੀਤਾਰ ਏ ਯ ਅਤ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ)
09X3=27 ਅੰ ਏ
ਬਾਗ ੲ
ਉਯਏਤ ਹਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਏ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ  ਸਠੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਯੰ ਭੰ ਚ ਤ ਨਾਟਏ ਏਰਾ, ਰ ਏ ਸਾਹਿਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1988.

2.

ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ  ਸਠੀ, ਹਸਯਜਨਾਤਹਭਏ ਨਾਟਏ ਹਨਯਦਸ਼ਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1985.

3.

ੁਯਹਦਆਰ ਹਸੰ  ਪੁੁੱ ਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਏ : ਸਯੂ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ਹਿਏਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1988.

4.

ੁਯਹਦਆਰ ਹਸੰ  ਪੁੁੱ ਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਇਏਾਂੀ : ਸਯੂ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ਹਿਏਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1987.

5.

ਿਯਚਯਨ ਹਸੰ , ਨਾਟਏ ਏਰਾ ਤ ਿਯ ਰ ਐ, ਸੂ ਫੁੁੱ ਏ ਹਡ, ਹਟਆਰਾ, 1972.

6.

ਿਯਚਯਨ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫ ਦੀ ਨਾਟ-ਯੰ ਯਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

7.

ਫਰਿੰ ਤ ਾਯੀ, ਯੰ ਭੰ ਚ, ਨਿਮੁ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1964.

8.

ਿਯਸਯਨ ਹਸੰ , ਥੀਟਯ, ਰ ਏਾਇਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 1988.

9.

ਏਭਰ ਸ਼ ਉਰ, ਫਸਯਡਿਾਦ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਯੰ ਭੰ ਚ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1986.

10.

ਨਿਹਨੰਦਯਾ ਫਹਿਰ, ਨਾਟਏੀ ਸਾਹਿਤ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1991.

11.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟ-ਹਚੰ ਤਨ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਸਯਹਿੰ ਦ, 1989.

12.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ਨਾਟਏਏਾਯਾਂ ਨਾਰ ਸੰ ਿਾਦ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਅਏਾਦਭੀ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 1997.

13.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ਫਯਐਤ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਏ, ਸਰੀਭਤੀ ਦਿਾਯਏੀ ਦਿੀ ਭਭਯੀਅਰ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਹਟਆਰਾ, 1983.

14.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਏ : ਰਤੀ ਤ ਾਸਾਯ, ਹਏਰਤੀ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 2003.

15.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਯੰ ਭੰ ਚ ਦੀ ਬੂਹਭਏਾ, ਹਫਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ੱਡ ਸੰ ਨਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 2003.

16.

ਆਤਭਜੀਤ, ਨਾਟਏ ਦਾ ਹਨਯਦਸ਼ਨ, ੰ ਜਾਫ ਸਟਟ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ ਟਏਸਟ ਫੁੁੱ ਏ ਫਯਡ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 1989.

17.

ਂ ਹਯਸਯਚ ਸੈਂਟਯ,ਭੁਿਾਰੀ,
ਆਤਭਜੀਤ ਅਤ ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ (ਸੰ ਾਦਏ), ਭੰ ਚਣ (ਹਤਭਾਿੀ ੁਸਤਏ ਰੜੀ), ਭੰ ਚਣ ਆਯਟਸ ਡ
1987 ਤੋਂ 1991 ਤੁੱ ਏ ਦ ਅੰ ਏ।

18

ਸਤਨਾਭ ਹਸੰ , ਨਾਟਏਏਾਯ ਈਸ਼ਿਯ ਚੰ ਦ ਨੰਦਾ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਸਯਹਿੰ ਦ।

19.

ਜਸਹਿੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਸਣੀ, ਫਰਿੰ ਤ ਾਯੀ ਦ ਨਾਟਏਾਂ ਦਾ ਹਚਿਨ ਹਿਹਆਨਏ ਅਹਧਨ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 2006
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-III : (ii). ਨਾਟਕਕਾਯ ਸਯਚਯਨ ਹੰ ਘ : ਹਵਸ਼ਸ਼ ਅਹਧਨ
ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 80

ਯਚ ਪਿਚ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :28

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :20

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 07

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 60

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 21

ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1.

ਸਾਯ ਪਸਰ ਫਸ ਪਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸ਼ਨ-ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਬਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅਤ ੲ) ਹਿੁੱ ਚ ਿੰ ਹਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ

ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿਿਾ , ਹਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ । ਬਾ ਅ ਦ ਿਯਏ ਉ-ਬਾ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਬਾਿ ਏੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਹਏਸ ਹਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਾਂ ਹਿਚੋਂ
ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਣ। ਅ ਬਾ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਹਿਚ ਹਏਸ ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਨਿੀਂ ਏਯਾ। ਿਯਏ
ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਦ ਏੁਰ 27 ਅੰ ਏ ਿਣ।

2.

ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾ ੲ) ਹਿਚ ਸੰ ਐ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ। ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਸੰ ਐ
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਹਿਚ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਬਾ ਦ ਏੁਰ 24 ਅੰ ਏ ਿਣ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਾਂ ਹਿਚ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱ ਐਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਿੁੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਅਹਧਨ ਨੂੰ ਯਹਐਆ ਜਾ
ਸਏ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ ਹਏ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਹਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਹਧਨ ਏੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ
12 ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਹਧਤ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਹਨਏਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਏ ਅਹਧਨ ਨੂੰ
ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ।

4.

ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਅਤ ਯੰ ਭੰ ਚ ਦ ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ, ਰਹਿਯਤੀਆਂ ਦ ਰਸੰ ਹਿਚ ਹਨਯਧਾਯਤ ਾਠ-ੁਸਤਏਾਂ ਫਾਯ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾ ਸਏਦ
ਿਨ। ਰਸ਼ਨ ਨਾਟਏਏਾਯਾਂ ਦ ਅਨੁਬਿ, ਹਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਨਾਟਏ-ਏਰਾ, ਨਾਟਏਏਾਯਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਏ ਇਹਤਿਾਸਏ ਸੰ ਦਯਬ ਹਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ
ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਏਦ ਿਨ।

5.

ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਯਰ, ਸਸ਼ਟ ਅਤ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਦੀ ਫਹਧਏ ੁੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

6.

ਰਸ਼ਨ ਅਹਜਿ ਿਣ ਹਜਿੜ ਹਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਹਿਚ ਸਹਿਜ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਣ।
ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਹਿਰ ਬਾ (ਬਾਗ ੳ) ਪਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਪਜਨਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਇਕ ਰਸ਼ਨਾ ਕਯਨਾ ਹ। ਇਹ ਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੁੱ ਚੋਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨੇ ਿਨ। ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ
ਇਏ-ਇਏ ਿੁੱ ਰ ਿੀ ਏਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3. ਤੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ-ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਹ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।
4. ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਿਚ ਯੁੱ ਖਕ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਪਿਚ ਯਪਹ ਕ ਪਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿ।
ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਿਾ
ਬਾਗ ੳ
‘ਨਾਟ-ਪਸਧਾਂਤ’ (ਬਾ ਹਿਰਾ), ਸੰ ਾਹਦਏ ਡਾ.ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਾਯਭਾ ਅਤ ਡਾ ਭਾ ਸਠੀ, ਫਰੀਏਸ਼ਨ ਹਫਊਯ,
ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।

09 ਅੰਕ
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ

ਬਾਗ ਅ
ਅ -1:

ਯਾਜਾ ਯਸ

ਅ -2:

ਸ਼ਬਾ ਸ਼ਏਤੀ

ਅ-3:

ਏੁੱ ਰ, ਅੁੱ ਜ ਤ ਬਰਏ

ਅ-4:

ਹਿੰ ਦ ਦੀ ਚਾਦਯ
09X3=27 ਅੰ ਏ
ਬਾਗ ੲ
ਉਯਏਤ ਹਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਏ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ  ਸਠੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਯੰ ਭੰ ਚ ਤ ਨਾਟਏ ਏਰਾ, ਰ ਏ ਸਾਹਿਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1988.

2.

ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ  ਸਠੀ, ਹਸਯਜਨਾਤਹਭਏ ਨਾਟਏ ਹਨਯਦਸ਼ਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1985.

3.

ੁਯਹਦਆਰ ਹਸੰ  ਪੁੁੱ ਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਏ : ਸਯੂ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ਹਿਏਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1988.

4.

ੁਯਹਦਆਰ ਹਸੰ  ਪੁੁੱ ਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਇਏਾਂੀ : ਸਯੂ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ਹਿਏਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1987.

5.

ਿਯਚਯਨ ਹਸੰ , ਨਾਟਏ ਏਰਾ ਤ ਿਯ ਰ ਐ, ਸੂ ਫੁੁੱ ਏ ਹਡ, ਹਟਆਰਾ, 1972.

6.

ਿਯਚਯਨ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫ ਦੀ ਨਾਟ-ਯੰ ਯਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

7.

ਫਰਿੰ ਤ ਾਯੀ, ਯੰ ਭੰ ਚ, ਨਿਮੁ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1964.

8.

ਿਯਸਯਨ ਹਸੰ , ਥੀਟਯ, ਰ ਏਾਇਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 1988.

9.

ਏਭਰ ਸ਼ ਉਰ, ਫਸਯਡਿਾਦ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਯੰ ਭੰ ਚ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1986.

10.

ਨਿਹਨੰਦਯਾ ਫਹਿਰ, ਨਾਟਏੀ ਸਾਹਿਤ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1991.

11.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟ-ਹਚੰ ਤਨ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਸਯਹਿੰ ਦ, 1989.

12.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ਨਾਟਏਏਾਯਾਂ ਨਾਰ ਸੰ ਿਾਦ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਅਏਾਦਭੀ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 1997.

13.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ਫਯਐਤ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਏ, ਸਰੀਭਤੀ ਦਿਾਯਏੀ ਦਿੀ ਭਭਯੀਅਰ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਹਟਆਰਾ, 1983.

14.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਏ : ਰਤੀ ਤ ਾਸਾਯ, ਹਏਰਤੀ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 2003.

15.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਯੰ ਭੰ ਚ ਦੀ ਬੂਹਭਏਾ, ਹਫਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ੱਡ ਸੰ ਨਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 2003.

16.

ਆਤਭਜੀਤ, ਨਾਟਏ ਦਾ ਹਨਯਦਸ਼ਨ, ੰ ਜਾਫ ਸਟਟ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ ਟਏਸਟ ਫੁੁੱ ਏ ਫਯਡ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 1989.

17.

ਂ ਹਯਸਯਚ ਸੈਂਟਯ,ਭੁਿਾਰੀ,
ਆਤਭਜੀਤ ਅਤ ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ (ਸੰ ਾਦਏ), ਭੰ ਚਣ (ਹਤਭਾਿੀ ੁਸਤਏ ਰੜੀ), ਭੰ ਚਣ ਆਯਟਸ ਡ
1987 ਤੋਂ 1991 ਤੁੱ ਏ ਦ ਅੰ ਏ।
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-IV : (i) ਆਧੁਹਨਕ ੰ ਜਾਫੀ ਕਾਹਵ
ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 80
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :20
ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 60

ਯਚ ਪਿਚ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :28
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 07
ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਹਐਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ੰ ਟ
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1.

ਸਾਯ ਪਸਰ ਫਸ ਪਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸ਼ਨ-ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਬਾਗਾਂ (ੳ, ਅ ਅਤ ੲ) ਹਿੁੱ ਚ ਿੰ ਹਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ

ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿਿਾ , ਹਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ । ਬਾ ਅ ਦ ਿਯਏ ਉ-ਬਾ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਬਾਿ ਏੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਹਏਸ ਹਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਾਂ ਹਿਚੋਂ
ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਣ। ਅ ਬਾ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਏਸ ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਨਿੀਂ ਏਯਾ। ਿਯਏ
ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਦ ਏੁਰ 27 ਅੰ ਏ ਿਣ।

2.

ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾ ੲ) ਹਿਚ ਸੰ ਐ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ। ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਸੰ ਐ

3.

ਸਾਯ ਬਾਾਂ ਹਿਚ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱ ਐਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਿੁੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਅਹਧਨ ਨੂੰ ਯਹਐਆ ਜਾ

ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਹਿਚ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਬਾ ਦ ਏੁਰ 24 ਅੰ ਏ ਿਣ।

ਸਏ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ ਹਏ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਹਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਹਧਨ ਏੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ
12 ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਹਧਤ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਹਨਏਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਏ ਅਹਧਨ ਨੂੰ
ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ।

4.

ਆਧੁਹਨਏ ੰ ਜਾਫੀ ਏਹਿਤਾ ਦ ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ, ਰਹਿਯਤੀਆਂ ਦ ਰਸੰ ਹਿਚ ਹਨਯਧਾਯਤ ਾਠ-ੁਸਤਏਾਂ ਫਾਯ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾ ਸਏਦ
ਿਨ, ਰਸ਼ਨ ਏਿੀਆਂ ਦ ਅਨੁਬਿ, ਹਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਏਾਹਿ-ਏਰਾ, ਏਾਹਿ ਜੁਤਾਂ, ਏਿੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਏ ਇਹਤਿਾਸਏ ਸੰ ਦਯਬ ਹਿਚ ਦਣ ਜਾਂ
ਸਥਾਨ ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਏਦ ਿਨ।

5.

ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਯਰ, ਸਸ਼ਟ ਅਤ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਦ ਫਹਧਏ ੁੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

6.

ਰਸ਼ਨ ਅਹਜਿ ਿਣ ਹਜਿੜ ਹਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਹਿਚ ਸਹਿਜ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਣ।
ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਹਿਰ ਬਾ (ਬਾਗ ੳ) ਪਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਪਜਨਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਇਕ ਰਸ਼ਨਾ ਕਯਨਾ ਹ। ਇਹ ਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੁੱ ਚੋਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨੇ ਿਨ। ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ
ਇਏ-ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3. ਤੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ-ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਹ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।
4. ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਿਚ ਯੁੱ ਖਕ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਪਿਚ ਯਪਹ ਕ ਪਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿ।
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਿਾ
ਬਾਗ ੳ
ੳ.

‘ਕਾਪਿ-ਪਸਧਾਂਤ’ (ਬਾ ਹਿਰਾ), ਸੰ ਾਦਏ ਡਾ.ਫਰਦਿ ਹਸੰ  ਧਾਰੀਿਾਰ, ਡਾ ਯਾਹਜੰ ਦਯਾਰ ਹਸੰ  ਫਯਾੜ,
ਫਰੀਏਸ਼ਨ ਹਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।
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ਬਾਗ ਅ
ਅ-1:

ਖੁਰ ਹ ਭਦਾਨ--ੂਯਨ ਪਸੰ ਘ

ਅ-2:

ਕਾਪਿ ਸਾਗਯ-(ਸੰ ਾ. ਪਕਯਾਰ ਪਸੰ ਘ ਕਸਰ)

ਅ-3:

ਭਯੀ ਚਣਿੀਂ ਏਹਿਤਾ -- ਰ. ਭਿਨ ਹਸੰ 

ਅ-4:

ਿਾਸ਼ੀ ਦ ਿਾਸਰ (ਸੰ ਾ.) ਯਾਹਜੰ ਦਯ ਾਰ ਹਸੰ  ਫਯਾੜ ਅਤ ਜੀਤ ਹਸੰ  ਜਸ਼ੀ
09X3=27 ਅੰ ਏ
ਬਾਗ ੲ
ਉਯਏਤ ਹਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਏ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਏਯਭਜੀਤ ਹਸੰ , ਆਧੁਹਨਏ ੰ ਜਾਫੀ ਏਾਹਿ-ਧਯਾਿਾਂ ਦ ਹਿਚਾਯਧਾਯਾਈ ਆਧਾਯ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ

2.

ਸਹਤੰ ਦਯ ਹਸੰ , ਆਧੁਹਨਏ ੰ ਜਾਫੀ ਏਾਹਿ ਯੂ ਅਹਧਨ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1980.

3.

ਸਹਤਨਾਭ ਹਸੰ  ਸੰ ਧੂ, ਏਾਹਿ-ਮਥਾਯਥ, ਭਦਾਨ ਫਹਰਸ਼ਯਜ, ਹਟਆਰਾ, 1994.

4.

ਜਸਹਿੰ ਦਯ ਹਸੰ , ਨਿੀਨ ੰ ਜਾਫੀ ਏਹਿਤਾ ਛਾਣ ਹਚੰ ਨਹ, ਚਤਨਾ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 2003

5.

ਯਹਿੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਯਿੀ (ਸੰ ਾ.), ਰਤੀਿਾਦ ਤ ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਸਯਹਿੰ ਦ, 1988.

6.

ਿਹਯਬਜਨ ਹਸੰ , ੂਯਨ ਹਸੰ  : ਯਚਨਾ-ਹਿਯਚਨਾ, ਨਿਚਤਨ ਫਹਰਸ਼ਯਜ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1984.

7.

ਭਨਜੀਤ ਹਸੰ  (ਸੰ ਾ.), ੂਯਨ ਹਸੰ  ਸਭੀਹਐਆਂਜਰੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਸਬਾ, ਐਾਰਸਾ ਏਾਰਜ ਈਿਹਨੰ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1982.

8.

ਸਿਜਤ ਏ ਯ ਏਸਰ, ੂਯਨ ਹਸੰ  ਏਾਹਿ ਦਾ ਹਫੰ ਫ ਹਿਧਾਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਏਆਯਹਟਿ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1987.

9.

ਅਭਯੀਏ ਹਸੰ  ੂਨੀ, ੂਯਨ ਹਸੰ  ਏਾਹਿ ਅਹਧਨ, ਨਿਹਚੰ ਤਨ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1989.

10.

ੁਯਚਯਨ ਹਸੰ  ਅਯਸ਼ੀ, ਫਾਿਾ ਫਰਿੰ ਤ ਦੀ ਏਾਹਿ-ਏਰਾ, ਆਯਸੀ ਫਹਰਸਯਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1993.

11.

ਐਜ-ਰਹਤਰਏਾ (ਆਧੁਹਨਏ ਏਾਹਿ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅੰ ਏ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, ਅੰ ਏ ਨੰ : 22.

12.

ਯਾਹਜੰ ਦਯ ਾਰ ਹਸੰ , ਆਧੁਹਨਏ ੰ ਜਾਫੀ ਏਹਿਤਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ

13.

ਯਾਹਜੰ ਦਯ ਾਰ ਹਸੰ , ਆਧੁਹਨਏ ੰ ਜਾਫੀ ਏਹਿਤਾ : ੁਨਯ ਹਚੰ ਤਨ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਸਯਹਿੰ ਦ

14.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ੂਯਨ ਹਸੰ  : ਹਿਿਯਣਾਤਭਏ ੁਸਤਏਾਿਰੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 2002

15.

ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਚਾਯ, (ੂਯਨ ਹਸੰ  ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅੰ ਏ), ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ

16.

ਏੁਰਫੀਯ ਹਸੰ  ਏਾਂ, ਫਾਿਾ ਫਰਿੰ ਤ (ਭਨਰਾਪ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

17.

ਡਾ. ਸ.ਤਯਸਭ, ਫਾਿਾ ਫਰਿੰ ਤ : ਏਾਹਿ-ਭੁਰਾਂਏਣ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਸਯਹਿੰ ਦ

18.

ਦਯਸ਼ਨ ਯਿਯ, ਭਿਨ ਹਸੰ  ਏਾਹਿ ਸਭੀਹਐਆ, ੰ ਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1988.
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
19.

ਸੁਹਤੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਨੂਯ, ਭਿਨ ਹਸੰ  ਦਾ ਏਾਹਿ-ਜਤ, ਆਯਸੀ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1985.

20.

ਰਭ ਰਏਾਸ਼ ਹਸੰ , ਭਿਨ ਹਸੰ  ਦਾ ਏਾਹਿ-ਰ ਏ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1969.

21.

ਸੁਹਤੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਨੂਯ, ਭਿਨ ਹਸੰ  ਦਾ ਏਾਹਿ ਜਤ, ਆਯਸੀ ਫਹਰਸਰ਼ਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1982.

22.

ਸੁਐਦਿ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਏਹਿਤਾ : ੁਨਯ ਸੰ ਿਾਦ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 1999

23.

ਸੁਐਦਿ ਹਸੰ , ਏਾਹਿ-ਸਯਏਾਯ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 2007

24.

ਸੁਐਦਿ ਹਸੰ , ਏਾਹਿ-ਹਿਿਾਯ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 2007

25.

ਨਿਜਤ ਏ ਯ ਏਸਰ, ਭਿਨ ਹਸੰ  ਦੀ ਰੀਤਏ ਏਹਿਤਾ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 2000.

26.

ਸੁਹਯੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਨਯੂਰਾ (ਸੰ ਾ.), ਭਿਨ ਹਸੰ  ਇਏ ਹਿਸ਼ਰ ਸ਼ਣ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

27.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ (ਸੰ ਾ.), ਸ਼ਤਾਫਦੀ ਸ਼ਾਇਯ ਭਿਨ ਹਸੰ , ਸਾਹਿਤ ਅਏਾਦਭੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ

28.

ਧਨਿੰ ਤ ਏ ਯ (ਸੰ ਾ.), ਭਿਨ ਹਸੰ  ਯਚਨਾਿਰੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।

29. ਐਜ ੁੱ ਹਤਰਏਾ(ਭਿਨ ਹਸੰ  ਸ਼ਤਾਫਦੀ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅੰ ਏ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, ਅੰ ਏ ਨੰ. 60
30.

ਆਧੁਪਨਕ ੰ ਜਾਫੀ ਏਾਹਿ-ਧਾਯਾਿਾਂ ਦਾ ਸੁਿਜ ਸ਼ਾਸਤਯ, ਚਤਨਾ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਰੁਹਧਆਣਾ,2016

31.

ਮਗਯਾਜ, ੰ ਜਾਫੀ ਕਪਿਤਾ: ਉਤਯ ੰ ਜਾਫ ਸੰ ਕਟ, ਚਤਨਾ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਰੁਪਧਆਣਾ, 2012

32.

ਫਰਦਿ ਪਸੰ ਘ ਧਾਰੀਿਾਰ (ਡਾ.) ਆਧੁਪਨਕ ੰ ਜਾਫੀ ਕਾਪਿ: ਸੰ ਦਯਬਗਤ ਅਪਧਨ, ਰ ਕਗੀਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ, 2012
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-IV : (ii) :

ਆਧੁਹਨਕ ਹਫਯਤਾਂਤਕ ਕਾਹਵ

ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 80

ਯਚ ਪਿਚ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :28

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :20

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 07

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 60

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਹਐਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ੰ ਟ
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1.

ਸਾਯ ਪਸਰ ਫਸ ਪਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸ਼ਨ-ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਬਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅਤ ੲ) ਹਿੁੱ ਚ ਿੰ ਹਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ

ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿਿਾ , ਹਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ । ਬਾ ਅ ਦ ਿਯਏ ਉ-ਬਾ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਹਏਸ ਹਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਣ। ਅ
ਬਾ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਹਿਚ ਹਏਸ ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਨਿੀਂ ਏਯਾ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ
ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਦ ਏੁਰ 27 ਅੰ ਏ ਿਣ।

2.

ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾ ੲ) ਹਿਚ ਸੰ ਐ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ। ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਸੰ ਐ
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਹਿਚ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਬਾ ਦ ਏੁਰ 24 ਅੰ ਏ ਿਣ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਾਂ ਹਿਚ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱ ਐਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਿੁੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਅਹਧਨ ਨੂੰ ਯਹਐਆ ਜਾ
ਸਏ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ ਹਏ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਹਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਹਧਨ ਏੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ
12 ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਹਧਤ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਹਨਏਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਏ ਅਹਧਨ ਨੂੰ
ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ।

4.

ਆਧੁਹਨਏ ੰ ਜਾਫੀ ਹਫਯਤਾਂਤਏ ਏਹਿਤਾ ਦ ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ, ਰਹਿਯਤੀਆਂ ਦ ਰਸੰ ਹਿਚ ਹਨਯਧਾਯਤ ਾਠ-ੁਸਤਏਾਂ ਫਾਯ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾ
ਸਏਦ ਿਨ। ਰਸ਼ਨ ਏਿੀਆਂ ਦ ਅਨੁਬਿ, ਹਿਚਾਯਧਾਯਾ, ਏਾਹਿ-ਏਰਾ, ਹਫਯਤਾਂਤਏ ਜੁਤਾਂ, ਏਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਏ ਇਹਤਿਾਸਏ ਸੰ ਦਯਬ
ਹਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਫਾਯ ਿੀ ਿ ਸਏਦ ਿਨ।

5.

ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਯਰ, ਸਸ਼ਟ ਅਤ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਦੀ ਫਹਧਏ ੁੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

6.

ਰਸ਼ਨ ਅਹਜਿ ਿਣ ਹਜਿੜ ਹਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਹਿਚ ਸਹਿਜ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਣ।
ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਹਿਰ ਬਾ (ਬਾਗ ੳ) ਪਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਪਜਨਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਇਕ ਰਸ਼ਨਾ ਕਯਨਾ ਹ। ਇਹ ਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੁੱ ਚੋਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨੇ ਿਨ। ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ
ਇਏ-ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3. ਤੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ-ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਹ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।
4. ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਿਚ ਯੁੱ ਖਕ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਪਿਚ ਯਪਹ ਕ ਪਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿ।
ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਿਾ
ਬਾਗ ੳ
ੳ-

‘ਕਾਪਿ-ਪਸਧਾਂਤ’(ਬਾ ਹਿਰਾ), ਸੰ ਾਦਏ ਡਾ.ਫਰਦਿ ਹਸੰ  ਧਾਰੀਿਾਰ, ਡਾ ਯਾਹਜੰ ਦਯਾਰ ਹਸੰ  ਫਯਾੜ,
ਫਰੀਏਸ਼ਨ ਹਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ ।

14

09

ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਬਾਗ ਅ
ਅ-1:

ਯਾਣਾ ਸੂਯਤ ਹਸੰ  -- ਬਾਈ ਿੀਯ ਹਸੰ 

ਅ -2:

ਭਿਾਂਫਰੀ -- ਅਿਤਾਯ ਹਸੰ  ਆਜਾਦ

ਅ-3:

ਨਨਏਾਇਣ -- ਭਿਨ ਹਸੰ 

ਅ-4:

ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ ਿਾਯ - ਿਹਯੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਯੂ
09

X3= 27 ਅੰ ਏ
ਬਾਗ ੲ

ਉਯਏਤ ਹਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਏ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਫਰਦਿ ਹਸੰ  ਧਾਰੀਿਾਰ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਹਸੰ  ਦੀ ਏਾਹਿ-ਹਦਰਸ਼ਟੀ, ਰ ਏੀਤ, ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 2007

2.

ਦਯਸ਼ਨ ਯਿਯ, ਭਿਨ ਹਸੰ  ਏਾਹਿ ਸਭੀਹਐਆ, ੰ ਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1988.

3.

ਸੁਹਤੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਨੂਯ, ਭਿਨ ਹਸੰ  ਦਾ ਏਾਹਿ-ਜਤ, ਆਯਸੀ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1985.

4.

ਰਭ ਰਏਾਸ਼ ਹਸੰ , ਭਿਨ ਹਸੰ  ਦਾ ਏਾਹਿ-ਰ ਏ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1969.

5.

ਏੁਰਦੀ ਏ ਯ, ਯਾਣਾ ਸੂਯਤ ਹਸੰ  ਦੀ ਸੁਿਜਾਤਭਏ ਏਰਾ (ਅਣਰਏਾਸ਼ਤ ਐਜ-ਰਫੰਧ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।

6.

ਏਯਭ ਹਸੰ  ਏੂਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਭਿਾਂ-ਏਾਹਿ ਦਾ ਆਰ ਚਨਾਤਭਏ ਅਹਧਨ, ਬਾਸ਼ਾ ਹਿਬਾ, ੰ ਜਾਫ, ਹਟਆਰਾ।

7.

ਸੁਹਤੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਨੂਯ, ਭਿਨ ਹਸੰ  ਦਾ ਏਾਹਿ ਜਤ, ਆਯਸੀ ਫਹਰਸਯਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1982.

8.

ਨਿਜਤ ਏ ਯ ਏਸਰ, ਭਿਨ ਹਸੰ  ਦੀ ਰੀਤਏ ਏਹਿਤਾ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 2000.

9.

ਸੁਹਯੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਨਯੂਰਾ (ਸੰ ਾ.), ਭਿਨ ਹਸੰ  ਇਏ ਹਿਸ਼ਰ ਸ਼ਣ , ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।

10.

ਸਤੀਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਯਭਾ (ਸੰ ਾ.), ਸ਼ਤਾਫਦੀ ਸ਼ਾਇਯ ਭਿਨ ਹਸੰ , ਸਾਹਿਤ ਅਏਾਦਭੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ।

11.

ਧਨਿੰ ਤ ਏ ਯ (ਸੰ ਾ.), ਭਿਨ ਹਸੰ  ਯਚਨਾਿਰੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।

12.

Mieke Bal, Narratology, Univ. of Toronto Press, Toronoto, 1985.

13.
14.
15.

Vladimir Propp, Morphology of the Folktale, Univ. of Texas Press, Austin, 1968.
Gerald Genette, Narrative Discourse, Cornell Univ. Press, New York, 1988.
ਐਜ ੁੱ ਹਤਰਏਾ(ਭਿਨ ਹਸੰ  ਸ਼ਤਾਫਦੀ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅੰ ਏ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, ਅੰ ਏ ਨੰ. 60

16. ਨਨਏਾਇਣ, ਭਿਨ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ
17. ਬਾਈ ਿੀਯ ਹਸੰ 

: ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਸੁਹਤੰ ਦਯ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

18. ਅਿਤਾਯ ਹਸੰ  ਅਜ਼ਾਦ
19. ਿਹਯੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਯੂ

: ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਸਿਯਨ ਹਸੰ  ਸਨੇਿੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ
: ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਅਫਨਾਸ਼ ਏ ਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

15

ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ

20.

ਂ ਏੰ ਨੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1964.
ਅਯਸਤੂ ਦਾ ਏਾਹਿ-ਸਾਸਤਰ (ਅਨੁ. ਡਾ. ਿਯਬਜਨ ਹਸੰ ), ਸ. ਚਾਂਦ ਡ

21.

ਬਯਤਭੁਨੀ, ਨਾਟਮ ਸਾਸਤਰ (ਅਨੁ. ਹਫੰ ਦ ਨਾਥ ਯਾਜੁਯੂ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 1985.

22.

ਰਏਸ਼ਭੀ ਨਾਯਾਇਣ ਰਾਰ, ਯੰ ਭੰ ਚ ਯ ਨਾਟਏ ਏੀ ਬੂਹਭਏਾ, ਨੈਸ਼ਨਰ ਫਹਰਹਸੰ  ਿਾਊਸ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1995.

23.

ਨੈਭੀ ਚੰ ਦ ਜਨ, ਯੰ  ਦਯਸ਼ਨ, ਅਏਸ਼ਯ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1967.

24.

ਐਜ ਹਤਰਏਾ (ਨਾਟ ਸ਼ਰੀਆ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅੰ ਏ), ਅੰ ਏ 45, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, ਭਾਯਚ 1997.

25.

ਯਿਰ ਹਸੰ  (ਸੰ ਾ.), ਫਰਿੰ ਤ ਾਯੀ ਦੀਆਂ ਨਾਟ-ਜੁਤਾਂ, ਚਤਨਾ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਰੁਹਧਆਣਾ

26.

ਭਿਨ ਬੰ ਡਾਯੀ (ਸੰ ਾ.), ਾਥਾ ਾਯੀ ਦੀ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ

27.

ਹਨੰਦਯ ੁਹਆਣਿੀ (ਸੰ ਾ.), ਇਏ ਸੀ ਫਰਿੰ ਤ ਾਯੀ, ਸੰ ਭ ਫਰੀਏਸ਼ਨ, ਸਭਾਣਾ

28.

ਿਯਚਯਨ ਹਸੰ , ਈਸ਼ਿਯ ਚੰ ਦਯ ਨੰਦਾ (ਭਨਰਾਪ) ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।

29.

ਾਰੀ ਬੁਹੰ ਦਯ ਹਸੰ , ਨਾਟਏ ਅਤ ਨਾਟ-ਹਚੰ ਤਨ, ਚਤਨਾ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 2009.

30.

ਾਰੀ ਬੁਹੰ ਦਯ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਅਤ ਨਾਟ-ਹਚੰ ਤਨ, ਚਤਨਾ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 2009.

31.

Keir Elam. The Semiotics of Theatre and Drama, Mathuen, London, 1980.

32.
33.
34.

A. Nicoll. The Theory of Drama, Case House, Delhi, 1964.
J.L. Styan. The Elements of Drama, Vikas Publishing House, New Delhi, 1979.
Peter, Szondi, Theory of the Modern Drama, Polity Press, Cambridge, London, 1987.
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-V

(i) ਭੁੱ ਢਰੀ ੰ ਜਾਫੀ ਗਰ

ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 80
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :20
ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 60

ਯਚ ਪਿਚ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :28
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 07
ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਹਐਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ੰ ਟ
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1.

ਸਾਯ ਪਸਰ ਫਸ ਪਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸ਼ਨ-ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਬਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅਤ ੲ) ਹਿੁੱ ਚ ਿੰ ਹਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ

ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿਿਾ , ਹਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ । ਬਾ ਅ ਦ ਿਯਏ ਉ-ਬਾ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਬਾਿ ਏੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਹਏਸ ਹਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਾਂ ਹਿਚੋਂ
ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਣ। ਅ ਬਾ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਹਿਚ ਹਏਸ ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਨਿੀਂ ਏਯਾ। ਿਯਏ
ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਦ ਏੁਰ 27 ਅੰ ਏ ਿਣ।

2.

ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾ ੲ) ਹਿਚ ਸੰ ਐ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ। ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਸੰ ਐ
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਹਿਚ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਬਾ ਦ ਏੁਰ 24 ਅੰ ਏ ਿਣ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਾਂ ਹਿਚ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱ ਐਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਿੁੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਅਹਧਨ ਨੂੰ ਯਹਐਆ ਜਾ
ਸਏ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ ਹਏ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਹਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਹਧਨ ਏੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ
12 ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਹਧਤ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਹਨਏਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਏ ਅਹਧਨ ਨੂੰ
ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ।

4.

ਰਸ਼ਨ ਹਏਸ ਯਚਨਾ ਦ ਹਸਧਾਂਤਏ, ਦਾਯਸ਼ਹਨਏ ਅਤ ਸਹਬਆਚਾਯਏ ੁੱ ਐ ਫਾਯ ਿੀ ੁਹਛਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿ।

5.

ਰਸ਼ਨ ਾਠ-ੁਸਤਏਾਂ ਨਾਰ ਸਫੰ ਧਤ ਰ ਦ ਹਏਸ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਏਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਏਾਰ ਦੀਆਂ ਰਭਐ
ੁੁੱ ਰਹਿਯਤੀਆਂ ਫਾਯ ਿੀ ੁਹਛਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿ।

6.

ਰਸ਼ਨ ਾਠ-ੁਸਤਏ ਦ ਹਿਸ਼ ੁੱ ਐ, ਥੀਹਭਏ ਿਸਤੂ ਫਣਤਯ, ਤਏਨੀਏ, ਏਾਰ-ਜੁਤਾਂ, ਾਤਯ ਉਸਾਯੀ, ਯਚਨਾ ਦ ਹਿਸ਼ਰ ਸ਼ਣਾਤਭਏ
ਅਹਧਨ ਜਾਂ ਰ ਐਏ ਦੀ ਸਾਹਿਤ-ਇਹਤਿਾਸਏ ਸੰ ਦਯਬ ਹਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦ ਫਾਯ ੁੁੱ ਹਛਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿ।

7.

ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਯਰ, ਸਸ਼ਟ ਅਤ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਦੀ ਫਹਧਏ ੁੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

8.

ਰਸ਼ਨ ਅਹਜਿ ਿਣ ਹਜਿੜ ਹਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਹਿਚ ਸਹਿਜ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਣ।
ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਹਿਰ ਬਾ (ਬਾਗ ੳ) ਪਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਪਜਨਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਇਕ ਰਸ਼ਨਾ ਕਯਨਾ ਹ। ਇਹ ਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੁੱ ਚੋਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨੇ ਿਨ। ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ
ਇਏ-ਇਏ ਿੁੱ ਰ ਿੀ ਏਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3. ਤੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ-ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਹ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।
4. ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਿਚ ਯੁੱ ਖਕ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਪਿਚ ਯਪਹ ਕ ਪਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿ।
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਿਾ
ਬਾਗ ੳ
‘ਗਲਪ ਸਿਧਾਂਤ’ (ਬਾ ਹਿਰਾ), ਸੰ ਾਦਏ ਡਾ.ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ  ਅਤ ਡਾ.ੁਯਭੁਐ ਹਸੰ , ਫਰੀਏਸ਼ਨ ਹਫਊਯ,
ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।

09 ਅੰ ਏ

ਬਾਗ ਅ
ਅ -1:

ਸੁੰ ਦਯੀ - ਬਾਈ ਿੀਯ ਹਸੰ 

ਅ -2:

ਤਾ ਹਸੰ  - ਭਾਸਟਯ ਤਾਯਾ ਹਸੰ 

ਅ-3:

ਹਚੁੱ ਟਾ ਰਿੂ - ਨਾਨਏ ਹਸੰ 

ਅ-4:

ਜੰ  ਜਾਂ ਅਭਨ - ਸਿਣ ਹਸੰ  ਸੀਤਰ

09

×3=27 ਅੰ ਏ

ਬਾਗ ੲ
ਉਯਏਤ ਹਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਏ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਸਹਿੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਉੱਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ : ਹਿਧੀ ਤ ਹਿਚਾਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਏਆਯਹਟਿ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1982.

2.

ਸੰ ਤ ਹਸੰ  ਸਐੋਂ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਹਸੰ  ਤ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮੁੁੱ , ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1962.

3.

ਿਯਚਯਨ ਹਸੰ  ਸਫਤੀ, ਰਹਸੁੱ ਧ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1987.

4.

ਿਯਦਯਸ਼ਨ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਹਿਚ ਨਾਇਏ ਦਾ ਹਿਠਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਏਆਯਹਟਿ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1987.

5.

ਸੁਐਦਿ ਹਸੰ  ਐਹਿਯਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਹਿਚ ਸਾਂਸਹਏਰਹਤਏ ਚਤਨਾ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ।

6.

ਯਫੀਯ ਹਸੰ  (ਸੰ ਾ.), ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ : ਯੂ ਯੁਝਾਨ, ਏੇਂਦਯੀ ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਐਏ ਸਬਾ, 1984.

7.

ਯਫੀਯ ਹਸੰ , ਮਥਾਯਥੀ, ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1986.

8.

ਦਯਸ਼ਨ ਯਿਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਇਹਤਿਾਸਏ ਨਾਿਰ, ਨੈਸ਼ਨਰ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚਏ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1998.

9.

ੁਯਚਯਨ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1961.

10.

ਜਫੀਯ ਹਸੰ , ਹਫਯਤਾਂਤਏ ਰ : ਹਸਧਾਂਤ ਤ ਸਭੀਹਐਆ, ਆਯਸੀ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1992.

11.

ਨਹਯੰ ਜਨ ਤਸਨੀਭ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਦਾ ਆਰ ਚਨਾਤਭਏ ਅਹਧਨ, ਰ ਏ ਸਾਹਿਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1993.

12.

ਏਯਨੈਰ ਹਸੰ  ਹਥੰ ਦ, (ਸੰ ਾ.), ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਦਾ ਸਯਿਐਣ ਤ ਭੁਰਾਂਏਣ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1974.

13.

ਸੁਹਯੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਦੁਸਾਂਝ, ੰ ਜਾਫੀ ਇਹਤਿਾਸਏ ਨਾਿਰ, ਹਸਯਜਨਾ ਰਸ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1969.

14.

ਤਯਰ ਚਨ ਹਸੰ  ਫਾਸੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਦਾ ਭਨਹਿਹਆਨਏ ਅਹਧਨ, ਬਾਸ਼ਾ ਹਿਬਾ, ੰ ਜਾਫੀ, ਹਟਆਰਾ, 1989.

15.

ਭਹਿਰ ਹਸੰ , ਭੁੁੱ ਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ, ੰ ਏਜ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1988.

16.

ਜਹੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਯਾਿੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ, ਨਾਨਏ ਹਸੰ  ੁਸਤਏਭਾਰਾ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1978.

17.

ਜਹੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਯਾਿੀ, ਭਸਰ ਰ ਦ, ਨਾਨਏ ਹਸੰ  ੁਸਤਏਭਾਰਾ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1992.

18.

ਟੀ.ਆਯ. ਹਿਨਦ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਅਹਧਨ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1988.

19.

ਧਨਿੰ ਤ ਏ ਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਹਿਚ ਆਧੁਹਨਏ ਸੰ ਿਦਨਾ, ਬਾਸ਼ਾ ਹਿਬਾ, ੰ ਜਾਫ, ਹਟਆਰਾ
18

ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
20.

ੁਯਚਯਨ ਹਸੰ  ਅਯਸ਼ੀ, (ਸੰ ਾ.), ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਏਾਹਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1989, ਏਿਾਣੀ ਦਾ ਏਾਹਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ੰ ਨਾ
96 ਤੋਂ 105.

21.

ਯਫੀਯ ਹਸੰ  (ਸੰ ਾ.) : ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਸਯਿਐਣ (1971-80), ਏੇਂਦਯੀ ਰ ਐਏ ਸਬਾ, ੰ ਜਾਫ, 1982.

22.

ੁਯਾਰ ਹਸੰ  ਸੰ ਧੂ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ।

23.

ਰਏਾਸ਼ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਆਰ ਚਨਾ ਭਾਯਏਸੀ ਹਯਐ

24. ਬਾਈ ਿੀਯ ਹਸੰ 
25. ਨਾਨਏ ਹਸੰ 

: ਜੀਿਨ ਤ ਯਚਨਾ, ਸਹਤੰ ਦਯ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ
: ਇਏ ਹਯਚਮ, ਧਯਭਾਰ ਹਸੰ ਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

26. ਐਜ ੁੱ ਹਤਰਏਾ (ਿੀਿਿੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅੰ ਏ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, ਅੰ ਏ ਨੰ. 50
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-V

(ii) ਆਧੁਹਨਕ ੰ ਜਾਫੀ ਗਰ

ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 80
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :20
ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 60

ਯਚ ਪਿਚ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :28
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 07
ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 21

ਰੀਹਐਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ੰ ਟ
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1.

ਸਾਯ ਪਸਰ ਫਸ ਪਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸ਼ਨ-ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਬਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅਤ ੲ) ਹਿੁੱ ਚ ਿੰ ਹਡਆ ਜਾਿ। ੳ ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ

ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨੇ ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿਿਾ , ਹਜਸ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ । ਬਾ ਅ ਦ ਿਯਏ ਉ-ਬਾ (ਅ-1, ਅ2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਬਾਿ ਏੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਹਏਸ ਹਤੰ ਨ ਉ-ਬਾਾਂ ਹਿਚੋਂ
ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਣ। ਅ ਬਾ ਦ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਹਿਚ ਹਏਸ ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀ 2 ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਨਿੀਂ ਏਯਾ। ਿਯਏ
ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਚਾਯ ਉਬਾਾਂ ਦ ਏੁਰ 27 ਅੰ ਏ ਿਣ।

2.

ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾ ੲ) ਹਿਚ ਸੰ ਐ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ। ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਸੰ ਐ
ਉੱਤਯ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਹਿਚ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਬਾ ਦ ਏੁਰ 24 ਅੰ ਏ ਿਣ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਾਂ ਹਿਚ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱ ਐਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਿੁੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਅਹਧਨ ਨੂੰ ਯਹਐਆ ਜਾ
ਸਏ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ ਹਏ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਹਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਹਧਨ ਏੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ
12 ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਹਧਤ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਹਨਏਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਏ ਅਹਧਨ ਨੂੰ
ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ।

4.

ਰਸ਼ਨ ਹਏਸ ਯਚਨਾ ਦ ਹਸਧਾਂਤਏ, ਦਾਯਸ਼ਹਨਏ ਅਤ ਸਹਬਆਚਾਯਏ ੁੱ ਐ ਫਾਯ ਿੀ ੁਹਛਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿ।

5.

ਰਸ਼ਨ ਾਠ-ੁਸਤਏਾਂ ਨਾਰ ਸਫੰ ਧਤ ਰ ਦ ਹਏਸ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਏਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਏਾਰ ਦੀਆਂ ਰਭਐ
ੁੁੱ ਰਹਿਯਤੀਆਂ ਫਾਯ ਿੀ ੁਹਛਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿ।

6.

ਰਸ਼ਨ ਾਠ-ੁਸਤਏ ਦ ਹਿਸ਼ ੁੱ ਐ, ਥੀਹਭਏ ਿਸਤੂ ਫਣਤਯ, ਤਏਨੀਏ, ਏਾਰ-ਜੁਤਾਂ, ਾਤਯ ਉਸਾਯੀ, ਯਚਨਾ ਦ ਹਿਸ਼ਰ ਸ਼ਣਾਤਭਏ

7.

ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਯਰ, ਸਸ਼ਟ ਅਤ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਦੀ ਫਹਧਏ ੁੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

8.

ਰਸ਼ਨ ਅਹਜਿ ਿਣ ਹਜਿੜ ਹਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਹਿਚ ਸਹਿਜ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਣ।

ਅਹਧਨ ਜਾਂ ਰ ਐਏ ਦੀ ਸਾਹਿਤ-ਇਹਤਿਾਸਏ ਸੰ ਦਯਬ ਹਿਚ ਦਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦ ਫਾਯ ੁੁੱ ਹਛਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿ।

ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਹਿਰ ਬਾ (ਬਾਗ ੳ) ਪਿਚੋਂ ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ, ਪਜਨਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਇਕ ਰਸ਼ਨਾ ਕਯਨਾ ਹ। ਇਹ ਰਸ਼ਨ 09 ਅੰ ਕ ਦਾ ਹਿਗਾ।
2. ਬਾ ਅ ਦ ਚਾਯਾਂ ਉ ਬਾਾਂ (ਅ-1, ਅ-2, ਅ-3, ਅ-4) ਹਿਚੋਂ ੁੁੱ ਛ ਅੁੱ ਠ-ਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੁੱ ਚੋਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨੇ ਿਨ। ਇਏ ਉ-ਬਾ ਹਿਚੋਂ
ਇਏ-ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏਯਨਾ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 9×3=27 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।
3. ਤੀਜ ਬਾਗ (ਬਾਗ-ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਹ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਨ।
4. ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਧਆਨ ਪਿਚ ਯੁੱ ਖਕ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਪਿਚ ਯਪਹ ਕ ਪਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿ।
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਿਾ
ਬਾਗ ੳ
‘ਗਲਪ ਸਿਧਾਂਤ’ (ਬਾ ਹਿਰਾ), ਸੰ ਾਦਏ ਡਾ.ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ  ਅਤ ਡਾ.ੁਯਭੁਐ ਹਸੰ , ਫਰੀਏਸ਼ਨ ਹਫਊਯ,
ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।

09 ਅੰ ਕ

ਬਾਗ ਅ
ਅ -1:

ਅੁੱ ਧ ਚਾਨਣੀ ਯਾਤ-ੁਯਹਦਆਰ ਹਸੰ 

ਅ -2:

ਏਥਾ ਏਿ ਉਯਿਸ਼ੀ- ਦਰੀ ਏ ਯ ਹਟਿਾਣਾ

ਅ-3:

ਫੰ ਦੀਿਾਨ-ਪਐਯ ਜ਼ਭਾਨ

ਅ-4:

ਹਯਿੀ ਿ ਭਨ- ਨਏਸ਼ਦੀ ਭੰ ਜਏਿਾ
09X3=27 ਅੰ ਏ
ਬਾਗ ੲ
ਉਯਏਤ ਹਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 12 ਰਸ਼ਨ

12X2=24 ਅੰ ਏ

ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ
1.

ਸਹਿੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਉੱਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ : ਹਿਧੀ ਤ ਹਿਚਾਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਏਆਯਹਟਿ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1982.

2.
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3.

ਿਯਚਯਨ ਹਸੰ  ਸਫਤੀ, ਰਹਸੁੱ ਧ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1987.

4.

ਿਯਦਯਸ਼ਨ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਹਿਚ ਨਾਇਏ ਦਾ ਹਿਠਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਯਾਈਟਯਜ਼ ਏਆਯਹਟਿ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1987.

5.

ਸੁਐਦਿ ਹਸੰ  ਐਹਿਯਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਹਿਚ ਸਾਂਸਹਏਰਹਤਏ ਚਤਨਾ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ।

6.

ਦਯਸ਼ਨ ਯਿਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਇਹਤਿਾਸਏ ਨਾਿਰ, ਨੈਸ਼ਨਰ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚਏ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1998.

7.

ੁਯਚਯਨ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1961.

8.

ਜਫੀਯ ਹਸੰ , ਹਫਯਤਾਂਤਏ ਰ : ਹਸਧਾਂਤ ਤ ਸਭੀਹਐਆ, ਆਯਸੀ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1992.

9.

ਨਹਯੰ ਜਨ ਤਸਨੀਭ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਦਾ ਆਰ ਚਨਾਤਭਏ ਅਹਧਨ, ਰ ਏ ਸਾਹਿਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1973.

10.

ਏਯਨੈਰ ਹਸੰ  ਹਥੰ ਦ, (ਸੰ ਾ.), ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਦਾ ਸਯਿਐਣ ਤ ਭੁਰਾਂਏਣ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1974.

11.

ਸੁਹਯੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਦੁਸਾਂਝ, ੰ ਜਾਫੀ ਇਹਤਿਾਸਏ ਨਾਿਰ, ਹਸਯਜਨਾ ਰਸ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1969.

12.

ਤਯਰ ਚਨ ਹਸੰ  ਫਾਸੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਦਾ ਭਨਹਿਹਆਨਏ ਅਹਧਨ, ਬਾਸ਼ਾ ਹਿਬਾ, ੰ ਜਾਫ, ਹਟਆਰਾ, 1989.

13.

ਭਹਿਰ ਹਸੰ , ਭੁੁੱ ਢਰਾ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ, ੰ ਏਜ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1988.

14.

ਜਹੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਯਾਿੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ, ਨਾਨਏ ਹਸੰ  ੁਸਤਏਭਾਰਾ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1978.

15.

ਜਹੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਯਾਿੀ, ਭਸਰ ਰ ਦ, ਨਾਨਏ ਹਸੰ  ੁਸਤਏਭਾਰਾ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1992.

16.

ਜਹੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਯਾਿੀ, ਜਤ ਜੁਤ ਦੀ ਫਾਯਤਾ, ਨਾਨਏ ਹਸੰ  ੁਸਤਏ ਭਾਰਾ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2006

17.

ਟੀ.ਆਯ. ਹਿਨਦ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਅਹਧਨ, ਰਾਿਯ ਫੁੁੱ ਏ ਸ਼ਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 1988.

18.

ੁਯਦਿ ਹਸੰ  ਚੰ ਦੀ, ਰ-ਰਿਚਨ, ਹਯਸ਼ਭ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਹਟਆਰਾ, 2001.

19.

ੁਯਦਿ ਹਸੰ  ਚੰ ਦੀ, ਹਿਸ਼ਿੀਏਯਨ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ, ਹਯਸ਼ਭ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਹਟਆਰਾ,
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
20.

ਧਨਿੰ ਤ ਏ ਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਹਿਚ ਆਧੁਹਨਏ ਸੰ ਿਦਨਾ, ਬਾਸ਼ਾ ਹਿਬਾ, ੰ ਜਾਫ, ਹਟਆਰਾ

21.

ੁਯਚਯਨ ਹਸੰ  ਅਯਸ਼ੀ (ਸੰ ਾ.), ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਏਾਹਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 1989.

22.

ਯਫੀਯ ਹਸੰ  (ਸੰ ਾ.) : ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਸਯਿਐਣ (1971-80), ਏੇਂਦਯੀ ਰ ਐਏ ਸਬਾ, 1982.

23.

ਯਫੀਯ ਹਸੰ , ਮਥਾਯਥੀ, ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ, 1986.

24.

ਯਫੀਯ ਹਸੰ  (ਸੰ ਾ.), ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ : ਯੂ ਯੁਝਾਨ, ਏੇਂਦਯੀ ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਐਏ ਸਬਾ, ੰ ਜਾਫ

25.

ਐਜ ਹਤਰਏਾ (ਰ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅੰ ਏ) ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, ਅੰ ਏ ਨੰ. 19

26.

ਿਯਚੰ ਦ ਹਸੰ  ਫਦੀ (ਸੰ ਾ), ਯਿਾਸ ਤ ਯਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਭਰਤਸਯ

27.

ਧਨਿੰ ਤ ਏ ਯ (ਸੰ ਾ), ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤ ਸਹਬਆਚਾਯ : ਰ ਫਰ ਹਯਐ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, 2003

28.

ਜੁਹੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਨਹਿਯੂ, ਹਫਯਤਾਂਤਏ ਰ, ਆਧੁਹਨਏ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਚਤਨਾ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਰੁਹਧਆਣਾ, 2002

29.

ਸੁਹਯੰ ਦਯ ਏੁਭਾਯ ਦਿਸ਼ਿਯ, ਨਾਿਰ ਸ਼ਾਸਤਯ ਤ ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ, ਰ ਏ ੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 2002

30.

ੁਯਾਰ ਹਸੰ  ਸੰ ਧੂ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ੰ ਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ, ਹਦੁੱ ਰੀ, 2005

31.

ਜਫੀਯ ਹਸੰ  ਤ ਫਰਏਾਯ ਹਸੰ , ਦਯਸ਼ਨ ਧੀਯ ਦੀ ਨਾਿਰ ਚਤਨਾ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ 2006

32.

ਫਰਦਿ ਹਸੰ  ਧਾਰੀਿਾਰ, ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਹਦਰਸ਼ਟੀ, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ, 2007

33.

ਰਏਾਸ਼ ਹਸੰ , ੰ ਜਾਫੀ ਨਾਿਰ ਆਰ ਚਨਾ ਭਾਯਏਸੀ ਹਯਐ

34.

Jeremy Hawthern, Studying the Novel, Hodder Education, London, 2005

35. ਐਜ ੁੱ ਹਤਰਏਾ(ਿੀਿਿੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ੰ ਜਫੀ ਰ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅੰ ਏ), ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ, ਅੰ ਏ ਨੰ. 50
36. ਭਯੀ ਸਾਹਿਤਏ ਸਵਜੀਿਨੀ, ਯਾਭ ਸਯੂ ਅਣਐੀ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ
37. ਭਯੀ ਸਾਹਿਤਏ ਸਵਜੀਿਨੀ, ਦਯਸ਼ਨ ਧੀਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ
38.

ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ , ਅਹਧਨ ਾਸਾਯ, ਚਤਨਾ ਰਏਾਸ਼ਨ , ਰੁਹਧਆਣਾ 2015
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਆਨਯਜ਼ ਕਯ ਕਯ-VI:

ਹਵਸ਼ਵ ਗਰ

ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 100

ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :50

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :26

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 13

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 74

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 37

ਰੀਹਐਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ੰ ਟ
ਯ ੈੱਟਯ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1.

ਸਾਯ ਪਸਰ ਫਸ ਪਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰਸ਼ਨ-ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਬਾਗਾਂ (ੳ,ਅ, ਅਤ ੲ) ਹਿੁੱ ਚ ਿੰ ਹਡਆ ਜਾਿ। ਹਿਰ ਦ ਬਾਾਂ ਦ ਿਯਏ
ਉ-ਬਾ (ੳ-1, ੳ-2 ਅਤ ਅ-1, ਅ-2) ਹਿੁੱ ਚੋਂ ਦ-ਦ ਰਸ਼ਨ ਏੁੁੱ ਰ ਅੁੱ ਠ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ , ਹਜਨਹਾਂ ਹਿਚੋਂ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਹਯਕ ਉ-ਬਾਗ
ਪਿਚੋਂ ਇਏ-ਇਏ ਰਸ਼ਨ, ਬਾਿ ਏੁਰ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਣ। ਅਹਜਿ ਿਯ ਰਸ਼ਨ ਦ 11 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਹਿਰ ਚਾਯ ਉ-ਬਾਾਂ ਦ
ਏੁਰ 44 ਅੰ ਏ ਿਣ।

2.

ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾ ੲ) ਹਿਚ ਸੰ ਐ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ। ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਸੰ ਐ ਉੱਤਯ
ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ ਦਾ 5-6 ਸਤਯਾਂ ਹਿਚ ਦਣਾ ਿਿਾ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਇਸ ਬਾ ਦ ਏੁਰ 30 ਅੰ ਏ ਿਣ।

3.

ਸਾਯ ਬਾਾਂ ਹਿਚ ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਸਾਯ ੁੱ ਐਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਿੁੱ ਰੋਂ ਏੀਤ ਅਹਧਨ ਨੂੰ ਯਹਐਆ ਜਾ
ਸਏ ਅਤ ਇਿ ਿੀ ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ ਹਏ ਉਸ ਨੇ ਸਭੁੁੱ ਚ ਹਸਰ ਫਸ ਦਾ ਅਹਧਨ ਏੀਤਾ ਿ। ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸੰ ਖ
ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ ਸਾਯ 15 ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਢੰ  ਨਾਰ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਹਏ ਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਹਧਤ ਹਸਰ ਫਸ ਦ ਹਨਏਟ ਅਤ ਾਠ-ਭੂਰਏ ਅਹਧਨ ਨੂੰ
ਯਹਐਆ ਜਾ ਸਏ।

4.

ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਰਸ਼ਨ ਾਠ-ੁਸਤਏਾਂ ਦ ੰ ਜਾਫੀ ਅਨੁਿਾਦ ੜਹਦ ਿਨ, ਇਸ ਰਈ ਅਨੁਿਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਭਾਿਾਂ ਨੂੰ ਹਧਆਨ ਹਿਚ ਯਹਐਆ ਜਾਿ।

5.

ਤੁਰਨਾਤਭਏ ਰਸ਼ਨ ਨਾ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ।

6.

ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਯਰ, ਸਸ਼ਟ ਅਤ ਰੀਹਐਆਯਥੀ ਦ ਫਹਧਏ ੁੱ ਧਯ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

7.

ਰਸ਼ਨ ਅਹਜਿ ਿਣ ਹਜਿੜ ਹਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਹਿਚ ਸਹਿਜ ਿੀ ਿੁੱ ਰ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਣ।
ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਹਿਰ ਦ ਬਾਾਂ (ਬਾਗ ੳ ਅਤ ਬਾਗ ਅ ) ਦ ਹਯਕ ਉ-ਬਾਗ ਹਿਚੋਂ ਇਏ-ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨਾ ਿ ਬਾਿ ਏੁਰ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਨ। ਿਯਏ
ਰਸ਼ਨ ਦ 9 ਅੰ ਏ ਿਨ।
2. ਤੀਜ ਬਾ (ਬਾਗ ੲ) ਦ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰਸ਼ਨ ਦ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯ ਦਣਾ ਿ। ਿਯਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਏ ਿਨ।
3. ਉੱਤਯ ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਧਆਨ ਹਿਚ ਯੁੱ ਐ ਏ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਹਿਚ ਯਹਿ ਏ ਹਦੁੱ ਤ ਜਾਣ।
ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਿਾ
ਬਾਗ ੳ
ੳ-1:

ਫੁੁੱ ਢਾ ਤ ਸਭੁੰ ਦਯ-ਅਯਨੈਸਟ ਿਹਭੰ ਿ-ਅਨੁਿਾਦਏ- ਿਨ ੁਰਾਟੀ

11 ਅੰ ਏ

ੳ-2:

ਚਐਿ ਦੀਆਂ ਰਹਤਹਨਧ ਏਿਾਣੀਆਂ-ਚਣਏਾਯ ਤ ਅਨੁ.ਸੰ ਾ.ਇੰ ਦਯ ਹਸੰ  ਐਾਭਸ਼, ਰ ਏੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ
11 ਅੰ ਏ
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ

ਬਾਗ ਅ
ਅ-1:

ਚੰ ੀ ਧਯਤੀ, ਯਰ ਸ ਫਏ, ਫਰੀਏਸ਼ਨ ਹਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ

11 ਅੰ ਏ
ਅ-2:

ਭੰ ਟ ਦੀਆਂ ਏਿਾਣੀਆਂ (ਅਨੁਿਾਦਏ- ਰਭ ਰਏਾਸ਼)

11 ਅੰ ਏ

ਬਾਗ ੲ
ਉਯਏਤ ਹਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ
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15X2=30 ਅੰ ਏ

ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਆਨਯਜ਼ ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-VII

(i) ਕੰ ਹਊਟਯ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ

ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 100

ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :50

ਰਾਜਕਟ ਿਯਕ : 30

ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :15

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :20

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 10

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 50

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 25

ਰੀਹਐਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ੰ ਟ
ਅੰ ਕ–ਵੰ ਡ ਅਤ ਯ ੈੱਟਯ/ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
(ੳ)

ਰਸ਼ਨ–ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਹਤੰ ਨ ਬਾਾਂ (ਬਾ–ੳ, ਬਾ–ਅ, ਬਾ–ੲ) ਹਿਚ ਿੰ ਹਡਆ ਜਾਿ। ਬਾ (ੳ) ਹਿਚ ਚਾਯ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਅਤ
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨੇ ਏਈ ਦ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਹਣਗ। ਹਯ ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 09 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਬਾ (ਅ) ਹਿਚ ੰ ਜ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਅਤ
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨੇ ਏਈ ਹਤੰ ਨ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਿਣ ਅਤ ਿਯ ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 04 ਅੰ ਏ ਿਣ। ਬਾ (ੲ) ਹਿਚ ਸੰ ਖ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ 10 ਰਸ਼ਨ
ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਅਤ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨ ਏਯਨੇ ਰਜ਼ਭੀ ਿਣ। ਿਯ ਇਏ ਰਸ਼ਨ ਦ 02 ਅੰ ਏ ਿਣ।

(ਅ)

ਇਸ ਤਯਹਾਂ ੂਯ ਪਰਖਤੀ ਰਸ਼ਨ ੁੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਐਾ ਹਿਚ ਬਾ (ੳ) 02×09=18 ਅੰ ਏ, (ਅ) 03×04=12 ਅੰ ਏ, (ੲ) 02×10=20 ਅੰ ਏ ਅਤ
ਏੁੁੱ ਰ ਯ 50 ਅੰ ਏਾਂ ਦਾ ਿਿਾ।

(ੲ)

ਪਿਪਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਾਸ ਅੰ ਕ 50% (ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹਣਗ।

(ਸ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕੰ ਪਊਟਯ ਦੀ ਪਿਹਾਯਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਫੰ ਧੀ ਰਕ
 ਟੀਕਰ ਹਿਗਾ ਪਜਸ ਦ ਕੁੁੱ ਰ 30 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।

ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ-ਯਿਾ
ਬਾਗ (ੳ)
(ੳ–1)

ਕੰ ਹਊਟਯ ਫਾਯ ਜਾਣ-ਛਾਣ : ਏੰ ਹਊਟਯ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਤ ਇਹਤਿਾਸ, ਏੰ ਹਊਟਯ ਹਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ, ਿਾਯਡਿਅਯ, ਸਾਫ਼ਟਿਅਯ ਦੀਆਂ

ਹਏਸਭਾਂ, ਏਹਡੰ  ਰਣਾਰੀ, ਇਨੁਟ ਡਵਾਈਜ: ਏੀ–ਫਯਡ, ਭਾਊਸ, ਸਏਨਯ, .ਭ.ਆਯ, ਭ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਯ, ਿੀ.ਡੀ.. ਏਭਯਾ, ਭਾਈਏ, ਆਊਟ–
ੁਟ ਹਡਵਾਈਜ਼: ਭਨੀਟਯ, ਹਰੰ ਟਯ, ਭਰਟੀਭੀਡੀਆ ਰਜਏਟਯ, ਸੀਏਯ ਆਹਦ, ਭਭਯੀ, ਰਯਾਹਭੰ  ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਜਾਣ ਛਾਣ
(ੳ–2)

ਅਯਹਟੰ ਗ ਹਟਭ: ਡਸ, ਹਿੰ ਡ, ਰਾਈਨਏਸ ਆਹਦ, ਹਿੰ ਡ ਇਨਸਟਾਰ ਸ਼ਨ, ਰਭਿ
ੁੱ ਹਟੰ ਗ: ਹਸਸਟਭ, ਭੀਨੂੰ ਅਤ ਡਾਇਰਾ ਫਾਏਸ,

ਪਾਈਰ ਅਤ ਰਯਾਭ ਭਨੇਜਯ, ਹਰੰ ਟ ਭਨੇਜਯ, ਏੰ ਟਯਰ ਨਰ, ਹਵੰ ਡ ਰੀਕਸ਼ਨ ਰਗਯਾਭ: ੇਂਟ, ਿਯਡ ਡ, ਨਟ ਡ, ਏਰਏੁਰਟਯ ਆਹਦ,
(ੳ–3)

ਭਾਜ ਹਵਚ ਕੰ ਹਊਟਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ: ਯਰਿ, ਫੈਂਹਏੰ , ਿਟਰ ਭਨੇਜਭੈਂਟ, ਜੂਏਸ਼ਨ, ਭਫਾਇਰ ਪਨ, ਈ–ਏਭਯਸ, ਭਸਭ, ਭਨਯੰ ਜਨ, ਦਫ਼ਤਯ

ਆਹਦ। ਰੀਕਸ਼ਨ ਾਫ਼ਟਵਅਯ: ਭ. ਸ. ਿਯਡ, ਾਿਯ ੁਆਇੰ ਟ, ਏਸਰ, ਆਊਟਰੁੁੱਏ, ਜਭਏਯ ਆਹਦ।
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਬਾਗ (ਅ)
(ਅ–1)

ਕੰ ਹਊਟਯ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ: ਐਤਯੀ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਰਈ ਏੰ ਹਊਟਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਸਭੁੱ ਹਸਆਿਾਂ ਅਤ ਸਭਾਧਾਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਟਾਈਹੰ ਗ: ੰ ਜਾਫੀ

ਟਾਈਹੰ  ਹਿਧੀ ਹਿਧਾਨ, ਰਚਹਰਤ ਹਿਧੀਆਂ, ਏੀ–ਫਯਡ ਰ ਆਉਟ, ਟਾਈਹੰ  ਹਟਊਟਯ ਆਹਦ, ਪੌਂਟ: ਪੌਂਟ ਅਤ ੁਯਭੁਐੀ ਪੌਂਟ, ੁਯਭੁਐੀ ਪੌਂਟ
ਏਨਿਯਟਯ, ਮੂਨੀਕਡ: ਮੂਨੀਏਡ ਰਣਾਰੀ ਅਤ ਇਸਦੀ ਭਿੁੱ ਤਤਾ, ੁਯਭੁਐੀ ਰਈ ਇਸਦੀ ਿਯਤੋਂ ਭਿੁੱ ਤਤਾ।
(ਅ–2)

ਇੰਟਯਨੈੱਟ ਤ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਯਤੋਂ: ਇੰ ਟਯਨੈੱਟ ਅਤ ਿਫ ਫਯਾਊਜ਼ਯ , ਈ-ਭਰ, ਿੱਫਸਾਈਟ ਐਰਣਾ, ਿੱਫ ਸਯਚ ਏਯਨਾ , ੰ ਜਾਫੀ `ਚ

ਈ-ਭਰ ਬਜਣਾ , ੰ ਜਾਫੀ `ਚ ਿੱਫ ਜ ਸਯਚ ਏਯਨਾ , ਭਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ : ਹਿੰ ਦੀ ਤੋਂ ੰ ਜਾਫੀ ਅਨੁਿਾਦ , ਅੰ ਯਜ਼ੀ ਤੋਂ ੰ ਜਾਫੀ ਅਨੁਿਾਦ , ਅੰ ਯਜ਼ੀ ਤੋਂ
ਹਿੰ ਦੀ ਅਨੁਿਾਦ , ਯਭਨ ਤੋਂ ਹਿੰ ਦੀ ਹਰੀਅੰ ਤਯਨ , ੁਯਭੁਐੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿਭੁਐੀ ਹਰੀਅੰ ਤਯਨ , ਆਨਰਾਈਨ ਅਹਧਆਨ : ੰ ਜਾਫੀ ਅਹਧਨ/ਅਹਧਆਨ
ਿੱਫਸਾਈਟਾਂ, ਆਨ-ਰਾਈਨ ਸ਼ਫਦ ਏਸ਼, ੰ ਜਾਫੀ ਹਿਚ ਫਰਾ ਜ ਫਣਾਉਣਾ।
ਬਾਗ (ੲ)
ਉਯਏਤ ਾਠਏਰਭ ਤ ਅਧਾਯਤ ਛਟ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ।

ਕੰ ਹਊਟਯ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ (ਰਕਟੀਕਰ ਰ ਫ)
ਭਾਂ: 02 ਘੰ ਟ

ਕੁੱ ਰ ਅੰਕ: 30
ਪਾਿ ਅੰ ਕ: 15

ਹਵੰ ਡੋਂ: ਹਿੰ ਡੋਂ ਸੰ ਏਰ, ਫਣਤਯ, ਡਸਏਟਾ, ਟਾਸਏਫਾਯ, ਸਟਾਯਟ ਭੀਨੂੰ, ਕਟਯਰ ਨਰ: ਡਭਨ ਟੂਰ, ਹਸਸਟਭ, ਡਿਾਈਜ਼ ਭਨੇਜਯ, ਹਡਿਾਈਜ਼ ਅਤ
ਹਰੰ ਟਯ, ਪੌਂਟ, ਰ ੂਜ, ਰਯਾਭ ਅਤ ਪੀਚਯਜ, ਸੀਚ ਹਯਏਨਾਈਜ਼।
ੰ ਜਾਫੀ ਟਾਈਹੰ ਗ: ੰ ਜਾਫੀ ਟਾਈਹੰ  ਹਿਧੀਆਂ ਅਤ ਸੀਡ ਟਸਟ
ਭ. . ਵਯਡ: ਭ. ਸ. ਿਯਡ ਜਾਣ ਛਾਣ , ਿਭ, ਇਨਸਯਟ, ਜ਼ ਰ –ਆਉਟ, ਯਫ਼ਯੈਂਸ, ਭਹਰੰਜ਼, ਯੀਹਿਊ, ਿੀਉ, ਯੂਯਰ ਫਾਯ , ਟਾਸਏ ਫਾਯ ,
ਏੀ ਫਯਡ ਸਾਯਟਏੁੱ ਟ, ਯਾਭਯ ਚੱਏਯ, ਸਰ ਚੱਏਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਰ ਚਏਯ ਜੜਨਾ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਰਈ ਭ. ਸ. ਿਯਡ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਆਹਦ।
ਭ. . ਾਵਯ ੁਆਇੰਟ : ਭ. ਸ. ਾਿਯ ੁਆਇੰ ਟ ਜਾਣ ਛਾਣ , ਿਭ, ਇਨਸਯਟ, ਹਡਜ਼ਾਈਨ, ਨੀਭਸ਼ਨ , ਸਰਾਈਡ ਸ਼ਅ , ਯੀਹਿਊ, ਿੀਉ,
ਯੂਯਰ ਫਾਯ, ਟਾਸਏ ਫਾਯ, ਏੀ ਫਯਡ ਸਾਯਟਏੁੱ ਟ, ੰ ਜਾਫੀ ਹਿਚ ਸਰਾਈਡਾਂ ਫਣਾਉਣੀਆਂ ਆਹਦ।
ਂ ਯੀ, ਪਾਯਭੂਹਰਆਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ, ਟੂਰ ਫਾਯ ਅਤ ਭੀਨੂੰ ਫਾਯ,
ਭ. . ਕਰ: ਭ. ਸ. ਏਸਰ ਜਾਣ ਛਾਣ, ਿਯਏਸ਼ੀਟ ਫਣਾਉਣੀ ਅਤ ਡਾਟਾ ਟ
ਂ ਯੀ।
ਏੀ ਫਯਡ ਸਾਯਟਏੁੱ ਟ, ਇਏਹਿਯੀ ਅਤ ਦੁਿਯੀ ਿਯਏਸ਼ੀਟ ਤ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਦੀ ਹਿਧੀ, ਪਾਯਭਹਟੰ  ਿਯਏਸ਼ੀਟ, ੰ ਜਾਫੀ ਹਿਚ ਡਾਟਾ ਟ
ਨੋਟ: ਉਯਕਤ ਰੀਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਹਦਆਂ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਬਾਵ ਗੁਯਭੁਿੀ ਹਰੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ।
ਸਾਇਕ ੁਤਕਾਂ:
1.

ਜਤ ਹਸੰ , 2014: ਏੰ ਹਊਟਯ: ਸੰ ਯਚਨਾ ਅਤ ਹਿਿਿਾਹਯਏ ਿਯਤੋਂ, ਭਦਾਨ ਫਹਰਹਸ਼ੰ  ਿਾਊਸ, ਹਟਆਰਾ

2. डा. कपिऱ पिवेदीए भाशा पवज्ञान एवं भाशा पवद्याऱय प्रकौदए वाराणसीख ्
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
3. ਜੁਨੇਜਾ, ਜਭਿਨ ਹਸੰ  2008, ਏੰ ਹਊਟਯ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਤ ਉਮ, ਫਰੀਏਸ਼ਨ ਹਫਊਯ, ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।
4. ਡਾ. ਧਯਹਭੰ ਦਯ ਹਸੰ  2006, ਭਾਈਏਯਸਾਪਟ ਿਯਡ, ਸੂਯਤੀ ਾਏਟ ਫੁੁੱ ਏਸ ਫਹਰਸ਼ਯਜ਼, ਚੰ ਡੀੜਹ
5. ਸੀ.ੀ. ਏੰ ਫਜ 2012, ਏੰ ਹਊਟਯ ਹਿਹਆਨ, ਫਰੀਏਸ਼ਨ ਹਫਊਯ ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਹਟਆਰਾ।
6. ਿਨ ਏੁਭਾਯ 2007, ਏੰ ਹਊਟਯ ਜਾਣ–ਛਾਣ, ਰ ਏ ੀਤ ਰਏਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀੜਹ
7. Sanjay Saxena, Fundamentals of Information Technology, Vikas Publication House Pvt. Ltd., New Delhi
8. Peter Dyson, The PC User’s Pocket Dictionary, BPB Publications, New Delhi.
9. Gazdar, G. and Mellish, C.S. 1989: Natural Language Processing in Prolog. Massachusetts: Addisonweslay.
10. Grishman. R. 1980: Computational Linguistics: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.
11. Natural Language and Computational Linguistics, An Introduction. Colin Beardon, David Lumsden & Geoff Holmer, Ellis
Horwood, Ltd. 1991
12. Richard Sproat, A Computational Theory of Writing System, Cambridge University Press.
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
ਆਨਯਜ਼ ਇਰ ਕਹਟਵ ਕਯ-VII

(ii) ੰ ਜਾਫੀ ਭੀਡੀਆ-I (ੰ ਜਾਫੀ ਹਦਰਸ਼ ਭੀਡੀਆ ਅਤ ਟਕਥਾ ਰ ਿਣ )

ਏੁੁੱ ਰ ਅੰ ਏ : 100

ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :50

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਏਣ :20

ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 10

ਰਾਜਕਟ ਿਯਕ : 30

ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ :15

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ : 50

ਫਾਿਯੀ ਰੀਹਐਆ ਪਿਚੋਂ ਾਸ ਹਣ ਰਈ ਅੰ ਕ: 25

ਰੀਹਐਆ ਦਾ ਸਭਾਂ : 3 ੰ ਟ
ਅੰ ਕ–ਵੰ ਡ ਅਤ ਯ ੈੱਟਯ/ਰੀਹਿਆਯਥੀ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ
1. ਸਾਯ ਬਾਗਾਂ ਪਿਚੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ।
2. ਰਸ਼ਨ ੁੱ ਤਯ ਨੂੰ ਪਤੰ ਨ ਬਾਗਾਂ (ੳ, ਅ ਅਤ ੲ) ਪਿਚ ਿੰ ਪਡਆ ਜਾਿ।
3. ਬਾਗ ੳ–1 ਅਤ ੳ–2 ਪਿਚੋਂ ਦ–ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣ ਪਜਨਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਰੀਪਖਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ–ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨਾ ਹਿਗਾ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ
ਹਣਗ।

2X11=22 ਅੰ ਏ

4. ਬਾਗ ਅ–1 ਅਤ ਅ–2 ਪਿਚੋਂ ਦ–ਦ ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਪਜਨਹਾਂ ਪਿਚੋਂ ਰੀਪਖਆਯਥੀ ਨੇ ਇਕ–ਇਕ ਰਸ਼ਨ ਕਯਨਾ ਹਿਗਾ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 11
ਅੰ ਕ ਹਣਗ।

2X11=22 ਅੰ ਏ

5. ਬਾਗ–ੲ ਪਿਚ ਪਨਯਧਾਯਤ ਾਠਕਰਭ ਪਿਚੋਂ ਸੰ ਖ ਉਤਯਾਂ ਿਾਰ 15 ਰਸ਼ਨ ੁੁੱ ਛ ਜਾਣਗ। ਰੀਪਖਆਯਥੀ ਨੇ ਸਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਸੰ ਖ ਉਤਯ ਦਣ
ਹਣਗ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਯ 4–5 ਸਤਯਾਂ ਪਿਚ ਦਣਾ ਹਿਗਾ। ਹਯਕ ਰਸ਼ਨ ਦ 2 ਅੰ ਕ ਹਣਗ।

15X2=30 ਅੰ ਏ

ਾਠ-ਕਰਭ ਅਤ ਰਸ਼ਨ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਯੂ ਯਿਾ
ਬਾਗ ੳ
ੳ–1

ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ ਰਈ ਰ ੜ੍ੀਂਦ ਭਾਪਧਅਭਾਂ ਦੀ ਛਾਣ
I ਯੰ ਗਭੰ ਚ
II ਯਡੀ
III ਟੀਿੀ
IV ਪਸਨੇਭਾ

ੳ–2

11 ਅੰ ਕ

ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ: ਪਸਧਾਂਤ ਤ ਸਯੂ
I ਭੂਰ ਪਿਚਾਯ
II ਟਕਥਾ ਦਾ ਸਯੂ
III ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ ਦ ਜ਼ਯੂਯੀ ਤੁੱ ਤ
IV ਟਕਥਾ ਦੀ ਉਸਾਯੀ

11 ਅੰ ਕ
ਭਾਗ–ਅ

ਅ–1

ਪਿਪਬੰ ਨ ਭਾਪਧਅਭਾਂ ਰਈ ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ ਦੀ ਪਿਧੀ
I ਯੰ ਗਭੰ ਚ ਰਈ ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ: ਨਾਟਕ ਦ ਯੂ ਪਿਚ
II ਯਡੀ ਰਈ ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ: ਯੂਕ ਅਤ ਯਡੀ ਨਾਟਕ ਦ ਯੂ ਪਿਚ
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ਭ. . ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਗ ਹਸਰਾ (ਭਟਯ ਹਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ)
2017-18, 2018-19 ਸ਼ਸ਼ਨ ਰਈ
ਭਟਯ ਹਸਰਾ
III ਟੀਿੀ ਰਈ ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ: ਟੀਿੀ ਨਾਟਕ, ਟੀਿੀ ਸੀਯੀਅਰ ਤ ਡਾਕੂਭੈਂਟਯੀ ਦ ਯੂ ਪਿਚ
IV ਪਸਨੇਭਾ ਰਈ ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ: ਕਹਾਣੀ, ਸਕਯੀਨ ਰ ਤ ਡਾਇਰਾਗ ਦ ਯੂ ਪਿਚ
ਅ–2

11 ਅੰ ਕ

ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ ਦੀ ਇਪਤਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਯੀ
I ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ
II ੰ ਜਾਫੀ ਪਿਚ ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ: ੂਯਿ ਸੁਤੰਤਯਤਾ ਕਾਰ
III ੰ ਜਾਫੀ ਪਿਚ ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ: ਉੱਤਯ ਸੁਤੰਤਯਤਾ ਕਾਰ
IV ੰ ਜਾਫੀ ਪਿਚ ਟਕਥਾ ਰ ਖਣ ਦ ਨਿੇਂ ਝੁਕਾਅ ਅਤ ਰਪਿਯਤੀਆਂ

11 ਅੰ ਕ

ਬਾਗ ੲ
6. ਉਯਏਤ ਹਸਰ ਫਸ ਤ ਅਧਾਯਤ ਸੰ ਐ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ ਰਸ਼ਨ

15X2=30 ਅੰ ਏ

ਸਹਾਇਕ ਾਠ–ਸਭੁੱ ਗਯੀ
ਡਾ. ਸੁੱ ਖਾ ਸਪਹਯੀ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਟਕਥ (ੰ ਜ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਪਰਭੀ ਯੂਾਂਤਯਣ), ਟਿੰ ਟੀ ਸੈਂਟਯੀ ਫਰੀਕਸ਼ਨ, ਪਟਆਰਾ, 2012
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