fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr-gfjbk ;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-gfjbk
gouk L gfjbk (Study of Sikh Religion & History-I) eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Marks : 20
Attendence : 5
Total Marks : 25

fo;gK; FhN Bz H-1
e’ J h d’ gq F B jZb eo’ L
1H
f;Zy Xow doFB d/ w[ZYb/ nkXko eh jB< ft;sko ftu fby’.
2H
f;Zy Xow doFB ftu i’s ns/ i[rsh d/ ;zebg pko/ eh ikDd/ j’< ft;sko ;fjs fby’.
3H
r[o{ rqzE ns/ r[o{ gzE ftub/ ;zpzX pko/ ft;sko g{ote fby’.
5x2 = 10

fo;gK; FhN Bz H-2
e’ J h gz i gq F B jZb eo’ L
1H
Xow dh gqhGkFk fby’.
2H
Fjkds d/ ;zebg pko/ fby’.
3H
f;Zy ;z;EktK dh wjZssk pko/ fby’.
4H
ykb;k f;oiDk dk wzst fby’.
5H
r[fonkJh dh ;z;Ek pko/ fby’.
6H
r[od[nkoK ;z;Ek dk ni’ek ;o{g fby’.
7H
r[owfs nB[;ko @feos eoBh# dk wjZst fby’.
2x5 = 10
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fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr-gfjbk ;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-gfjbk
gouk L d{ik (Sikh Scripture and Literature-I) eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Marks : 20
Attendence : 5
Total Marks : 25

fo;gK; FhN Bz H-1
e’ J h d’ gq F B jZb eo’ L
1H
r[opkDh d/ ;zebg ns/ ;zgkdB ftXh pko/ eh ikDd/ j’<
2H
@ig[ih# pkDh ftub/ gqw[Zy ;zebgK pko/ eh ikDd/ j’<
3H
r[o{ rqEz ;kfjp ftu doi Grs pkDh dhnK ftF/FsktK pko/ eh ikDd/ j’<
5x2 = 10

fo;gK; FhN Bz H-2
e’ J h gz i gq F B jZb eo’ L
1H
r[opkDh dh ftnkeoD pko/ fby’.
2H
f;Zy r’;fN pkDh dh wjZssk pko/ fby’.
3H
r[o{ rzqE ;kfjp ftZu GZN pkDh doi eoB d/ ekoBK pko/ fby’.
4H
r[opkDh d/ pkDhekoK dh f;XKse ;[w/bsK pko/ fby’.
5H
pkojwkj dh wjZssk pko/ fby’.
6H
nk;k dh tko pko/ eh ikDd/ j’ fby’.
7H
Grs pkDh pko/ eh ikDd/ j’< fby’.
2x5 = 10

3

fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr-gfjbk ;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-gfjbk
gouk L shik (Approaches to Study of Religion) eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Marks : 20
Attendence : 5
Total Marks : 25

fo;gK; FhN Bz H-1
e’ J h d’ gq F B jZb eo’ L
1H
Xow nfXn?B dhnK nkX[fBe ftXhnK pko/ eh ikDd/ j’, fby’.
2H
Xow d/ ;wki Bkb ;zpzX pko/ nkgD/ FpdK ftZu fby’.
3H
JhHphH NkfJbo ns/ co/}o dhnK Xow nfXn?B ftXhnK pko/ eh ikDd/ j’< fby’.
5x2 = 10

fo;gK; FhN Bz H-2
e’ J h gz i gq F B jZb eo’ L
1H
B?fsesk T[go ;zy/g B’N fby’.
2H
Xow ns/ B?fsesk d/ ;zpzX pko/ fby’.
3H
Xow doFB dh gqhGkFk fby’.
4H
N’Nw ns/ N?p{ pko/ eh ikDd/ j’<
5H
Xow d/ nkozG pko/ eh ikDd/ j’<
6H
Xow dh ni’eh ;koEesk pko/ nkgD/ FpdK ftu fby’.
7H
Xow nfXn?B dh F[o{nks pko/ eh ikDd/ j’<
2x5 = 10

5

fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhN- Bz H 4
ebk; L n?wHJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr-gfjbk ;?FB L 2016-20167
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-gfjbk
gouk L u"Ek (Sikh Ethies) nkgFB-d{ih eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

e[ Zb nz e L 20 (10+10)

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Marks : 20
Attendence : 5
Total Marks : 25

fo;gK; FhN Bz H-1
e’ J h d’ gq F B jZb eo’ L
1H
@;dr[DK# s’I eh Gkt j?< ft;sko ftZu fJjBK dh wjZssk pko/ fby’.
2H
ehws gqpzX pko/ eh ikDd/ j’< ft;sko ftu fby’.
3H
f;Zy Xow ftZu pokposk ns/ GkJhuko/ ;zpzXh eh ftuko T[gbpX jB< ft;sko ftu fby’.
5x2 = 10

fo;gK; FhN Bz H-2
e’ J h gz i gq F B jZb eo’ L
1H
f;Zy Xow doFB ftZu B?fsesk dk eh ;o{g j?<
2H
@;Zu#, @;zs’y# ns/ @ftuko# pko/ eh ikDd/ j’<
3H
f;Zy Xow doFB dk e[dos gqsh eh otZJhnk j?<
4H
ftFt GkJhuko/ bJh f;Zy doFB B/ eh T[gokbk ehsk j?<
5H
f;Zy Xow doFB dh ni’e/ ;wki ftu eh ;koEesk j?<
6H
f;?Zy Xow @rqfj;E gqXkB# doFB j?< fNgDh fby’.
7H
f;Zy Xow dk iksh gqpzX gqsh eh otZJhnk j?<
2x5 = 10

7

nzdo{Bh w[bKeD fjs T[Zs o-gZs o
G/i D bJh gqFB ;{uh
(fJzN oBb n;?;Z w?IN fo;gK; FhN)

(;G jZe okyt/A jB)

fv;N?A; n?i{e/FB ftGkr

gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk

n?w HJ/H (f;Zy nfXn?B) Gkr gfjbk
;w? ;No-gfjbk

nekdfwe ;?FB L 2016-2017

