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ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਮਨ ੁੱ ਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੁੱਕ ਹ ੁੱਸਾ  ੈ। ਸਮਾਜ ਹਿਚ ਰਹ ਿੰਹਦਆਂ  ੋਇਆ ਮਨ ੁੱ ਖ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ, 

ਹਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨ ਭਿ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ  ੈ ਹਜਸ ਲਈ ਉ  ਕਈ ਭਾਸਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ 

ਭਾਸਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ  ੈ। ਗਰੈ ਭਾਸਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਹਿੁੱਚ ਇਸਾਰ,ੇ ਸਰੀਰਕ ਮ ਦਰਾਿਾਂ 

ਅਤ ੇ ਗਤੀ ਹਿਧੀਆਂ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਨ। ਕੋਈ ਸਬਦ ਬੋਲੇ ਹਬਨਾ ਤ ਸੀ ਂ  ੁੱਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸਾਹਰਆਂ ਨਾਲ ਹਕਸ ੇਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਗੁੱਲ ਕਹ  ਸਕਦ ੇ ੋ। ਭਾਸਾ ਦ ੇਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਅਿੰਗ  ਨ ਹਜਿੇਂ -

ਧ ਨੀਆਂ ,ਸਬਦ, ਿਾਕ ਅਤ ੇਅਰਥ। ਹਿਆਕਰਣ ਇਕ ਪੜਹਾਈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ  ੈ ਹਜਸ ਹਿੁੱਚ 

ਭਾਸਾ ਦ ੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਇ ਨਾਂ ਹਨਯਮਾਂ ਤੋਂ  ੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਸ ਧ ਤੇ 

ਹਮਆਰੀ ਸਰ ਪ ਸਥਾਹਪਤ   ਿੰਦਾ  ੈ  ਰ ਭਾਸਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਆਕਰਣ   ਿੰਦੀ  ੈ ਹਜਸ ਨ ਿੰ  ਹਕਸ ੇ

 ੋਰ ਭਾਸਾ ਉੁੱਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗ  ਨ ੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਾਸਾ ਅਤ ੇ

ਹਿਆਕਰਣ ਹਿੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਦਂੀਆਂ ਰਹ ਿੰਦੀਆਂ  ਨ। ਭਾਸਾ ਇਕ ਗ ਿੰਝਲਦਾਰ ਮਨ ੁੱ ਖ 

 ੀ ਪਰਪਿੰਚ  ੈ ਹਜਸ ਦੀ ਸਿੰਪ ਰਨ ਪਰੀਭਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਨ  ੈ । ਸਿੰਖੇਪ ਹਿੁੱਚ ਭਾਸਾ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਸਿੰਚਾਰ 

ਦਾ ਸਾਧਨ  ੈ। ਇ  ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਅਿੰਗ ਹਿਚੋਂ ਸਿੈ ਸਮਾਹਜਕ ਿਸਤ   ੈ। ਭਾਸਾ ਦੀ ਹਨਯ ਕਤੀ ਸਿੰਸਹਕਰਤ 

ਭਾਸਾ ਤੋਂ  ੋਈ  ੈ। ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ  ੈ ਬੋਲਣਾ, ਕਹ ਣਾ, ਸਿੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ, 

ਹਨਰ ਪਣ ਕਰਨਾ ,ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਹਜਸ ਰਾ ੀ ਂ ਹਕਸ ੇਇਲਾਕੇ ਦ ੇਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਹਲਖ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਹਿਚਾਰ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ੇਕਰਦ ੇ ਨ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਭਾਸਾ ਹਕ ਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਆਪਣੀ ਗੁੱਲ 

ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਿਾਰੀ ਸੈਨਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸਾਹਰਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ ,ਪਰ ਇਨਹਾਂ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਆਮ ਨ ੀ ਂ  ਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸਾ  ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱਧ 

ਸਫਲ ਸਾਧਨ  ੈ। 

ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂ-ਖੰਡ ਕਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿੱਚਾ ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਿੁਿੱਖ 

ਕਵਿੱਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਸਖ ਿੇ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ ਿ ੋਉਹ ਬੋਲ ਸਿੇ। ਇਹ ਦਨੁੀਆਂ ਕਿਸ ੇਭਾਸਾ ਦਾ 

ਅੰਗ ਬਣ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਨੁੀਆਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਬਿੱਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕਿਸ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਵਚ ਬਿੱਚਾ ਪਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਉਸੇ ਭਾਸਾ ਦਾ ਰਪੂ ਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਭਾਸਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਭਾਸਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਿ ਬੋਲੀ ਿਾਂ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ 

ਭਾਸਾ ਦੀ ਸੁਭਾਕਵਿ, ਿੁਦਰਤੀ ਿਾਂ ਪਰਕਿਰਕਤਿ ਰਪੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਿੱਿ ਕਵਕਗਆਕਨਿ ਸਿੱਚ 

ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਚਾ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਭਾਸਾ ਪਹਰਿਰਤਨਸੀਲ   ਿੰਦੀ  ੈ। ਉਸ ਅਿੰਦਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹਰਿਰਤਨ ਆਉਦਂ ੇ ੀ ਰਹ ਿੰਦੇ  ਨ। 

ਗ ਰ  ਕਾਲ ਦੀ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤ ੇਅੁੱਜ ਦੀ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਹਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਅਿੰਤਰ ਹਮਲਦੇ  ਨ। 

ਪਹਰਿਰਤਨ ਕ ਦਰਤ ਦਾ ਅਸ ਲ  ੈ ਅਤ ੇਭਾਸਾ ਹਿੁੱਚ ਪਹਰਿਰਤਨ ਆਉਦਂ ੇ ੀ ਰਹ ਿੰਦੇ  ਨ। 

ਭਾਸਾ ਹਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੁੱਕ ਅਹਜ ਾ ਸਾਧਨ  ੈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਮਨ ਦੇ ਭਾਿ ਦ ਜੇ ਤੁੱਕ 

ਪ  ਿੰਚਦ ੇ ਨ ਅਤ ੇਦ ਹਜਆ ਦ ੇਹਿਚਾਰ ਗਰਹ ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ ਨ।  
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ਇ  ਸਾਧਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹਥਤੀ ਅਨ ਸਾਰ  ੀ ਸਥਾਹਪਤ   ਿੰਦੇ 

 ਨ ਹਜਿੇਂ-ਕੋਡ ਭਾਸਾ, ਅਪਭਾਸਾ, ਪਰਸਾਸਨੀ ਭਾਸਾ। ਭਾਸਾ 

ਇਕ ਹਸਸਟਮ  ੈ। ਇਸ ਨ ਿੰ  ਇੁੱਕ ਹਿਿਸਥਾ ਿੀ ਆਹਖਆ 

ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਸੁੱਟੇ ਿੁੱਜੋਂ ਭਾਸਾ ਸਿੰਚਾਰ ਦਾ ਇੁੱਕ ਤਕੜਾ 

ਮਾਹਧਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ  ੈ। ਸਮਾਜ ਮਨ ੁੱ ਖ ਨ ਿੰ  ਬ  ਤ ਕ ੁੱਝ 

ਹਸਖਾਉਦਂਾ  ੈ। ਭਾਸਾ ਿੀ ਸਮਾਹਜਕ ਦੇਣ  ੈ। ਮਨ ੁੱ ਖ ਸਮਾਹਜਕ 

ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਤੋਂ  ੀ ਭਾਸਾ ਗਰਹ ਣ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ 

ਸਮਰੁੱਥਾ ਰੁੱਖਦਾ  ੈ। ਉਦਾ ਰਨ ਲਈ ਅਕਬਰ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕੀਤ ੇ

ਇਕ ਸਰਿੇ ਤਹ ਤ ਇਕ ਰਾਮ ਘੇੜਾ ਮ ਿੰਡਾ (wolf boy) ਨ ਿੰ  

ਜਦੋਂ ਜਿੰਗਲਾਂ ਹਿੁੱਚੋਂ ਕੁੱਢ ਕੇ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਹਿੁੱਚ 

ਹਲਆਂਦਾ ਹਗਆ ਤਾਂ ਉ  ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਕੁੱਢ ਲੈਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇ  ਪਤਾ ਲੁੱ ਹਗਆ ਹਕ ਭਾਸਾ ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਦੇਣ  ੈ। 

 

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 

 ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿਚ ਪਿੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸਾ ਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਬਿੰਧੀ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤ ੇਸੀ ਬੀ 

ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ ਿੁੱਖਰੇਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਲੇਸਣ। 

 ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿਚ ਪਿੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸਾ ਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਬਿੰਧੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਅਤੇ ਆਈ 

ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ ਿੁੱਖਰੇਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਲੇਸਣ। 

 ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸਾ ਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤ ੇਆਈ 

ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ ਿੁੱਖਰੇਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਲੇਸਣ। 

 

ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਪਧਿਕਲਪਨਾਵਾਂ 

1. ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸਾ ਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤ ੇਸੀ ਬੀ 

ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ ਹਿਸਲੇਸਣ ਹਿੁੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨ ੀ ਂ

 ।ੈ 

2. ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸਾ ਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਅਤੇ ਆਈ 

ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ ਹਿਸਲੇਸਣ ਹਿੁੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨ ੀ ਂ

 ।ੈ 

3. ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸਾ ਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤ ੇਆਈ 

ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ ਹਿਸਲੇਸਣ ਹਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨ ੀ ਂ

 ।ੈ 

 

ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾ ਂ

 ਇ  ਅਹਧਐਨ ਹਸੁੱਹਖਆ ਹਿਭਾਗ (ਸਕ ਲ) ਪਿੰਜਾਬ ਨਾਲ 

ਸਬਿੰਹਧਤ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ  ੈ। 

 ਇ  ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਦ ੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਤੁੱਕ ਸੀਮਤ 

 ।ੈ 

 ਇ  ਅਹਧਐਨ ਹਿੁੱਚ 100 ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਸਾਮਲ  ਨ। 

 ਇ  ਅਹਧਐਨ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤ ੇ ਹਿਆਕਰਣ ਤੁੱਕ 

ਸੀਮਤ  ੈ।  

 

ਖੋਜ ਵੰਨਗੀ 

ਇਸ ਖੋਜ ਅਹਧਐਨ ਹਿਚ ਖੋਜਾਰਥੀ ਿੁੱਲੋਂ  100 ਸੈਕਿੰਡਰੀ 

ਸਕ ਲ ਦੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਿਿੰਨਗੀ ਦ ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਆ 

ਹਗਆ  ੈ। ਿਿੰਨਗੀ ਲਈ ਪਹਟਆਲਾ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ਿੰ  

ਹਲਆ ਹਗਆ  ੈ। ਮਜੌ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਲਈ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ,ਸੀ 

ਬੀ ਐਸ ਈ ਅਤ ੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਸਕ ਲਾਂ ਹਿੁੱਚੋ 100 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਚ ਣੇ ਗਏ। ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਸਕ ਲ 

ਹਿਚੋ 53 ਹਿਹਦਆਰਥੀ, ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਸਕ ਲ ਹਿੁੱਚੋਂ 29 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਅਤ ੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਸਕ ਲਾਂ ਹਿੁੱਚੋਂ 18 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਚ ਣੇ ਗਏ। ਹਜਨਹਾਂ ਹਿੁੱਚੋਂ 46 ਮ ਿੰਡੇ ਅਤ ੇ 54 

ਕ ੜੀਆਂ  ਨ ਅਤੇ 54 ਸਹ ਰੀ ਅਤੇ 46 ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਲਏ ਗਏ। 

 

ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਧਵਕਾਸ 

ਸੈਕਿੰਡਰੀਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ 

ਹਿਆਕਰਣ ਸਬਿੰਧੀ ਹਗਆਨ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਲਈ ਖੋਜ ਯਿੰਤਰ 

ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ। ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ 

ਪਹਟਆਲੇ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਕ ਲਾਂ ਦ ੇਅਹਧਆਪਕ, ਲੈਕਚਰਾਰ 

ਅਤ ੇਕਾਲਜ ਦੇ ਪਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕਲੇ ਬਾਰੇ ਹਿਚਾਰ 

ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕ ਲਾ ਦੇ 100 

ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ, 

ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਅਤ ੇਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਸਕ ਲਾ ਦੇ ਮ ਿੰਡੇ ਅਤ ੇ

ਕ ੜੀਆਂ, ਸਹ ਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ  ਨ ਿੰ  ਇਸ ਲਈ ਚ ਹਣਆ ਹਗਆ ਤਾਂ 

ਜੋ ਅਸੀ ਂਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਹਗਆਨ ਦਾ 

ਅਹਧਅਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇ  ਸਕੇਲ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰਿੰਤ 

ਮਾਹ ਰਾਂ ਨਾਲ ਇ  ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਮਾਹ ਰਾਂ ਦੇ 

ਦੁੱਸ ੇਅਨ ਸਾਰ 55ਪਰਸਨਾਂ ਹਿੁੱਚੋਂ 7 ਪਰਸਨ ਰੁੱਦ ਕਰ ਹਦੁੱਤੇ ਗਏ, 

2 ਹਿੁੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਅਤ ੇ 2 ਹਿਚ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ 

ਹਗਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਹਖਰ ਹਿੁੱਚ ਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ 50  ੋ 

ਗਈ। 

 

ਅੰਕੜਾ ਧਵਿੀ 

ਇਸ ਅਹਧਐਨ ਦ ੇਉਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਿਰਣਨਾਤਮਕ 

ਅਿੰਕੜਾ ਹਿਹਗਆਨ ਦੀਆਂ ਢ ਕਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜਿੇਂ ਹਕ  

 

ਮਧਮਾਨ, ਮਾਣਕ ਵਿਚਲਨ ਅਤੇ ਟੀ ਟੈਸਟ  

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਵਿਆ 

ਸਕੈਡਰੀ ਹਸਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਤੇ 

ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ 

ਹਿਚਕਾਰ ਪੁੱਧਰ ਹਿੁੱਚ ਅਿੰਤਰ 
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ਸਾਿਣੀ 1: ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਬਿੰਧੀ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ 

ਪੁੱਧਰ ਹਿਚ ਅਿੰਤਰ 
 

 ਹਗਣਤੀ ਮੁੱਧਮਾਨ ਮਾਨਕ ਹਿਚਲਨ ਟੀ- ਮ ੁੱਲ ਮ ੁੱਤਿਪ ਰਨਤਾ ਦਾ ਪੁੱਧਰ 

ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ 53 42.23 14.3 
0.63 0.05 ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨ ੀ ਂ ੈ। 

ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ 29 40.866 10.34 

ਟੀ- ਮ ੁੱਲ 0.05 ਪੁੱਧਰ ਤੇ 1.98  ੈ 

 

ਸਾਰਨੀ 1–ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੁੱਗਦਾ  ੈ ਹਕ ਸਾਡੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇ

ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਧਮਾਨ ਸਕੋਰ 42.23 

 ੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਕ 

ਹਿਚਲਨ 14.3  ੈ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 

ਮਧਮਾਨ ਸਕੋਰ 40.86  ੈ ਅਤ ੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਕ ਹਿਚਲਨ 10.34  ।ੈ ਪੀ ਐਸ 

ਈ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਟੀ- 

ਮ ੁੱਲ 0.63  ੈ। ਟੀ ਸਾਰਨੀ ਤੇ ਸ ਤਿੰਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ 80 

ਅਨ ਸਾਰ 0.05 ਪੁੱਧਰ ਉੁੱਪਰ ਮ ੁੱਲ 2.00  ੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਟੀ-

ਮ ੁੱਲ, ਟੀ-ਸਾਰਨੀ ਮ ੁੱਲ ਨਾਲੋਂ  ਘੁੱਟ  ੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇ  

 ੋਇਆ ਹਕ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤ ੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ 

ਹਗਆਨ ਹਿੁੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨ ੀ ਂ ੈ। 

 

 

 
 

ਗਰਾਫ ਨੰ 1: ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਬਿੰਧੀ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ 

ਹਿਚਕਾਰ ਪੁੱਧਰ ਹਿਚ ਅਿੰਤਰ 

 

ਗਰਾਫ 1 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੁੱਗਦਾ   ੈ ਹਕ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤ ੇਸੀ ਬੀ 

ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਤ ੇ ਹਿਆਕਰਣ ਹਿੁੱਚ ਕੋਈ 

ਖਾਸ ਅਿੰਤਰ ਨ ੀ ਂਪਾਇਆ ਹਗਆ  ੈ। ਟੀ-ਮ ੁੱਲ 0.63  ੈ ਜ ੋ

ਹਕ ਸ ਤਿੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ 80 ਅਨ ਸਾਰ 0.05 ਸ ਤਿੰਤਰਤਾ ਦ ੇ

ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਟੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਮ ੁੱਲ 1.98 ੈ, ਨਾਲੋਂ  ਘੁੱਟ  ੈ। ਇਸ 

ਪਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮ ੁੱਤਿਪ ਰਨ ਅਿੰਤਰ ਨ ੀ ਂ ੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਪਹਰਕਲਪਨਾ "ਸਕੈਡਰੀ ਹਸਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇ

ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਪੀ 

ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਹਿਚਕਾਰ 

ਹਿਸਲੇਸਨ ਹਿੁੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨ ੀ ਂ ੈ,"ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

 ੈ। 
 

ਸੇਕੈਂਡਿੀ ਧਸਿੱਧਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇ ਸੰਦਿਭ ਧਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਵਆਕਿਣ ਸਬੰਿੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਤੇ ਆਈ 

ਸੀ ਐਸ ਈ ਧਵਚਕਾਿ ਪਿੱਿਿ ਧਵਿੱਚ ਅੰਤਿ 

ਸਕੈਡਰੀ ਹਸਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਤੇ 

ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਅਤ ੇਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ 

ਹਿਚਕਾਰ ਪੁੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ 

ਹਿੁੱਚੋਂ 29 ਅਤ ੇਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿੁੱਚੋਂ 18 ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਿੰਕੜੇ ਇਕੁੱਿੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ 

ਦਾ ਹਿਸਲੇਸਣ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਪਰਾਪਤ ਅਿੰਕਹੜਆਂ ਦਾ 

ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉ  ਔਸਤ,ਮਾਣਕ ਹਿਚਲਨ ਅਤੇ 

ਟੀ- ਮ ੁੱਲ ਕੁੱਹਢਆ ਹਗਆ। ਹਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਣੀ ਨਿੰ ਬਰ 2 

ਹਿੁੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 

 

ਸਾਿਨੀ 2: ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਬਿੰਧੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ 

ਹਿਚਕਾਰ ਪੁੱਧਰ ਹਿੁੱਚ ਅਿੰਤਰ 
 

 ਹਗਣਤੀ ਮੁੱਧਮਾਨ ਮਾਨਕ ਹਿਚਲਨ ਟੀ- ਮ ੁੱਲ ਮ ੁੱਤਿਪ ਰਨਤਾ ਦਾ ਪੁੱਧਰ 

ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ 29 40.866 10.34  

2.95 
0.01 ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਫਰਕ  ੈ। 

ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ 18 30 5.24 

ਟੀ- ਮ ੁੱਲ 0.01 ਪੁੱਧਰ ਤੇ 2.70  ੈ 
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ਸਾਰਣੀ 2- ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ  ੈ ਹਕ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸਹਖਆ 

ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਧਮਾਨ 

ਸਕੋਰ 40.86  ੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦਾ ਮਾਨਕ ਹਿੁੱਚਲਨ10.34   ੈ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਧਮਾਨ ਸਕੋਰ 30  ੈ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ 

ਐਸ ਸੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਕ ਹਿਚਲਨ 5.24  ੈਂ। ਸੀ 

ਬੀ ਐਸ ਈ ਅਤ ੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇ

ਸਕੋਰ ਦਾ ਕੀ ਟੀ ਮ ੁੱਲ 2.95  ੈ।ਟੀ ਸਾਰਨੀ ਤੇ ਸ ਤਿੰਤਰਤਾ ਦਾ 

ਦਰਜਾ 45 ਅਨ ਸਾਰ 0.01 ਪੁੱਧਰ ਉੁੱਪਰ ਮ ਲ 2.70  ੈ। ਇਸ 

ਪਰਕਾਰ ਟੀ ਮ ੁੱਲ,ਟੀ ਸਾਰਨੀ ਨਾਲੋਂ  ਿੁੱਧ  ੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਇ   ੋਇਆ ਹਕ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਅਤ ੇਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ 

ਹਗਆਨ ਹਿੁੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਹਗਆ  ੈ। 

 

 
 

ਗਰਾਫ ਨੰਬਿ 2: ਸਕੈਡਿੰਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ 

ਹਿਚਕਾਰ ਪੁੱਧਰ ਹਿੁੱਚ ਅਿੰਤਰ 

 

ਗਰਾਫ 2 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੁੱਗਦਾ  ੈ ਹਕ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਅਤ ੇਆਈ ਸੀ 

ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਦ ੇ

ਹਿਸਲੇਸਨ ਹਿੁੱਚ ਅਿੰਤਰ ਪਾਇਆ ਹਗਆ  ੈ। ਟੀ-ਮ ੁੱਲ 2.95 

 ੈ ਜੋ ਹਕ ਸ ਤਿੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ 45 ਅਨ ਸਾਰ 0.01 ਸ ਤਿੰਤਰਤਾ 

ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਟੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਮ ੁੱਲ 2.70  ੈ, ਨਾਲੋਂ  ਿੁੱਧ  ੈ।  

ਇਸ ਲਈ ਪਹਰਕਲਪਨਾ ਤੇ "ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇ

ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਤੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਬਿੰਧੀ ਸੀ ਬੀ 

ਐਸ ਸੀ ਅਤ ੇਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਹਿਚਕਾਰ 

ਹਿਸਲੇਸਨ ਹਿੁੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨ ੀ ਂ ,ੈ" ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਹਗਆ। 

 

ਸੈਕੰਡਿੀ ਧਸਿੱਧਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇ ਸੰਦਿਭ ਧਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਵਆਕਿਣ ਸੰਬੰਿੀ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤੇ 

ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਧਵਚਕਾਿ 

ਪਿੱਿਿ ਧਵਿੱਚ ਅੰਤਿ 

ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਤੇ 

ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤ ੇਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ 

ਹਿਚਕਾਰ ਪੁੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ 

ਹਿੁੱਚੋਂ 53 ਅਤ ੇਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿੁੱਚੋ 18 ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਿੰਕੜੇ ਇਕੁੱਿੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ 

ਦਾ ਹਿਸਲੇਸਣ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਪਰਾਪਤ ਅਿੰਕਹੜਆਂ ਦਾ 

ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤ, ਮਾਣਕ ਹਿਚਲਨ ਅਤੇ ਟੀ- 

ਮ ੁੱਲ ਕੁੱਹਢਆ ਹਗਆ। ਹਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਣੀ ਨਿੰ ਬਰ 3 ਚ 

ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 
 

ਸਾਿਨੀ 3: ਸਕੈਡਿੰਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਬਿੰਧੀ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ 

ਹਿਚਕਾਰ ਪੁੱਧਰ ਹਿਚ ਅਿੰਤਰ 
 

 ਹਗਣਤੀ ਮੁੱਧਮਾਨ ਮਾਨਕ ਹਿਚਲਨ ਟੀ- ਮ ੁੱਲ ਮ ੁੱਤਿਪ ਰਨਤਾ ਦਾ ਪੁੱਧਰ 

ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ 53 42.23 14.3 
2.04 0.05 ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਫਰਕ  ੈ। 

ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ 18 30 5.24 

ਟੀ- ਮ ੁੱਲ 0.05 ਪੁੱਧਰ ਤੇ 2.00  ੈ 

 

ਸਾਰਣੀ 3 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ   ੈਹਕ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ 

ਦੇ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਧਮਾਨ ਸਕੋਰ 42.3 

 ੈਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਕ 

ਹਿੁੱਚਲਨ 14.3  ੈ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 

ਮਧਮਾਨ ਸਕੋਰ 30  ੈ ਅਤ ੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਕ ਹਿਚਲਨ 5.24  ੈ। ਪੀ ਐਸ ਈ 

ਬੀ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਸਕੋਰ ਦਾ ਟੀ-

ਮ ੁੱਲ2.04  ੈ। ਟੀ ਸਰਨੀ ਤੇ ਸ ਤਿੰਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ 69 

ਅਨ ਸਾਰ 0.05 ਪੁੱਧਰ ਉੁੱਪਰ ਮ ੁੱਲ 2.00  ੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਟੀ 

ਮ ੁੱਲ ਟੀ ਸਾਰਨੀ ਨਾਲੋ ਿੁੱਧ  ੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇ   ੋਇਆ 
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ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤ ੇਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇ

ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤ ੇਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਹਗਆਨ ਹਿੁੱਚ ਫ਼ਰਕ 

ਪਾਇਆ ਹਗਆ  ੈ। 

 

 
 

ਗਰਾਫ 3: ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪੀ ਐਸ ਈ 

ਬੀ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ ਪੁੱਧਰ ਹਿਚ ਅਿੰਤਰ 

 

ਗਰਾਫ ਨਿੰ ਬਰ 3 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੁੱਗਦਾ  ੈ ਹਕ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤੇ 

ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਚਕਾਰ ਹਿਸਲੇਸਨ ਹਿੁੱਚ ਫਰਕ 

ਪਾਇਆ ਹਗਆ  ੈ। ਟੀ-ਮ ੁੱਲ 2.04  ੈ ਜੋ ਹਕ ਸ ਤਿੰਤਰਤਾ ਦੇ 

ਦਰਜੇ 45 ਅਨ ਸਾਰ 0.05 ਸ ਤਿੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਟੀ ਦ ੇ

ਟੇਬਲ ਮ ੁੱਲ 2.00  ੈ, ਨਾਲੋਂ  ਿੁੱਧ  ੈ।  

ਇਸ ਲਈ ਪਹਰਕਲਪਨਾ "ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇ

ਸਿੰਦਰਭ ਹਿੁੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤ ੇ ਹਿਆਕਰਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਅਤ ੇ

ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਅਤ ੇਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ 

ਹਿਚਕਾਰ ਹਿਸਲੇਸਣ ਹਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨ ੀ ਂ  ੈ," 

ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 

 

ਧਸਿੱਟ ੇਅਤੇ ਪਧਿਣਾਮ  

ਮਿੂਦਾ ਅਕਧਐਨ ਦੇ ਕਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ 

ਕਿ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਕਸਿੱਕਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇ ਸੰਦਰਭ ਕਵਿੱਚ ਪੰਿਾਬੀ 

ਭਾਸਾ ਤੇ ਕਵਆਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਗਆਨ ਦਾ ਅਕਧਐਨ ਬਹਤੁ 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਿਾਬੀ ਭਾਸਾ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ 

ਉਤੇ ਬਹਤੁ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਧਐਨ ਤੋਂ 

ਇਹ ਕਸਿੱਿਾ ਕਨਿਕਲਆ ਹੈ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਸੀ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੰਿਾਬੀ ਕਵਿੱਚ ਰਝੁਾਨ ਬਹਤੁ ਘਿੱਿ ਹੈ, 

ਕਿਸ ਉਿੱਤ ੇਬਹਤੁ ਠੋਸ ਿਦਮ ਚੁਿੱਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। 
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