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M.A. Punjabi (Programme Structure) 

Semester - I 
S. 
No. 

Type Course 
Code 

Course Title L T P Cr 

1. C PBL.501 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ-1 (ਆਹਦ ਤੋਂ 1850 ਤੱਕ) 3 1 0 4 

2. C PBL.502 ਗੁਰਮਹਤ ਸਾਹਿਤ 3 1 0 4 

3. C PBL.503 ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ 3 1 0 4 

5. F PBL.401 ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤ 3 1 0 4 

6. F PBL.402 ਖੋਜ-ਹਿਧੀ ਅਤੇ ਕੰਹਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ 3 0 2 4 

4. E* PBL.504 

PBL.505 

ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ 

ਪੰਜਾਬੀ ਹਬਰਤਾਂਤ ਕਾਹਿ 
3 1 0 4 

7. ID ** ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸ-1 2 0 0 2 

   Total 20 5 2 26 

*Choose any one Elective Course 
 
**Interdisciplinary courses offered by Punjabi Faculty (for students of other centres): 

1.  ID PBL.506 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰ 2 0 0 2 

2. ID PBL.507 ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 2 0 0 2 

3. ID PBL.508 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਨਿੇਂ ਰੁਝਾਨ 2 0 0 2 

 

Semester - II 
S. 
No. 

Type Course 
Code 

Course Title L T P Cr 

1  C PBL.509 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ-2 (1850 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ) 3 1 0 4 

2. C PBL.510 ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ 3 1 0 4 

3. C PBL.511 ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ 3 1 0 4 

4. F PBL.403 ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ 3 1 0 4 

5. E* PBL.512 

PBL.513 

ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ 

ਸੂਫ਼ੀ, ਹਕੱਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਹਿ 
3 1 0 4 

6. C PBL.500 ਟਰਮ ਪੇਪਰ ਅਤ ੇਸੈਮੀਨਾਰ 0 2 0 2 

7. ID ** ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਕੋਰਸ-2 2 0 0 2 

   Total 17 7 0 24 

*Choose any one Elective Course 
 
**Interdisciplinary courses offered by Punjabi Faculty (for students of other centres) 

1.  ID PBL.514 ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 2 0 0 2 

2. ID PBL.515 ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 2 0 0 2 

3. ID PBL.516 ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ 2 0 0 2 
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Semester – III 
S. 
No. 

Type Course 
Code 

Course Title L T P Cr 

1.  C PBL.601 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ-1 3 1 0 4 

2. C PBL.602 ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ 3 1 0 4 

3. E* 
 

PBL.603 

PBL.604 

ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ 

ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ 
3 1 0 4 

4. E** 
 

PBL.605 

PBL.606 

ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 

ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 
3 1 0 4 

5. C PBL.607 ਹਿਿਾਹਰਕ ਆਲੋਚਨਾ 0 0 4 2 

6. C PBL.600 ਖੋਜ ਹਨਬੰਧ 0 4 0 4 

   Total 12 8 4 22 

 *Choose any one Elective Course 
**Choose any one Elective Course  
 

Semester - IV 
S. 
No. 

Type Course 
Code 

Course Title L T P Cr 

1.  C PBL.608 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ-2 3 1 0 4 

2. C PBL.609 ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ 3 1 0 4 

3. E* 
 

PBL.610 

PBL.611 

ਹਿਸ਼ਿ ਸਾਹਿਤ 

ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ 
3 1 0 4 

4. E** 
 

PBL.612 

PBL.613 

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ 

3 1 0 4 

5. C PBL.600 ਖੋਜ-ਹਨਬੰਧ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 0 4 0 4 

   Total 12 8 0 20 

* Choose any one Elective Course 
** Choose any one Elective Course  
 
Abbreviations 
F: Foundation Course        C: Core Course        E: Elective Course 
L: Lectures    T: Tutorial     P: Practical        Cr: Credits 
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M.A. Punjabi (Detailed Syllabus) 
 

ਸਮੈਸਟਰ-1 

PBL.501: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ-1 (ਆਹਦ ਤੋਂ 1850 ਤੱਕ) 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਮੱਧਕਾਲ ਦ ੇਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਬੰਧੀ ਹਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਹਿਹਭੰਨ ਕਾਹਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਪਾਠਾਂ 

ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ। 
 ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ ਿਰਤ ੇਗਏ ਪਰਮੱੁਖ ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹਿਧਾਮੂਲਕ ਸਮਝ ਪਦੈਾ ਕਰਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ: ਸੰਕਲਪ ਅਤ ੇਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ: ਕਾਲਿੰਡ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਹਿ ਰੂਪ: ਸਬਦ, ਸਲੋਕ, ਕਾਫ਼ੀ, ਬਾਰਾਮਾਿ, ਿਾਰ, ਹਕੱਸਾ, ਜੰਗਨਾਮਾ, ਸੀਿਰਫੀ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ; ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ; ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤ ੇਪੂਰਿ 
ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ (1500 ਈ. ਤੱਕ) 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕ, ਦਾਰਸਹਨਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 
ਸਾਹਿਤਕ ਹਿਸੇਸਤਾ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਿਾਰਤਕ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਹਿ, ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਹਿ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ ਮੂਲਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇ
ਸਾਹਿਤਕ ਅਹਧਐਨ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਹਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਸੀਤਲ, ਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੈਪਸੂ ਬੁੱ ਕ ਹਡਪੋ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਜਗਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਆਹਦ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਾਲ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. ਜੱਗੀ, ਰਤਨ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਰੋਤ-ਮੂਲਕ ਇਹਤਿਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਦੀਿਾਨਾ, ਮੋਿਨ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤਸਰ ਤਿਾਰੀਖ਼, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੰਨਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਦ ੋਹਜਲਦਾਂ), ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 
7. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, (ਹਜਲਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਦਿੀਂ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਿੀਂ ਹਦੱਲੀ। 
8. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
9. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤ ੇਹਿਕਾਸ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, 

ਲੁਹਧਆਣਾ। 
10. ਪਰੀਤਮ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ। 
11. Sekhon, Sant Singh, A History of Punjabi Literature, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala. 
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PBL.502: ਗੁਰਮਹਤ ਸਾਹਿਤ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ ਗੁਰਮਹਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤ ੇਹਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। 
 ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਇਸ ਹਿਚ ਿਰਤੇ ਹਿਹਭੰਨ ਕਾਹਿ-ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। 
 ਹਿਹਭੰਨ ਬਾਣੀ-ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਅਤੇ ਰੂਪਗਤ ਅਹਧਐਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹਸਰਜਣਾ। 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਲੱਖਣ ਕਾਹਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਗੁਰਮਹਤ ਸਾਹਿਤ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ, ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ:  ਇਹਤਿਾਸ, ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਅਤ ੇਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)  
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ – ਜਪੁਜੀ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ – ਬਾਰਾਮਾਿ ਮਾਝ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਕਾਂਗ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਬਾਣੀ ਸੰਿੇਦਨਾ, ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ (ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਸੀਰੀਜ਼), ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਜਗਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
6. ਤਾਰਨ ਹਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਹਚੰਤਨ ਤੇ ਕਲਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸਨਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. ਤਾਰਨ ਹਸੰਘ, ਬਾਰਾਮਾਿ ਦਰਪਣ, ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ। 
8. ਦਲੀਪ ਹਸੰਘ ਦੀਪ, ਜਪੁਜੀ: ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਹਧਐਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
9. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਕ), ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
10. ਹਪਰਤਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਹਿਿੇਚਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
11. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕਆੋਪਰੇਹਟਿ, ਹਦੱਲੀ। 
12. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ, ਰੱਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 
13. ਰਾਮ ਹਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਹਿਸ਼ਾ ਤੇ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
14. Kohli, Surinder Singh. Sikhism and Guru Granth Sahib, National Bookshop, Delhi. 

 
PBL.503: ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਚਲੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਿੱਖਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਗਆਨ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਹਧਐਨ ਆਹਦ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਅਮੀਰ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਹਿਸ਼ਾਲ ਹਿਸ਼ਾ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਿਾਕਫ਼ ਿੋਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮੱੁਖ ਹਿਧਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀ ਅਹਭਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
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 ਪਰਮੁੱ ਖ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਹਿਧਾਿਾਂ ਦੇ ਅਹਧਐਨ ਦਆੁਰਾ ਪਰੰਪਰਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਚੋ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕਰਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਹਧਐਨ ਦੇ ਹਿਸ ੇਖੇਤਰ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਆਧੁਹਨਕਤਾ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ 
ਸੰਚਾਰ ਮਾਹਧਅਮ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਹਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ: ਲੋਕ ਕਾਹਿ, ਲੋਕ ਿਾਰਤਾ ਹਬਰਤਾਂਤ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਹਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ: ਲੋਕ ਕਲਾਿਾਂ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਲੋਕ ਨਾਚ, ਲੋਕ ਨਾਟ  

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਹਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ: ਲੋਕ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸਠਾਨ, ਲੋਕ ਧਰਮ, ਰਿੁ ਰੀਤਾਂ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤਉਿਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕਰਨਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜੀਿਨ, ਨਿਯੁੱ ਗ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
2. ਖਹਿਰਾ, ਭੁਹਪੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਯਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰ, ਪੈਪਸੂ ਬੁੱ ਕ ਹਡਪੂ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਹਗਆਨੀ, ਗੁਰਹਦੱਤ ਹਸੰਘ, ਮੇਰਾ ਹਪੰਡ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
5. ਗੁਰਮੀਤ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ: ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਧੁਹਨਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. ਜਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ਹਥੰਦ, ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ), ਲੋਕਯਾਨ ਅਹਧਐਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
9. ਹਥੰਦ, ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਯਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. ਨਾਿਰ ਹਸੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਹਿ ਦੀ ਹਸਰਜਣ ਪਰਹਕਹਰਆ, ਲੋਕਾਇਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
11. ਬੇਦੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹਿਸ਼ਿਕੋਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਹਦੱਲੀ। 
12. ਬੇਦੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰੂਪ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਿੀਂ ਹਦੱਲੀ। 
13. ਰੰਧਾਿਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ, ਪਹਟਆਲਾ। 
14. Dundes, Allan, Essays in Folklore. 
15. Darson, Richard M., Folklore and Folklife 

 
PBL.401: ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਾਹਿਤ ਅਤ ੇਸਾਹਿਤ-ਅਹਧਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਹਿਹਭੰਨ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ-ਹਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 ਹਿਹਭੰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਹਿਧੀਆ ਂਦੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੂਰਬੀ ਅਤ ੇਪੱਛਮੀ ਕਾਹਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਿਾਕਫ਼ੀਅਤ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 
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ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਯਜੋਨ: ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜ; ਸਾਹਿਤ ਤ ੇਸਖਸੀਅਤ; ਸਾਹਿਤ ਅਤ ੇਿੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ  

ਯੂਹਿਟ – 2 (21 ਘੰਟੇ) 
ਪੱਛਮੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਅਰਸਤਿੂਾਦੀ, ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ, ਮਨੋਹਿਹਗਆਨਕ, ਸੰਰਚਨਾਿਾਦੀ, ਉਤਰ ਸੰਰਚਨਾਿਾਦੀ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (21 ਘੰਟ)ੇ 
ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਮਢੁਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ; ਪਰਮੱੁਖ ਸੰਪਰਦਾਇ: ਰਸ, ਧੁਨੀ ਤ ੇਅਲੰਕਾਰ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰਸ਼ੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਪੱਛਮੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਰਸੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
2. ਸੁਹਿੰਦਰਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਥੀਮ ਅਤੇ ਹਿਿਾਰ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੰਨਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਸੇਖੋਂ, ਸੰਤ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਹਤਆਰਥ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,ਲੁਹਧਆਣਾ। 
4. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਅਹਧਐਨ ਤ ੇਅਹਧਆਪਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
5. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਮੱੁਲ ਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਰਚਨਾ ਸੰਰਚਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਸਾਹਿਤਕ ਿਾਦ ਅੰਕ), ਅੰਕ ਨੰ. 31,32, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
9. ਜੱਗੀ, ਰਤਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਹਿਧੀਆਂ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
10. ਜੱਗੀ, ਰਤਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼: ਪਹਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
11. ਹਥੰਦ, ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ), ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
12. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
13. ਭਾਟੀਆ, ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਸੰਿਾਦ ਪੁਨਰ ਸੰਿਾਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
14. ਭਾਟੀਆ, ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਹਿਧੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
15. ਭਾਟੀਆ, ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਹਚੰਤਨ ਪੁਨਰ ਹਚੰਤਨ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
16. Eagleton, Terry, How to Read Literature, Yale University Press, Connecticut. 
17. Miller, J. Hillis, On Literature, Routledge, London and New York. 
18. Waugh, Patricia, Literary Theory and Criticism, Oxford University Press, London. 
19. Widdowson, Peter, Literature, Routledge, London and New York. 

 
PBL.402: ਖੋਜ-ਹਿਧੀ ਅਤੇ ਕੰਹਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿਜ਼ 

ਉਦੇਸ਼ 
 ਖੋਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤ ੇਖੋਜ ਦੀਆ ਂਹਿਹਭੰਨ ਹਕਸਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 ਹਿਹਭੰਨ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਜ-ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿਧੀਆ ਂਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 ਕੰਹਪਊਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਕੰਹਪਊਟਰ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਹਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਹਿਿਾਰਕ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 
 ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (11 ਘੰਟੇ) 
 ਖੋਜ: ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਰਕਾਰਜ; ਖੇਤਰ ਤ ੇਪਰਕਾਰ;  

ਖੋਜ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੋਜ: ਅੰਤਰ ਹਨਖੇੜ੍ਾ  
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ਖੋਜ ਹਿਧੀਆ;ਂ ਖੋਜ ਸੰਦ ਤ ੇਜੁਗਤਾਂ 
ਯੂਹਿਟ – 2 (11 ਘੰਟੇ) 

ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੰਧ: ਪਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ; ਹਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਣੋ  
ਹਿਸ਼ਾ-ਚੋਣ ਅਤ ੇਪੇਸ਼ਕਾਰੀ:  ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਭੂਹਮਕਾ, ਿਿਾਲੇ, ਪੈਰ-ਹਟੱਪਣੀਆ,ਂ ਸੂਤਰੀਕਰਨ, ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ, ਅਨੁਬੰਧ, 
ਇੰਡੈਕਸ, ਅੰਹਤਕਾ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (10 ਘੰਟ)ੇ 
ਕੰਹਪਊਟਰ ਦੀ ਮਢੁਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ, ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ, ਿਰਤੋਂ, ਹਕਸਮਾਂ 
ਕੰਹਪਊਟਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ 
ਕੰਹਪਊਟਰ ਿਾਰਡਿੇਅਰ: ਇਨਪਟੁ ਅਤ ੇਆਉਟਪਟੁ ਯੰਤਰ, ਮੈਮਰੀ, ਪਰਾਸੈਸਰ 
ਕੰਹਪਊਟਰ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ: ਹਸਸਟਮ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ, ਕੰਹਪਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 
ਕੰਹਪਊਟਰ ਫਰਮਿੇਅਰ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (10 ਘੰਟ)ੇ 
ਐਮ ਐਸ ਡੌਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟਹਿੰਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਢੁਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਐਮ ਐਸ ਆਹਫਸ ਐਪਲੀਕੇਸਨਜ਼: ਿਰਡ, ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਪਾਿਰਪੁਆਂਇਟ 
ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਅਤੇ ਈਮਲੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਕੰਹਪਊਟਰ 

ਕੰਹਪਊਟਰ: ਪਰਕੈਟੀਕਲ 

ਕੰਹਪਊਟਰ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ 
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟਡੌਸ ਅਤੇ ਹਿੰਡੋਜ਼ ਦੀਆ ਂਬੁਹਨਆਦੀ ਕਮਾਂਡਾਂ 
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਿਰਡ, ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਪਾਿਰਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂ
ਕੰਹਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਯੋਗ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ. ਸਾਈਬਰ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਕੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ. ਕੰਹਪਊਟਰ ਹਿਹਗਆਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਕੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਹਪਊਟਰੀਕਰਨ, ਕੰਹਪਊਟਰ ਹਿਹਗਆਨ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਫਾਹਜ਼ਲਕਾ। 
4. ਕੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ. ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਹਿੰਡੋਜ਼, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
5. ਕੇਸਰ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਕੇਸਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਹਚੰਤਨ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
7. ਜੁਨੇਜਾ, ਜਗਮੋਿਨ ਹਸੰਘ, ਕੰਹਪਊਟਰ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, 

ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਧਰਮ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਸੰਦਰਭ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
9. ਹਪਆਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ : ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਿਿਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. Chindhade, Shirish, and Ashok Thorat, An Introduction to Research: The Rudiments of Literary 

Research, Foundation Books, New Delhi. 
11. Melton Beth et. al. Microsoft Office Professional 2013: Step by Step. PHI Learning Pvt. Ltd. Delhi. 
12. Norton, Peter. Introduction to Computers. 7th Ed. McGraw Hill Edu. Pvt. Ltd. New Delhi. 
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13. Preppernau, Joan and Joyce Cox. Windows 7: Step by Step. PHI Learning Pvt. Ltd. Delhi. 
14. Rajaraman, V. Fundamentals of Computers. 5th Ed. PHI Learning Pvt. Ltd. Delhi. 

 

PBL.504: ਆਧੁਹਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਆਧੁਹਨਕਤਾ ਅਤ ੇਆਧੁਹਨਕ ਬੋਧ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਪਰਹਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। 
 ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ ਦੇ ਹਿਹਭੰਨ ਰੂਪਾਂ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਹਿਚਲੇ ਹਿਧਾਗਤ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ। 
 ਿੱਖ ਿੱਖ ਕਾਹਿ-ਸੰਹਗਰਿਾਂ ਅਤੇ ਕਾਹਿ ਪਾਠਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਹਿ ਅਹਧਐਨ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਕਾਹਿ-ਰਚਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਹਨਕਤਾ ਅਤ ੇਆਧੁਹਨਕ ਬੋਧ: ਹਸਧਾਂਤਕ ਪਹਰਪੇਖ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਕਾਹਿ ਧਾਰਾਿਾਂ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਖੱੁਲੇ ਮੈਦਾਨ: ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਹਸੰਘ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਅਧਰੈਣੀ: ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸੰਧੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਿਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਸੰਧੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹਸੰਘ, ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਚਾਰ (ਪੂਰਨ ਹਸੰਘ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
4. ਕਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਅਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
5. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਆਧੁਹਨਕ ਕਾਹਿ ਹਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।  
6. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਪੂਰਨ ਹਸੰਘ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ਹਗੱਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖ਼ਨਿਰ: ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
8. ਜਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਨਿੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
9. ਨੂਰ, ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ: ਹਸਧਾਂਤਕ ਪਹਰਪੇਖ, ਆਰਸੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
10. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ: ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ ਅੰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ, ਪਹਟਆਲਾ। 
11. ਪੂਨੀ, ਅਮਰੀਕ ਹਸੰਘ, ਪੂਰਨ ਹਸੰਘ ਕਾਹਿ ਅਹਧਐਨ, ਨਿਹਚੰਤਨ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 
12. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਿੀਿਿੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ : ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹਿਕਾਸ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
13. ਯੋਗਰਾਜ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਦਾ ਸੁਿਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
14. ਰਾਹਜੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 

 

PBL.505: ਪੰਜਾਬੀ ਹਬਰਤਾਂਤ ਕਾਹਿ 

ਉਦੇਸ਼ 
 ਹਬਰਤਾਂਤ ਅਤ ੇਕਾਹਿ ਦ ੇਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਹਗਆਨ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ ਹਿਚ ਹਬਰਤਾਂਤ ਕਾਹਿ ਦ ੇਇਹਤਿਾਸ, ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ। 
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 ਪੰਜਾਬੀ ਹਬਰਤਾਂਤ ਕਾਹਿ ਦ ੇਹਿਹਭੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹਿਧਾਗਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਾ। 
 ਹਬਰਤਾਂਤ ਕਾਹਿ-ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਹਿਿਾਰਕ ਅਹਧਐਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚਨਾ-ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਝ ਹਸਰਜਣਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਹਬਰਤਾਂਤ ਕਾਹਿ: ਹਸਧਾਂਤ, ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਲੱਛਣ; ਇਹਤਿਾਸਕ ਪਹਰਪੇਖ; ਕਾਹਿ ਅਤੇ ਹਬਰਤਾਂਤ ਕਾਹਿ: ਅੰਤਰ-ਹਨਖੜੇ੍ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਜੰਗ ਹਸੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ: ਸ਼ਾਿ ਮੁਿੰਮਦ (ਸੰਪਾ. ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕੋਿਲੀ) 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਹਸੰਘ: ਭਾਈ ਿੀਰ ਹਸੰਘ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਲੂਣਾ: ਹਸਿ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਿੀ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ ਰੂਪ ਅਹਧਐਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਸੀਤਲ, ਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਹਸਿ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਿੀ (ਮੋਨੋਗਰਾਫ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਸੁਹਿੰਦਰਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਹਸਿ ਕੁਮਾਰ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. ਸੁਖਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਕਾਹਿ ਸਰੋਕਾਰ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
5. ਸੁਖਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ: ਪੁਨਰ ਸੰਿਾਦ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
6. ਕਪੂਰ, ਕਰਮ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਾਂ-ਕਾਹਿ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਹਧਐਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਹਸੰਘ ਦੀ ਸੁਿਜਾਤਮਕ ਕਲਾ (ਅਣਪਰਕਾਸ਼ਤ ਖੋਜ ਪਰਬੰਧ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਖੋਜ-ਪਹਤਰਕਾ -22 (ਆਧੁਹਨਕ ਕਾਹਿ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
9. ਗੁਰਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਜੰਗਨਾਮਾ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
10. ਜਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਨਿੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ-ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
11. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ (ਹਸਿ ਕੁਮਾਰ ਅੰਕ), ਭਾਸਾ ਹਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
12. ਪੂਨੀ, ਅਮਰੀਕ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਹਸਿ ਕੁਮਾਰ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
13. ਪੂਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਜੰਗ ਹਸੰਘਾਂ ਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
14. ਭੀਮਇੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਸ਼ਾਿ ਮੁਿੰਮਦ: ਜੀਿਨ ਤ ੇਰਚਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
15. ਰਾਹਜੰਦਰ ਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 

 
ਅੰਤਰ-ਅਿੁਸਾਸਿੀ ਕੋਰਸ-1 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਿਲੋਂ ਪਰਸਤੁਤ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਕੋਰਸਾਂ ਹਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ 
ਕੋਰਸ ਚਣੁੇਗਾ। 
 
ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ (PBL.506 to PBL.508) 

PBL.506: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 
 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਿਾਹਕਫ਼ ਿਣੋਾ। 
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 ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਹਿਲੱਖਣ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ। 
ਯੂਹਿਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ) 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ: ਮਢੁਲੀ ਜਾਣਪਛਾਣ ਤੇ ਹਨਖੜ੍ਿੇਂ ਲੱਛਣ; ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸਾਿਾਂ; ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ 
ਯੂਹਿਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ) 

ਮੇਰਾ ਹਪੰਡ (ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਲੇਖ) – ਹਗਆਨੀ ਗੁਰਹਦੱਤ ਹਸੰਘ 
ਯੂਹਿਟ – 3 (7 ਘੰਟੇ) 

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ: ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ, ਲੋਕ ਨਾਚ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਲੋਕ ਕਲਾਿਾਂ 
ਯੂਹਿਟ – 4 (7 ਘੰਟੇ) 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ: ਹਨਖੜ੍ਿੇਂ ਲੱਛਣ, ਲੋਕ ਹਿਸਿਾਸ, ਰਿੁਰੀਤਾਂ, ਮੇਲੇ ਤ ੇਹਤਉਿਾਰ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 

1. ਹਸੱਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਮਾਨਿ ਹਿਹਗਆਨਕ ਭਾਸਾ ਹਿਹਗਆਨ, ਪਬਲੀਕੇਸਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
3. ਗੁਰਹਦੱਤ ਹਸੰਘ, ਹਗਆਨੀ, ਮੇਰਾ ਹਪੰਡ, ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
4. ਜਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਪੁਨੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਜਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. ਨਾਿਰ ਹਸੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਹਿ ਦੀ ਹਸਰਜਣ ਪਰਹਕਹਰਆ, ਲੋਕਾਇਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
8. ਪੂਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ, ਿਾਹਰਸ ਸਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
9. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

 
PBL.507: ਆਧੁਹਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 
 ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਹਜ਼ੰਦਗੀ ਹਿਚ ਮਿੱਤਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖੀ ਹਿਿਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਾ। 
 ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚਲੇ ਪਰਮੱੁਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ। 
 ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ ਪਰਸਤੁਤ ਮਨੱੁਖੀ ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (7 ਘੰਟ)ੇ 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮਢੁਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਪਰਮੁੱ ਖ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (7 ਘੰਟੇ) 
ਆਤਮ ਅਨਾਤਮ (ਕਹਿਤਾ ਭਾਗ): ਸੁਹਿੰਦਰਬੀਰ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.) 

ਯੂਹਿਟ – 4 (7 ਘੰਟੇ) 
ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਡਾਇਰੀ: ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਨੀ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਆਧੁਹਨਕ ਕਾਹਿ ਹਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਅੰਕ ਨੰ. 22, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।  
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2. ਜੱਗੀ, ਰਤਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼: ਪਹਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, (ਹਜਲਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਦਿੀਂ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਿੀਂ ਹਦੱਲੀ। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
5. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤ ੇਹਿਕਾਸ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, 

ਲੁਹਧਆਣਾ। 
6. ਭਸੀਨ, ਰਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਨੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ਰਾਹਜੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 

 
PBL.508: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਿਿੇਂ ਰੁਝਾਿ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਹਿਚ ਆ ਰਿੇ ਨਿੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ 
 ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਯੂਹਿਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ) 
 ਨਿੀਨ ਕਹਿਤਾ: ਗੁਰਭਜਨ ਹਗੱਲ - ਹਮਰਗਾਿਲੀ 
ਯੂਹਿਟ – 2 (7 ਘੰਟ)ੇ 

ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਿਾ: ਗੁਰਹਦਆਲ ਹਸੰਘ 
ਯੂਹਿਟ – 3 (8 ਘੰਟ)ੇ 

ਪਰਿਾਸੀ ਅਨੁਭਿ: ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ 
ਯੂਹਿਟ – 4 (8 ਘੰਟ)ੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਨਿੇਂ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰਸ਼ੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਹਖਆ, ਆਰਸੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ 
2. ਸ. ਪ. ਹਸੰਘ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਸੁਹਰੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ), ਭਾਸਾ ਹਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮੱੁਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ,  ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪਾਠ ਤੇ ਪਰਸੰਗ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸ ਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
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ਸਮੈਸਟਰ-2 

PBL.509: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ-2 (1850 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ) 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਹਨਕਤਾ ਦ ੇਤਲੁਨਾਤਮਕ ਪਹਰਪੇਖ ਹਿਚ ਆਧੁਹਨਕ ਸੰਿਦੇਨਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਿਕਾਸ ਨੰੂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪਾਂ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ। 
 ਹਿਹਭੰਨ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਝੁਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਾਕਫ਼ ਿੋਣਾ। 
 ਆਧੁਹਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਮੱੁਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਰਚਨਾਿਾਂ ਅਤ ੇਮਲੂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ: ਪਰਮੁੱ ਖ ਪਰਹਿਰਤੀਆ ਂਅਤ ੇਹਿਕਾਸ ਪੜ੍ਾਅ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ: ਪਰਮੁੱ ਖ ਪਰਹਿਰਤੀਆ ਂਅਤ ੇਹਿਕਾਸ ਪੜ੍ਾਅ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ: ਪਰਮੁੱ ਖ ਪਰਹਿਰਤੀਆ ਂਅਤੇ ਹਿਕਾਸ ਪੜ੍ਾਅ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ (ਹਨਬੰਧ, ਜੀਿਨੀ, ਸਿ-ੈਜੀਿਨੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਰੇਖਾ ਹਚਤਰ): ਇਹਤਿਾਸਮੂਲਕ ਅਹਧਐਨ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਹਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਸੀਤਲ, ਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੈਪਸੂ ਬੁੱ ਕ ਹਡਪੋ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਸੁਖਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ: ਪੁਨਰ ਸੰਿਾਦ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
4. ਕੇਸਰ, ਮਨਮੋਿਨ, ਿਾਰਤਕ ਅਤੇ ਿਾਰਤਾਕਾਰ, ਪੈਪਸੂ ਬੁੱ ਕ ਹਡਪੋ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਜਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਨਿੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
6. ਧਨਿੰਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਹਿਚ ਆਧੁਹਨਕ ਸੰਿੇਦਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, (ਹਜਲਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਦਿੀਂ ਤੱਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਿੀਂ ਹਦੱਲੀ। 
8. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਦ ੋਹਜਲਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 
9. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ,  ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤ ੇਹਿਕਾਸ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, 

ਲੁਹਧਆਣਾ। 
11. ਪਰੀਤਮ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤ ੇਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
12. ਫੁੱ ਲ, ਗੁਰਹਦਆਲ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

 
PBL.510: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਨਾਟਕ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਤ ੇਪੱਛਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਹਿਚ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀਆ ਂਹਿਹਭੰਨ ਪਰਹਿਰਤੀਆਂ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਝੁਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਣਾ। 
 ਹਿਹਭੰਨ ਨਾਟਕਾਂ/ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ-ਮੂਲਕ ਅਹਧਐਨ ਦਾ ਹਗਆਨ 

ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦ ੇਇਹਤਿਾਸ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਰੰਗਮੰਚੀ ਸ਼ਲੈੀਆ ਂਅਤ ੇਿਰਤਮਾਨ ਸਹਥਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
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ਯੂਹਿਟ – 1 (10 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ : ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਪਰਹਿਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਹਿਟ – 2 (10 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ: ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਹਿਹਭੰਨ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀਆ ਂ

ਯੂਹਿਟ –  (18 ਘੰਟ)ੇ 
ਬਲਿੰਤ ਗਾਰਗੀ: ਲੋਿਾ ਕੁੱ ਟ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (18 ਘੰਟ)ੇ 
ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ: ਮੇਰੇ ਚੋਣਿੇਂ ਇਕਾਂਗੀ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸੁਖਦੇਿ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੀ ਨਾਟ-ਭੂਮੀ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
2. ਸੇਠੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤ ੇਨਾਟਕ ਕਲਾ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਸੈਣੀ, ਜਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਬਲਿੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹਚਿਨ ਹਿਹਗਆਨਕ ਅਹਧਐਨ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
4. ਿਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਗਾਰਗੀ, ਬਲਿੰਤ, ਰੰਗਮੰਚ, ਨਿਯੁੱ ਗ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
7. ਪਾਲੀ ਭੁਹਪੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਨਾਟ ਹਚੰਤਨ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
8. ਹਪਆਰਾ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤ ੇਰੰਗਮੰਚ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤ ੇਪਰਹਿਰਤੀਆਂ, ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ। 
9. ਫੁੱ ਲ, ਗੁਰਹਦਆਲ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਾਂਗੀ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
10. ਫੁੱ ਲ, ਗੁਰਹਦਆਲ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
11. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ ਤੇ ਇਹਤਿਾਸ, ਦੀਪਕ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਜਲੰਧਰ। 
12. ਰਿੇਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਬਲਿੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾਟ ਜੁਗਤਾਂ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
13. ਿਰਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟ ਹਚੰਤਨ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਹਿੰਦ। 
14. ਿਰਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਪਰਗਤੀ ਤ ੇਪਾਸਾਰ, ਹਕਰਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਿੀਂ ਹਦੱਲੀ। 

 
PBL.511: ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਹਭਅਤਾ, ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰ-ਹਿਹਗਆਨ ਆਹਦ ਸੰਕਲਪਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਣੋਾ। 
 ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸਭੁਾਅ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਾਂ, ਪਹਰਿਰਤਨ-ਆਧਾਰਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੋਹਮਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 ਰਸਮ-ਹਰਿਾਜਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ, ਪੂਜਾ-ਹਿਧੀਆ,ਂ ਹਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਹਿਰਸੇ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਹਿਲੱਖਣ ਲੱਛਣਾਂ, ਿਾਪਰ ਰਿੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਿੰਗਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸਹਭਆਚਾਰ: ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਰੂਪ; ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਅੰਗ; ਸਹਭਅਤਾ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ: ਿਖਰੇਿਾਂ ਅਤ ੇਸੰਬੰਧ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸਹਭਆਚਾਰ-ਹਿਹਗਆਨ; ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਹਗਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ; ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਪਹਰਿਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੇਮ; 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਹਲਕ ਸਹਥਤੀ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ 
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ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ ; ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ: ਨਿੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤ ੇਨਿੀਆ ਂਿੰਗਾਰਾਂ; ਹਿਸਿੀਕਰਨ ਦਾ 
ਿਰਤਾਰਾ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਰਿਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤ ੇਸਾਕਾਚਾਰੀ ਸਬੰਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਮੁੱ ਲ ਹਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ, ਪਰੰਪਰਕ 
ਪੰਜਾਬੀ ਹਪੰਡ ਦੀ ਭੂਗੋਹਲਕ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਹਗਆਨੀ ਗੁਰਹਦੱਤ ਹਸੰਘ, ਮੇਰਾ ਹਪੰਡ, ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਜਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਪੁਨੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਫਰੈਂਕ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਹਸੰਘ, ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ, ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਹਟਿ  

ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਲਮਹਟਡ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
6. ਬੇਦੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰੂਪ ਤ ੇਪਰੰਪਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 
7. ਮਨਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਹਪੰਡ ਹਿਉਂਤ ਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ਹਿਨੋਦ, ਟੀ. ਆਰ., ਸੰਸਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਹਕਰਤੀ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਹਿੰਦ। 
9. ਹਿਨੋਦ, ਟੀ. ਆਰ., ਸੰਸਹਕਰਤੀ: ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਿਿਾਰ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਹਿੰਦ। 

 
PBL.403: ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਦੇ ਹਿਹਭੰਨ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਚੰਤਨ ਅਤ ੇਆਲੋਚਨਾ ਦ ੇਇਹਤਿਾਸਕ ਹਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਹਚੰਤਕਾਂ/ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਅਹਧਐਨ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦਣੇ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ।  
 ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪਰਚਹਲਤ ਹਿਧੀਆ ਂਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹਿਸਹਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
 ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸਾਹਿਤ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ, ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ: ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਰੂਪ 
ਿੀਿਿੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹਿਚ ਪਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
1900 ਈ. ਤੋਂ 1950 ਈ. ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ: ਇਹਤਿਾਸਕ ਸਰੂਪ 
ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਹਸੰਘ, ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕਸ਼ੁਤਾ, ਮੋਿਨ ਹਸੰਘ ਦੀਿਾਨਾ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ; ਰੂਪਿਾਦੀ-ਸੰਰਚਨਾਿਾਦੀ 
ਸੰਤ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਹਕਸ਼ਨ ਹਸੰਘ, ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ 
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ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਿਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਅਰ ਰੀਤ ਦ ੇਸਦੀਿੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬੁੱ ਲੇ ਸਾਿ (ਨਜਮ ਿੁਸੈਨ ਸੱਯਦ); ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਸਮੀਹਖਆ 
(ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ ਭਾਟੀਆ) 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਤਰ ਹਸੰਘ, ਹਦਰਸਟੀਕੋਣ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
2. ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਹਿਿਾਰਕ ਸਮੀਹਖਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਸਰੂਪ ਤ ੇਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਸ਼ਾਨ, ਿਰਨਾਮ ਹਸੰਘ, ਪਰਖ ਪੜ੍ਚੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
5. ਸੇਖੋਂ, ਸੰਤ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਹਤਆਰਥ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,ਲੁਹਧਆਣਾ। 
6. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਮੱੁਲ ਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ । 
8. ਜੱਗੀ, ਰਤਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼: ਪਹਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
9. ਹਥੰਦ, ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. ਨੂਰ, ਸੁਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਨਿੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਇਕੱਤੀ ਫਰਿਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ। 
11. ਭੱਟੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
12. ਭਾਟੀਆ, ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਹਚੰਤਨ ਪੁਨਰ ਹਚੰਤਨ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
13. ਭਾਟੀਆ, ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਿਿਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
14. ਭਾਟੀਆ, ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਿੀਿਿੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
15. ਹਿਨੋਦ, ਟੀ. ਆਰ., ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ (ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਸਧਾਂਤਕਾਰ), ਰਘਬੀਰ ਰਚਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

 
PBL.512: ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਭਾਰਤੀ ਭਗਤੀ ਅੰਦਲੋਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦ ੇਇਹਤਿਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਅਤ ੇਪਰਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਣੋਾ। 
 ਉਤਰੀ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ ਇਸਦ ੇਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ ਭਗਤੀ ਕਾਹਿਧਾਰਾ ਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਣੋਾ। 
 ਭਗਤ ਕਿੀਆਂ ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਹਿਚਲੇ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਲੀਕਣਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤ ੇਭਗਤੀ ਕਾਹਿਧਾਰਾ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਹਪਛੋਕੜ੍ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਭਗਤ ਕਬੀਰ: ਬਾਿਣ ਅੱਖਰੀ (ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਹਿਚ ਦਰਜ) 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਭਗਤ ਰਹਿਦਾਸ: ਬਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਹਿਚ ਦਰਜ) 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਭਗਤ ਨਾਮਦਿੇ: ਬਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਹਿਚ ਦਰਜ) 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਹਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਿੀਦਾਸ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਹਿਚਾਰ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
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2. ਖੋਜ ਪੱਹਤਰਕਾ (ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਪਬਲੀਕੇਸਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਜੋਧ ਹਸੰਘ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਿ ਤਥਾ ਿੋਰ ਭਗਤ: ਜੀਿਨੀ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪਬਲੀਕੇਸਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਮਨਮੋਿਨ ਹਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਨਦੀਪ ਪਰਕਾਸਨ, ਹਦੱਲੀ। 
5. ਬੱਦਨ, ਬਲਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਿੀਦਾਸ: ਇਕ ਹਿਿੇਚਨ, ਮਨਪਰੀਤ ਪਰਕਾਸਨ, ਹਦੱਲੀ 

 
PBL.513: ਸੂਫ਼ੀ, ਹਕੱਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਹਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਮੱਧਕਾਲ ਹਿਚ ਪੈਦਾ ਿੋਈਆਂ ਹਿਹਭੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ 
ਕਰਨਾ। 

 ਸੂਫ਼ੀਮਤ/ਸੂਫ਼ੀਿਾਦ ਦ ੇਹਸਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸਕ ਪਹਰਪੇਖ ਹਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫ਼ੂੀ ਕਾਹਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਹਕੱਸਾ-ਕਾਹਿ ਦੇ ਸੰਕਲਹਪਕ ਹਗਆਨ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੱਸਾ-ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਿਦੇਣਾ 

ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਬੀਰ-ਕਾਹਿ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਸੂਫ਼ੀ, ਹਕੱਸਾ ਅਤ ੇਬੀਰ ਕਾਹਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦ ੇਹਿਿਾਹਰਕ ਅਹਧਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ੂੀ ਫ਼ਲਸਫ਼,ੇ ਹਕੱਸਾ ਅਤ ੇਬੀਰ 

ਕਾਹਿ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 
ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 

ਸੂਫ਼ੀ, ਹਕੱਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਹਿ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ: ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ (ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਹਿਚ ਦਰਜ)  
ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 

ਪੀਲੂ: ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ 
ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 

ਗੁਰੂ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ: ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਰ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 

1. ਸੁਖਦੇਿ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਭਾਰਤੀ ਸੂਫ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
2. ਿਰਪਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੀਲੂ ਰਹਚਤ ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਕਾਂਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਹਕੱਸਾ ਪਹਰਪੇਖ, ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. ਕਾਂਗ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਹਕੱਸਾ ਸੰਿਾਦ, ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
5. ਕੁਲਿੰਤ ਹਸੰਘ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਰ: ਪਾਠ ਤੇ ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ਘੁੰ ਮਣ, ਹਬਕਰਮ ਹਸੰਘ, ਸੂਫ਼ੀਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਹਿ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ਘੁੰ ਮਣ, ਹਬਕਰਮ ਹਸੰਘ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਰ: ਹਚੰਤਨ ਤੇ ਕਲਾ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
9. ਜਗਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਾਹਿ ਪਰਿਚਨ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ (ਬੀਰ ਕਾਹਿ ਅੰਕ), ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
11. ਹਪਰਤਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਿਾਰ ਸਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਮੋਹਤਇੰਦਰ ਹਪਰੰ ਟਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
12. ਬੇਦੀ, ਕਾਲਾ ਹਸੰਘ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਰ: ਇਕ ਅਹਧਐਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱ ਕ ਸਟੋਰ, ਹਦੱਲੀ। 
13. ਰਾਮਾਹਕਰਸ਼ਨ, ਲਾਜਿੰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਿੀ (ਅਨੁ.), ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
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PBL.500: ਟਰਮ ਪੇਪਰ ਅਤ ੇਸੈਮੀਿਾਰ 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਹਸਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਹਿਸ ੇਉਪਰ ਟਰਮ ਪੇਪਰ ਹਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਰਸਤਤੁ ਕਰੇਗਾ।  

 
ਅੰਤਰ-ਅਿੁਸਾਸਿੀ ਕੋਰਸ-2 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਿਲੋਂ ਪਰਸਤੁਤ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਕੋਰਸਾਂ ਹਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ 
ਕੋਰਸ ਚਣੁੇਗਾ। 
 
ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਅਿੁਸਾਸਿੀ ਕੋਰਸ (PBL.514 to PBL.516) 

PBL.514: ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਿਾਕਫ਼ੀਅਤ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। 
 ਮੱਧਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹਿਹਭੰਨ ਕਾਹਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ, ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਰਚਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। 
 ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮਕਾਹਲਕ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (5 ਘੰਟ)ੇ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮਢੁਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਕਾਹਿ ਧਾਰਾਿਾਂ (ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ, ਸਫੂੀ ਕਾਹਿ, ਹਕੱਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ 
ਕਾਹਿ),  

ਯੂਹਿਟ – 2 (5 ਘੰਟੇ) 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਪਰਮੁੱ ਖ ਰਚਨਾਕਾਰ ਤ ੇਰਚਨਾਿਾਂ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (9 ਘੰਟ)ੇ 
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ (ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜ੍ੀਆਂ) – ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (9 ਘੰਟ)ੇ 
ਕਾਫ਼ੀਆਂ (ਪਰਹਸੱਧ 15) - ਬੁੱ ਲੇ ਸਾਿ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਘੁੰ ਮਣ, ਹਬਕਰਮ ਹਸੰਘ, ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਿ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਜਗਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
3. ਹਢਲੋਂ , ਿਰਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਬੁੱ ਲਹੇ ਸ਼ਾਿ ਜੀਿਨ ਤ ੇਰਚਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਟਰੱਸਟ, ਹਦੱਲੀ। 
4. ਤਾਰਨ ਹਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ,  ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤ ੇਹਿਕਾਸ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, 

ਲੁਹਧਆਣਾ। 
 
PBL.515: ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਮਿੱਤਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ। 
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 ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਹਿਧਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਕਫ਼ੀਅਤ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਿਨ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (7 ਘੰਟ)ੇ 
ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ) 
ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਪਰਮੱੁਖ ਸਰੋਕਾਰ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (8 ਘੰਟੇ) 
ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜ ੇਥੀਏ – ਸੰਪਾ. ਸ. ਪ. ਹਸੰਘ (ਚੋਣਿੀਆਂ ਕਹਿਤਾਿਾਂ) 

ਯੂਹਿਟ – 4 (8 ਘੰਟੇ) 
ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ – ਿਰਭਜਨ ਹਸੰਘ,  (ਚੋਣਿੀਂ ਕਿਾਣੀ) 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮੱੁਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸ ਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪਾਠ ਤੇ ਪਰਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 
PBL.516: ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਹਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਹਨਿੇਕਲੇ ਸਭੁਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਹਨਖੜ੍ਿੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦ ੇਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ  ਤੇ ਹਨਖੜ੍ਿੇਂ ਲੱਛਣ; ਸਹਭਆਚਾਰ ਦ ੇਪਰਮੱੁਖ ਪੱਖ  

ਯੂਹਿਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ) 
ਮਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਾਹਦਤ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੇਠਲੇ ਦੋ ਅਹਧਆਇ: 
- "ਿਾਰ, ਹਸ਼ੰਗਾਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾਿਾ" (ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹਸੰਘ ਸੰਧੂ) 
- "ਲੋਕ ਨਾਚ" (ਜੁਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ) 

ਯੂਹਿਟ – 3 (7 ਘੰਟੇ) 
ਮਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਾਹਦਤ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੇਠਲੇ ਦੋ ਅਹਧਆਇ: 
-"ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ" (ਸੁਜਾਨ ਹਸੰਘ) 
-"ਰਸਮ ਹਰਿਾਜ ਤੇ ਿਹਿਮ ਭਰਮ" (ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹਸੰਘ ਸੰਧੂ) 

ਯੂਹਿਟ – 4 (7 ਘੰਟੇ) 
ਮਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਾਹਦਤ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੇਠਲੇ ਦੋ ਅਹਧਆਇ: 
-"ਮੇਲੇ ਤ ੇਹਤਉਿਾਰ" (ਹਗਆਨੀ ਗੁਰਹਦੱਤ ਹਸੰਘ) 
-"ਲੋਕ ਗੀਤ" (ਦਹਿੰਦਰ ਸਹਤਆਰਥੀ) 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
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2. ਜਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਪੁਨੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਨਰੇਸ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ  (ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਪੂਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ, ਿਾਹਰਸ ਸਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸਨ। 
6. ਬੇਦੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰੂਪ ਤ ੇਪਰੰਪਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 
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ਸਮੈਸਟਰ-3 

PBL.601: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਿ-1 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਗਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤ ੇਹਿਕਾਸ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ।  
 ਭਾਸ਼ਾ-ਹਿਹਗਆਨਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਹਕਰਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਆਧੁਹਨਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਹਿਹਗਆਨ ਦ ੇਪਰਮੁੱ ਖ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾਈ ਅਹਧਐਨ ਹਦਰਸ਼ਟੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਭਾਸ਼ਾ-ਹਿਹਗਆਨ ਦੇ ਹਿਹਭੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਭਾਸਾ ਅਤ ੇਭਾਸਾ ਹਿਹਗਆਨ: ਭਾਸਾ ਦੀ ਪਹਰਭਾਸਾ, ਪਰਹਕਰਤੀ ਤ ੇਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ 
ਭਾਸਾ ਹਿਹਗਆਨ: ਪਹਰਭਾਸਾ ਅਤ ੇਹਿਸਾ-ਖੇਤਰ; ਭਾਸਾ ਹਿਹਗਆਨ ਦਾ ਿੋਰ ਹਿਹਗਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਿਕਾਸ ਅਤ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ 
ਭਾਸਾ ਪਹਰਿਾਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਿਕਾਸ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸੋਹਸਊਰ ਅਤ ੇਆਧੁਹਨਕ ਭਾਸਾ ਹਿਹਗਆਨ: ਭਾਸਾ ਤੇ ਬੋਲੀ; ਹਚਿਨ: ਹਚਿਨਕ ਤੇ ਹਚਿਨਤ, ਇਕਾਲੀ ਤ ੇਬਿੁਕਾਲੀ 
ਅਹਧਐਨ, ਕੜ੍ੀਦਾਰ ਤੇ ਲੜ੍ੀਦਾਰ ਸਬੰਧ, ਹਚਿਨ ਹਿਹਗਆਨ 
ਚੌਮਸਕੀ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਭਾਸਾ ਹਿਹਗਆਨ: ਭਾਸਾਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹਨਭਾਓ, ਗਹਿਨ ਅਤੇ ਸਤਿੀ ਜੁਗਤ, ਿਾਕਾਂਸ ਉਸਾਰੀ 
ਨੇਮ, ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨੇਮ, ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਨੇਮ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਧੁਨੀ ਹਿਹਗਆਨ: ਪਹਰਭਾਸਾ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰ, ਬੋਲ ਅਮਲ, ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਅਤ ੇਪਰਹਕਹਰਆ, ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਹਿਧੀਆ,ਂ ਧੁਨੀਆ ਂ
ਦੇ ਿਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ: ਖੰਡੀ ਅਤ ੇਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆ ਂ

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰੁਣ, ਹਿਹਦਆ ਭਾਸਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
2. ਸੰਘਾ, ਸੁਖਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
3. ਹਸੱਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਸ਼ਬਦ : ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਰੂਪ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  
4. ਹਸੱਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਮਾਨਿ ਹਿਹਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
6. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤ ੇਹਿਆਕਰਣ-ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ਚੀਮਾ, ਬਲਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਹਿਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਜੱਸਲ, ਕੰਿਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂਿ ਿਾਕੰਸ਼: ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
9. ਜਗਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤ ੇਇਕਾਈਆਂ, ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ। 
10. ਜੀ.ਬੀ. ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤ ੇਹਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।  
11. ਢੀਂਗਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ: ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
12. ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
13. ਪੁਆਰ, ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ: ਸੰਕਲਪ ਤ ੇਹਦਸ਼ਾਿਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
14. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਹਸਧਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
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15. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਿਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪਹਟਆਲਾ। 
16. ਬਰਾੜ੍, ਬੂਟਾ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਸਰੋਤ ਤ ੇਸਰੂਪ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
17. ਬਰਾੜ੍, ਬੂਟਾ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਆਕਰਣ: ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਿਿਾਰ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
18. Gill, Harjit Singh, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, Patiala. 
19. Lyons, John, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge. 
20. Sassure, F. D., Course in General Linguistics, Fontana Collins. 

 
PBL.602: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਹਿਸ਼ਿ ਗਾਲਪਹਨਕ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਪਹਰਪੇਖ ਹਿਚ ਨਾਿਲ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਗਲਪ ਰਚਨਾ ਅਤ ੇਹਬਰਤਾਂਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਨਾਿਲ ਦ ੇਹਿਧਾਗਤ ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਿਕਾਸ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦੇ ਝਕੁਾਿਾਂ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਜੁਗਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੱੁਖ ਨਾਿਲੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। 
 ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਿਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦਆੁਰਾ ਨਾਿਲੀ ਰਚਨਾ ਦ ੇਹਿਿਾਰਕ ਤ ੇਪਾਠਗਤ ਅਹਧਐਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਨਾਿਲ: ਹਸਧਾਂਤਕ ਪਹਰਪੇਖ; ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ: ਇਹਤਿਾਸ ਤ ੇਪਰਹਿਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸੁਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਨਰੂਲਾ – ਹਪਓ ਪੁੱ ਤਰ  

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਗੁਰਹਦਆਲ ਹਸੰਘ - ਅਣਿੋਏ  

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮਨਮੋਿਨ ਬਾਿਾ - ਯੁੱ ਧਨਾਦ  

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਉਪਲ, ਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ: ਹਿਧੀ ਤੇ ਹਿਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਹਟਿ, ਹਦੱਲੀ। 
2. ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
3. ਖਾਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਹਿਚ ਸਾਂਸਹਕਰਤਕ ਚੇਤਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. ਤਸਨੀਮ, ਹਨਰੰਜਨ, (ਸੰਪਾ.), ਆਧੁਹਨਕ ਪਰਹਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
5. ਤਸਨੀਮ, ਹਨਰੰਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਹਧਐਨ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. ਹਥੰਦ, ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. ਦਿੇਸ਼ਿਰ, ਸੁਹਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਿਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
8. ਨਹਿਰੂ, ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਨਾਿਲ ਦੀ ਹਿਧਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
9. ਰਾਿੀ, ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ, ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. ਰਾਿੀ, ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮਸਲੇ ਗਲਪ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
11. ਹਿਨੋਦ, ਟੀ. ਆਰ., ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਅਹਧਐਨ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
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PBL.603: ਮੱਧਕਾਲੀਿ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਹਿਹਦਆਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। 
 ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ ਗੱਦ ਅਤੇ ਪੱਦ ਦ ੇਹਸਧਾਂਤਕ ਿਖਰੇਿੇਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਮੁੱ ਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਨੰੂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਹਿਧਾਿਾਂ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ। 
 ਮੱਧਕਾਲੀ ਿਾਰਤਕ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਰਪੂਾਂ ਦੀ ਬੌਹਧਕ ਸੁਰ ਅਤੇ ਮਲੂ ਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। 
 ਮੱਧਕਾਲੀ ਿਾਰਤਕ ਪਾਠਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਿੇਦਣਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਪਰਹਿਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਿਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਰਪੂ: ਜਨਮਸਾਖੀ, ਗੁਰ ਹਬਲਾਸ, ਗੋਸਟਾਂ, ਪਰਚੀਆਂ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਟੀਕੇ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ (ਚਣੋਿੀਆ ਂਸਾਖੀਆਂ): ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਈ ਿੀਰ ਹਸੰਘ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮੁਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਡਾ. ਤਾਰਨ ਹਸੰਘ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
2. ਕੁਲਿੰਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿਿਾਰ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਕੋਿਲੀ, ਸੁਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, 

ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਖੋਜ ਪੱਹਤਰਕਾ (ਪੁਰਾਤਨ ਿਾਰਤਕ ਹਿਸੇਸ ਅੰਕ-21), ਪਬਲੀਕੇਸਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਜੱਗੀ, ਰਤਨ ਹਸੰਘ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
6. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤ ੇਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤ ੇਹਿਕਾਸ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, 

ਲੁਹਧਆਣਾ। 
7. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਦ ੋਹਜਲਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 
8. ਜਨਮਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

 
PBL.604: ਆਧੁਹਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਪਰਤੀ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝ ਹਸਰਜਣਾ। 
 ਮੱਧਕਾਲੀ ਅਤ ੇਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਹਿਚਲੇ ਿੱਖਰੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਅਤ ੇਸਮਝਣਾ। 
 ਹਿਹਭੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਦ ੇਹਿਕਾਸ-ਰੇਖਾ ਨੰੂ ਉਲੀਕਣ ਯੋਗ ਿੋਣਾ। 
 ਹਿਹਭੰਨ ਿਾਰਤਕ ਹਿਧਾਿਾਂ, ਿਾਰਤਕਕਾਰਾਂ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਰਚਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹਿਲੱਖਣ ਿਾਰਤਕ ਸ਼ਲੈੀ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ। 
 ਆਧੁਹਨਕ ਿਾਰਤਕ ਰਚਨਾ-ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਅਹਧਐਨ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਦੇ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤ ੇਪਰਹਿਰਤੀਆ ਂ
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ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸਪਤ ਹਸਰੰ ਗ – ਕਪੂਰ ਹਸੰਘ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ – ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਨੀ  

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਤਕੀਏ ਦਾ ਪੀਰ – ਅਜੀਤ ਕੌਰ  

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਹਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਿਨੀ: ਸਰੂਪ ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਿਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਸੀਤਲ, ਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਿਾਰਤਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਕਸੇਲ, ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਆਧੁਹਨਕ ਗੱਦਕਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਪਰੈਸ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. ਕੇਸਰ, ਮਨਮੋਿਨ, ਿਾਰਤਕ ਤੇ ਿਾਰਤਕਕਾਰ, ਪੈਪਸੂ ਬੁੱ ਕ ਹਡਪੋ, ਪਹਟਆਲਾ 
5. ਖੋਜ ਪੱਹਤਰਕਾ (ਹਨਬੰਧ ਹਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਪਬਲੀਕੇਸਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਹਗੱਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
7. ਹਦਲ, ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਨਬੰਧ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਭਸੀਨ, ਰਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਨੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
9. ਭਸੀਨ, ਰਾਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਨੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

 
PBL.605: ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਮਿੱਤਿ ਅਤ ੇਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਣੋਾ 
 ਪਰਿਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੀ ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਹਿਧਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਹਸੱਧ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਕਫ਼ੀਅਤ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦ ੇ ਅਹਧਐਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨਹ ਾਂ ਹਿਚੋਂ ਰੂਪਮਾਨ ਿੰੁਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਹਰੱਤਰ ਅਤੇ ਹਿਿਾਰ ਨੰੂ 

ਉਲੀਕਣਾ। 
ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 

ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਪਰਹਿਰਤੀਆ ਂ
ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 

ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜ ੇਥੀਏ - ਸੰਪਾ. ਸ. ਪ. ਹਸੰਘ ਤੇ ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ ਬੇਦੀ 
ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 

ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪਾਰ – ਸਾਥੀ ਲੁਹਧਆਣਿੀ  
ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)  

ਦੋ ਟਾਪ ੂ- ਜਰਨੈਲ ਹਸੰਘ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 

1. ਸ. ਪ. ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸ, ਪੁਸਤਕ ਲੜ੍ੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਸ. ਪ. ਹਸੰਘ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਸੁਹਰੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
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4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ ਹਸੰਘ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮੱੁਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸਰਜ਼ ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸ ਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪਾਠ ਤੇ ਪਰਸੰਗ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 
PBL.606: ਪਾਹਕਸਤਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮਿੱਤਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪਾਹਕਸਤਾਨ ਹਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ। 
 ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਹਿਹਭੰਨ ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਿਕਾਸ-ਰੇਖਾ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ। 
 ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਪਰਹਿਰਤੀਆ,ਂ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਗਟਾਉ-ਜੁਗਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀਅੰਤਰਣ ਹਿਚ ਪਰਾਪਤ ਹਿਹਭੰਨ ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦਆੁਰਾ ਹਿਿਾਰਕ ਸਮਝ 

ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ  
ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 

ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮਢੁਲੀ ਜਾਣਪਛਾਣ 
ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 

ਦੁੱ ਖ ਦਹਰਆਉਂ ਪਾਰ ਦ ੇ– ਸੰਪਾ. ਡਾ. ਅਤਰ ਹਸੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ  
ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 

ਸੱਤ ਗੁਆਚ ੇਲੋਕ – ਫ਼ਖ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨ 
ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 

ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ – ਸੰਪਾ. ਿਰਦੇਿ ਹਸੰਘ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 

1. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਜਗਤਾਰ, ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਹਧਐਨ (1947 ਤੋਂ 2005), ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਜਹਤੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ , ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. ਧੀਮਾਨ, ਿਰਬੰਸ ਹਸੰਘ,ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਿਕਾਸ , ਗਗਨ ਪਰਕਾਸਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ। 
5. ਨੂਰ, ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤੇ ਰਿੇਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
6. ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਇਕ ਪਹਰਚੈਅ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 
PBL.607: ਹਿਿਾਹਰਕ ਆਲੋਚਿਾ 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਹਕਸ ੇ ਿੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਹਿਿਾਰਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਹਭਆਸ 
ਕਰਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

PBL.600: ਖੋਜ ਹਿਬੰਧ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਖੋਜ-ਹਨਬੰਧ ਲਈ ਹਿਸ਼ਾ-ਚੌਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਹਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹਤਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 
ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਸਰਿੇਖਣਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿੀ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਨਗੇ। 
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ਸਮੈਸਟਰ-4 

PBL.608: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਿ-2 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਭਾਿੰਸ਼ ਹਿਹਗਆਨਕ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਿਾਕ-ਹਿਹਗਆਨ ਦੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਕ-ਸੰਰਚਨਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਅਰਥ ਹਿਹਗਆਨ ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਹਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਹਲਪੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤਾ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਸਬੰਧ ਨੰੂ ਉਲੀਕਣਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀ ਹਿਉਂਤ: ਧੁਨੀ (phone), ਸਹਿਧੁਨੀ (allophone) ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀ (phoneme) ਦਾ ਹਨਖੜੇ੍ਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਚ ਸਿਰ ਅਤ ੇਹਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ – ਿੰਡ ਅਤ ੇਲੱਛਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁੱ ਤ ਹਿਅੰਜਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਹਿਅੰਜਨ, 
ਸਿਰ ਸੰਯੋਗ ਅਤੇ ਦੋਿਰੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮ  
ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆ:ਂ ਨਾਹਸਕਤਾ, ਬਲ, ਸੁਰ ਅਤੇ ਿਾਕ ਸੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਰ ਪਰਬੰਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਰਿਰਤਨ 
ਦੀਆ ਂਹਦਸ਼ਾਿਾਂ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈਆਂ: ਭਾਿਾਂਸ 
ਭਾਿਾਂਸ ਹਿਹਗਆਨ: ਭਾਿਾਂਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪਛਾਣ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਿਾਂਸ ਹਿਉਂਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਣੇੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਤ ੇ ਰੂਪਾਂਤਰ; ਅਗੇਤਰ ਤ ੇ ਹਪਛੇਤਰ, 
ਹਿਉਂਤਪਤੀ ਤੇ ਹਿਕਾਰ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਿਆਕਰਣਕ ਇਕਾਈਆਂ: ਿਾਕਾਂਸ, ਉਪਿਾਕ, ਅਤ ੇਿਾਕ 
ਿਾਕ ਹਿਹਗਆਨ: ਹਿਆਕਰਨਕ ਿਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜ; ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਕ ਬਣਤਰ, ਉਪਿਾਕ 
ਅਰਥ ਹਿਹਗਆਨ: ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਹਸਧਾਂਤ, ਅਪੋਿਾ, ਸਫੋਟ ਅਤ ੇਧੁਨੀ ਹਸਧਾਂਤ 
ਕੋਸਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸਕਾਰੀ: ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ, ਅਰਥ ਪਹਰਿਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਦਸ਼ਾਿਾਂ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਲਪੀ: ਅੰਤਰ ਸਬੰਧ 
ਹਲਪੀ ਤ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਿਕਾਸ; ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਰਥੋਗਰਾਫੀ 
ਉਪ ਭਾਸਾ ਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰੁਣ, ਹਿਹਦਆ ਭਾਸਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
2. ਸੰਘਾ, ਸੁਖਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
3. ਹਸੱਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਸ਼ਬਦ: ਸੰਕਲਪ ਅਤ ੇਸਰੂਪ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  
4. ਹਸੱਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਕੰਸ਼ ਜੁਗਤ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੰਨਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
5. ਹਸੱਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਮਾਨਿ ਹਿਹਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
7. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤ ੇਹਿਆਕਰਣ-ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
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8. ਚੀਮਾ, ਬਲਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਹਿਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
9. ਜੱਸਲ, ਕੰਿਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂਿ ਿਾਕੰਸ਼: ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. ਜਗਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤ ੇਇਕਾਈਆਂ, ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ। 
11. ਜੀ. ਬੀ. ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
12. ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਪੁਆਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ: ਸੰਕਲਪ ਤ ੇਹਦਸ਼ਾਿਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
13. ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
14. ਪੁਆਰ, ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤੇ ਿੋਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿਆਕਰਣ (I, II ਅਤੇ III), ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
15. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਹਸਧਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
16. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
17. ਬਰਾੜ੍ ,ਬੂਟਾ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਸਰੋਤ ਤ ੇਸਰੂਪ, ਿਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
18. ਬਰਾੜ੍ ,ਬੂਟਾ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਆਕਰਣ : ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਿਿਾਰ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
19. Gill, Harjit Singh, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, Patiala. 

 
PBL.609: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਰਾਉਣਾ। 
 ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਪਰਹਿਰਤੀਮੂਲਕ ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਿਕਾਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਹਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਹਿਧਾਮੂਲਕ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਚ ਇਸਦੇ ਨਿੇਂ ਪਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦ ੇਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। 
 ਿੱਖ ਿੱਖ ਅੰਤਰ-ਹਦਰਸ਼ਟੀਆ ਂਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਿਚ ਕਿਾਣੀ ਅਹਧਐਨ ਦੀ ਹਿਿਾਰਕ ਸਮਝ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਕਿਾਣੀ: ਹਸਧਾਂਤਕ ਪਹਰਪੇਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ ਤ ੇਪਰਹਿਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਕੁਲਿੰਤ ਹਸੰਘ ਹਿਰਕ – ਮੇਰੀਆ ਂਸਰੇਸਟ ਕਿਾਣੀਆ ਂ

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਰਹਮੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੰਪਾ.) – ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਸਾਿਰਾਿ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਿਹਰਆਮ ਸੰਧੂ – ਚੌਥੀ ਕੂਟ  (ਕਿਾਣੀ ਸੰਗਰਹਿ) 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸੰਧੂ, ਿਹਰਆਮ ਹਸੰਘ, ਕੁਲਿੰਤ ਹਸੰਘ ਹਿਰਕ ਦਾ ਕਿਾਣੀ ਸੰਸਾਰ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
2. ਸੰਧੂ, ਿਹਰਆਮ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਰੂਪ ਤੇ ਰੁਝਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਚੰਦੀ, ਗੁਰਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਕੁਲਿੰਤ ਹਸੰਘ ਹਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਹਧਐਨ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਹਿੰਦ। 
4. ਜੀਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਸੰਘ, ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਕਾਸਨ, ਹਦੱਲੀ। 
5. ਧਨਿੰਤ ਕੌਰ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਹਬਰਤਾਂਤ ਸਾਸਤਰੀ ਅਹਧਐਨ, ਆਰਸੀ ਪਬਹਲਸਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
6. ਧਨਿੰਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
7. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਬਲਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
8. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਬਲਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਸਦੀ: ਇਹਤਿਾਸਮੂਲਕ ਪਰਿਚਨ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
9. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਬਲਦੇਿ ਹਸੰਘ, ਿਹਰਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਿਾਣੀ: ਸਰੂਪ ਤੇ ਹਿਿੇਕ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
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10. ਨਹਿਰੂ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਹਿਧਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
11. ਨਹਿਰੂ, ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਹਿਧਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
12. ਫਰੈਂਕ, ਗੁਰਬਖਸ ਹਸੰਘ, ਹਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਹਟਿ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
13. ਹਿਨੋਦ, ਟੀ.ਆਰ., ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਇਕ ਅਹਧਐਨ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 
PBL.610: ਹਿਸ਼ਿ ਸਾਹਿਤ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਹਿਸ਼ਿ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਤਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਸ਼ਿ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨਾ। 
 ਹਿਸ਼ਿ ਦੀਆਂ ਪਰਹਸੱਧ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 
 ਇਨਹ ਾਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ ਹਿਸ਼ਿ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਿਕਾਸ ਦੇ ਰਿੱਸ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣਾ। 
ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 

ਹਿਸਿ ਸਾਹਿਤ: ਸੰਕਲਪ, ਹਿਸਿ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਤਲੁਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਕਾਮਨਿਲੈਥ ਸਾਹਿਤ 
ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟ)ੇ 

ਪਰੇਤ – ਇਬਸਨ 
ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟ)ੇ 

ਬੁੱ ਢਾ ਤ ੇਸਮੰੁਦਰ – ਅਰਨੈਸਟ ਿੈਹਮੰਗਿ ੇ
ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟ)ੇ 

ਮੇਰਾ ਦਾਹਗਸਤਾਨ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ) – ਰਸੂਲ ਿਮਜਾਤੋਿ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 

1. ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਖੋਜ ਦਰਪਣ (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਹਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਧੀਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਹਸੰਘ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ, ਪਬਲੀਕੇਸਨ ਹਬਊਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀਪਹਟਆਲਾ। 
4. David, Damrosch, What is world literature? Princeton: Princeton UP, 2003. 
5. Dev, Amiya, Comparative Literature: Theory and Practice, IIAS, Shimla. 

 
PBL.611: ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਦੀਿਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਾਹਕਫ਼ ਿੋਣਾ। 
 ਿੱਖ ਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਹਿਚ ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ। 
 ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤਰੈਕਾਲੀ ਮੁਿਾਂਦਰ ੇਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ।  

ਯੂਹਿਟ – 1-4  
ਿਰੇਕ ਰਚਨਾ ਲਈ 14 ਘੰਟ ੇ

ਗੋਰਾ – ਟੈਗੋਰ 
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ਸਾਏ ਮੇਂ ਧੂਪ – ਦੁਸਯੰਤ ਕੁਮਾਰ 
ਤੁਗਲਕ – ਹਗਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਡ 
ਗੋਦਾਨ – ਪਰੇਮ ਚੰਦ 

 
PBL.612: ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਗਆਨ ਿਾਸਲ 
ਕਰਨਾ। 

 ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ, ਹਿਹਭੰਨ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦ ੇਹਸਧਾਂਤਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦ ੇਇਹਤਿਾਸਕ ਹਿਕਾਸ ਤੋਂ ਿਾਹਕਫ਼ ਿੋਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟਲੈੀਹਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲਆੂਂ ਅਤੇ ਹਿਕਾਸ-ਰੇਖਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ: ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਦੀਆ ਂਪਰਮੱੁਖ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਹਿਹਭੰਨ ਰੂਪ ਤ ੇਹਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪਹਰਪੇਖ 

ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਪਰਹਿਰਤੀਆ;ਂ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰੀਹਿਊ; ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟਲੈੀਹਿਜ਼ਨ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਪਰਹਿਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਿਾਦ: ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਹਸਧਾਂਤ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤ ੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਨੁਿਾਦ, ਅਨੁਿਾਦ ਦੀਆ ਂ
ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਰਮਾ, ਆਸਾ, ਸਮਾਚਾਰ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਕੁਮਾਰ, ਸੁਸੀਲ, ਅਨੁਿਾਦ ਦਾ ਸੰਿਾਦ , ਉਡਾਣ ਪਬਲੀਕੇਸਨ, ਮਾਨਸਾ। 
3. ਗਰੋਿਰ, ਡੀ.ਆਰ., ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ: ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਿਹਗਆਪਨ ਕਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ,  ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਦਲਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ: ਿੁਨਰ ਅਤੇ ਕਲਾ , ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਹਦਲਗੀਰ, ਿ.ਸ., ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਬਹਿਲ, ਨਹਰੰਦਰ (ਸੰਪਾ.), ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਟੈਲੀਹਿਜ਼ਨ ਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
7. ਿੜ੍ੈਚ, ਅਮਰਜੀਤ, ਇਿ ਅਕਾਸਿਾਣੀ ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

 
PBL.613: ਤੁਲਿਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਾਹਿਤ ਅਤ ੇਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਿਖਰੇਿੇਂ ਦੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨਾ 
 ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਅਹਧਐਨ ਨੰੂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਹਰਪੇਖ ਹਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਹਿਧੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ 

ਯੂਹਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ: ਪਹਰਭਾਸਾ ਅਤ ੇਸੰਕਲਪ 
ਸਾਹਿਤਕ ਕੈਨਨ: ਹਿਸਿ ਸਾਹਿਤ, ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਤ, ਖੇਤਰੀ ਸਾਹਿਤ 
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ਯੂਹਿਟ – 2 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਦੀਆ ਂਹਿਧੀਆ ਂਅਤ ੇਹਸਧਾਂਤ 

ਯੂਹਿਟ – 3 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਜੀਨੀਓਲੌਜੀ, ਹਿਸਟੀਰੀਓਗਰਾਫੀ, ਥੀਮੈਟਾਲੋਜੀ 

ਯੂਹਿਟ – 4 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱ ਦ:ੇ ਹਿਸਿੀਕਰਨ, ਬਿੁਨਸਲੀ, ਬਿੁਜਾਤੀ ਅਤ ੇ ਬਿੁਸਹਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ, 
ਉਤਰਬਸਤੀਿਾਦ, ਰਾਸਟਰੀ ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਭਾਸਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ,  
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਦਰਪਣ (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਹਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਧੀਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਹਸੰਘ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ , ਪਬਲੀਕੇਸਨ ਹਬਊਰੋ,  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. Amiya Dev, Comparative Literature: Theory and Practice, IIAS, Shimla. 
4. Bassnett, Susan, Comparative Literature: A Critical Introduction, Blackwell, Oxford. 
5. Louwerse, Max and Willie Van Peer, Thematics: Interdisciplinary Studies, John Benjamins Publishing 

Co., Amsterdam. 
6. Majumdar, Swapan, Comparative Literature: Indian Dimensions, Payrus, Calcutta. 
7. Pettersson, Anders, ed. Literary History: Towards a Global Perspective: Notions of Literature across 

times and cultures, Vol. 1. Walter de Gruyter, Berlin. 
 
PBL.600: ਖੋਜ-ਹਿਬੰਧ ਅਤੇ ਸੈਮੀਿਾਰ 

ਤੀਸਰੇ ਹਸਮੈਸਟਰ ਹਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਖੋਜ-ਹਨਬੰਧ ਨੰੂ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਚੌਥ ੇਸਮੈਸਟਰ ਹਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਮਹਾਂ 
ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿੀ ਪਰਸਤਤੁ ਕਰਨਗ।ੇ 
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	ਸਮੈਸਟਰ-2
	PBL.509: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ-2 (1850 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ)
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.510: ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (10 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (10 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ –  (18 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (18 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.511: ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.403: ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.512: ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.513: ਸੂਫ਼ੀ, ਕਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਵਿ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.500: ਟਰਮ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ
	ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸ-2
	ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਕੋਰਸ (PBL.514 to PBL.516)
	PBL.514: ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ (ID Course)
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (5 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (5 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (9 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (9 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.515: ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ (ID Course)
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (8 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (8 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.516: ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ (ID Course)
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (7 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (7 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ


	ਸਮੈਸਟਰ-3
	PBL.601: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ-1
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.602: ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.603: ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.604: ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.605: ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.606: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.607: ਵਿਹਾਰਿਕ ਆਲੋਚਨਾ
	PBL.600: ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ

	ਸਮੈਸਟਰ-4
	PBL.608: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ-2
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.609: ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.610: ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.611: ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1-4

	PBL.612: ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.613: ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ
	ਉਦੇਸ਼
	ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ)
	ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)
	ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

	PBL.600: ਖੋਜ-ਨਿਬੰਧ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ


