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ਸਿਲੇਬਿ 

ਿਮੈਿਟਰ - I 

 

PCL.501 ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਦਾ ਇਸਤਿਾਿ – I (1850 ਈ. ਤੱਕ) 

ਯੂਸਨਟ – 1 ( 14 ਘੰਟੇ(  

ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ: ਸੰਕਲਪ ਅਤ ੇਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ: ਕਾਲਵੰਡ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ  :ਸ਼ਬਦ ,ਸਲੋਕ , ਕਾਫੀ  ,ਬਾਰਾਮਾਿ ,ਵਾਰ ,ਹਕੱਸਾ ,ਜੰਗਨਾਮਾ ,ਸੀਿਰਫੀ  

ਯੂਸਨਟ – 2 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤ ੇਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ (1500 ਈ. ਤੱਕ): ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤੇ 
ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ; ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਕਾਹਵ, ਸੂਫੀ ਕਾਹਵ, ਬੀਰ ਕਾਹਵ, ਲੋਕ ਕਾਹਵ 

ਯੂਸਨਟ – 3 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ (1501 ਈ. ਤੋਂ 1850 ਈ. ਤੱਕ): ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕ, 

ਦਾਰਸ਼ਹਨਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਯੂਸਨਟ – 4 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 

ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ (1501 ਈ. ਤੋਂ 1850 ਈ. ਤੱਕ): ਸੂਫੀ ਕਾਹਵ, ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਵ ਅਤ ੇਬੀਰ ਕਾਹਵ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

ਮੂਲਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇਸਾਹਿਤਕ ਅਹਧਐਨ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਡਾ. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪਰੋ. ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ, ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

2. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਦੋ ਹਜਲਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 

3. ਪਰੋ. ਪਰੀਤਮ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤ ੇ ਦੂਜਾ, ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, (ਹਜਲਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਦਵੀਂ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ। 

5. ਧਰਮਪਾਲ ਹਸੰਗਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

6. ਜਗਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਆਹਦ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਾਲ), ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ  ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 

PCL.502 ਿਾਸਿਤ ਸਿਧਾਂਤ 

ਯੂਸਨਟ – 1 ( 14 ਘੰਟੇ(  

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰਹਕਰਤੀ ਅਤ ੇਪਰਯੋਜਨ: ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ ,
ਸਾਹਿਤ ਅਤ ੇਿੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

ਯੂਸਨਟ – 2 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੱਛਮੀ ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ  – ਅਰਸਤੂਵਾਦੀ  ,ਮਨੋਹਵਹਗਆਨਕ ,ਰੂਪਵਾਦੀ ,ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ ,ਹਚਿਨ ਹਵਹਗਆਨਕ , ਉਤਰ 
ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ 
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ਯੂਸਨਟ – 3 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਸੰਕਲਪ: ਥੀਮ  ,ਮੋਹਟਫ ,ਫਬੇੁਲਾ ਤੇ ਸੁਜੇਤ , ਅਜਨਬੀਕਰਨ, ਬਣੁਤੀ ਅਤ ੇਬਣਤਰ, ਬਿੁਅਰਥਤਾ, ਕਾਹਵ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਲੋਚਾਲ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਵਹਗਆਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਸਤ ੂਅਤੇ ਰੂਪ, ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਨੀਂਿ ਅਤੇ ਉਸਾਰ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਦਾ ਅੰਤ, 

ਹਵਰਚਨਾ ਹਸਧਾਂਤ, ਅੰਤਰਪਾਠ 

ਯੂਸਨਟ – 4 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ  – ਕਾਹਵ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰਜ  ,ਕਾਹਵ ਦੇ ਭਦੇ (ਹਦਰਸ਼ , ਸ਼ਰਵ  ,ਪਰਬੰਧ ,ਮਿਾਕਾਹਵ ,ਖੰਡ ਕਾਹਵ ,
ਮੁਕਤਕ ਕਾਹਵ) , ਸੰਪਰਦਾਇ  :ਰਸ ,ਧੁਨੀ ,ਅਲੰਕਾਰ ,ਵਕਰੋਕਤੀ ,ਰੀਤੀ ,ਔਹਚਤਯ  

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

2. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨਵਚੇਤਨ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

3. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ । 

4. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਅਹਧਐਨ ਤੇ ਅਹਧਆਪਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

5. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ ,ਰਚਨਾ ਸੰਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ,ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

6. ਸੰਤ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਾਹਿਹਤਆਰਥ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,ਲੁਹਧਆਣਾ। 

7. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

8. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਸਾਹਿਤਕ ਵਾਦ ਅੰਕ), ਅੰਕ ਨੰ. 31,32, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

9. ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ ਹਥੰਦ (ਸੰਪਾ), ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਪਰਣਾਲੀਆ,ਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

10. ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਹਵਿਾਰਕ ਸਮੀਹਖਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
11. ਸੁਹਿੰਦਰਬੀਰ ਹਸੰਘ ,ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਅੰਹਮਰਤਸਰ। ,ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੰਨਜ਼ ,ਥੀਮ ਅਤੇ ਹਵਿਾਰ : 
12. ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਪੱਛਮੀ ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਰਸੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 

13. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼: ਪਹਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
14. Rane Wellek and A. Warren, Theory and Literature, Penguin Books. 

15. Peter Childs and Roger Fowler, The Routledge Dictionary of Literary Terms, Routledge, 
London and New York, 

 

PCL.503 ਗੁਰਮਸਤ ਿਾਸਿਤ 

ਯੂਸਨਟ – 1 ( 14 ਘੰਟੇ(  

ਗੁਰਮਹਤ ਸਾਹਿਤ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ, ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ 

ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਤ: ਇਹਤਿਾਸ, ਸੰਪਾਦਨ, ਹਵਹਭੰਨ ਕਾਹਵ ਰੂਪ 

ਯੂਸਨਟ – 2 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ - ਜਪੁਜੀ 
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ਯੂਸਨਟ – 3 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ - ਸੁਖਮਨੀ  

ਯੂਸਨਟ – 4 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦੁਰ ਜੀ – ਸਲੋਕ ਮਿੱਲਾ ੯ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 

2. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ, ਰੱਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 

3. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

4. ਦਲੀਪ ਹਸੰਘ ਦੀਪ, ਜਪੁਜੀ: ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਹਧਐਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 

5. ਤਾਰਨ ਹਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਹਚੰਤਨ ਤੇ ਕਲਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸਨਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

6. ਰਾਮ ਹਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਤ ੇਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

7. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

8. ਰਾਮ ਹਸੰਘ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ: ਇਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਹਧਐਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

9. ਰਮਨਪਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧੂ (ਸੰਪਾ), ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ: ਪਰਵਚਨ ਪਾਸਾਰ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ  
ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

10. ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ ,ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰੁ  :ਹਚੰਤਨ ਤੇ ਕਲਾ , ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ  ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

 

PCL.504 ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ 
ਯੂਸਨਟ – 1 ( 14 ਘੰਟੇ(  

ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਹਧਐਨ ਦੇ ਹਵਸ਼ ੇ ਖੇਤਰ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਸਾਸ਼ਤਰ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇ

ਆਧੁਹਨਕਤਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਹਧਅਮ, ਲੋਕ ਯਥਾਰਥ 

ਯੂਸਨਟ – 2 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਹਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ  :ਲੋਕ ਕਾਹਵ, ਲੋਕ ਹਸਆਣਪਾਂ ਅਤੇ ਮੁਿਾਵਰੇ, ਲੋਕ 

ਕਿਾਣੀਆ ਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਹਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ: ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ  ,ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ,ਲੋਕ ਨਾਚ ,ਲੋਕ ਨਾਟ ,  
ਯੂਸਨਟ – 3 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 

ਮੂਰਤੀਕਾਰੀ ਤ ੇਹਚਤਰਕਾਰੀ  ,ਲੋਕ ਧੰਦੇ ,ਲੋਕ ਗਹਿਣੇ ,ਲੋਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ,ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ ੇ

ਯੂਸਨਟ – 4 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆ ਂਪਰਮੁੱ ਖ ਹਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ: ਲੋਕ ਹਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤ ੇਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ,ਲੋਕ ਧਰਮ, ਰਿੁ ਰੀਤਾਂ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤਉਿਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਜੀਤ ਹਸੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

2. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
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3. ਨਾਿਰ ਹਸੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਹਵ ਦੀ ਹਸਰਜਣ ਪਰਹਕਹਰਆ, ਲੋਕਾਇਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

4. ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ ਹਥੰਦ (ਸੰਪਾ), ਲੋਕਯਾਨ ਅਹਧਐਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

5. ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹਵਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਹਦੱਲੀ। 
6. ਗੁਰਮੀਤ ਹਸੰਘ ,ਲੋਕਧਾਰਾਅੰਹਮਰਤਸਰ। ,ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ ,ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਧੁਹਨਕਤਾ : 
7. ਭੁਹਪੰਦਰ ਹਸੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਲੋਕਯਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰ, ਪੈਪਸੂ ਬੁੱ ਕ ਹਡਪ,ੂ ਪਹਟਆਲਾ।  
8. Allan Dundes, Essays In Folklore.  

9. Richard M. Darson, Folklore and Folklife. 
 

PCL.505 ਆਧੁਸਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਸਵ 

ਯੂਸਨਟ – 1 ( 14 ਘੰਟੇ(  

ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ, ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਕਾਹਵ ਧਾਰਾਵਾਂ 
ਯੂਸਨਟ – 2 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 

ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ  :ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ 

ਯੂਸਨਟ – 3 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਲੂਣਾ : ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 

ਯੂਸਨਟ – 4 ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਸੁਰਜ਼ਮੀਨ  :ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ  

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ,ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ  :ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ ,ਚਤੇਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,ਲੁਹਧਆਣਾ।  

2. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਗੱਲ ,ਪਰਗੀਤ  ,ਪੰਜਾਬ ਸਟਟੇ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।  

3. ਖੋਜ ਪਰਹਤਕਾ  (ਆਧੁਹਨਕ ਕਾਹਵ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਅੰਕ ਨੰ .22  ,ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ,ਪਹਟਆਲਾ।  

4. ਰਾਹਜੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ,ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ,ਹਦੱਲੀ।  

5. ਪੰਜਾਬੀ ਦਨੁੀਆ  ( ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਅੰਕ), ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ  ,ਪੰਜਾਬ ,ਪਹਟਆਲਾ।  

6. ਜੀਤ ਹਸੰਘ ਸੀਤਲ ,ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ  (ਮਨੋੋਗਰਾਫ) , ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ  ,ਪਹਟਆਲਾ।  

7. ਸੁਹਿੰਦਰਬੀਰ ਹਸੰਘ ,ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ,ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ :ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

8. ਅਮਰੀਕ ਹਸੰਘ ਪੂਨੀ (ਸੰਪਾ). , ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ,ਹਦੱਲੀ।  

9. ਤੇਜਵੰਤ ਹਸੰਘ ਹਗੱਲ ,ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ,ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ :ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

10. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ,ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ ,ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ :ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 

PCL.506 ਿੈਮੀਨਾਰ1 –  
ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਵਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਸਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਹਵਸ ੇਉਪਰ ਟਰਮ ਪੇਪਰ ਹਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਰਸਤਤੁ ਕਰੇਗਾ।  
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ਅੰਤਰ1 – ਅਨੁਿਾਿਨੀ ਕੋਰਿ- 
 ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਵਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫਕੈਲਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰਸਤੁਤ ਅੰਤਰ -ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕੋਰਸਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕਈੋ 
ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਚਣੁੇਗਾ। 
 
 
 

ਦੂਿਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਕੈਲਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰਿਤੁਤ ਅੰਤਰ -ਅਨੁਿਾਿਨੀ ਕੋਰਿ:  

 

PCL.507 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾਿਾਸਿਤ ਅਤੇ ਿਸਭਆਚਾਰ , 
ਯੂਸਨਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ( 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ  :ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਪਛਾਣ ,ਹਨਖੜ੍ਵੇਂ ਲੱਛਣ ,ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤ ੇਗੁਰਮੁਖੀ 
ਹਲਪੀ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ( 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ  :ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ,ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ,ਪਰਮੁੱ ਖ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ,ਪਰਹਸੱਧ 
ਸਾਹਿਤਕਾਰ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (7 ਘੰਟੇ( 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ  :ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ,ਲੋਕ ਨਾਚ ,ਲੋਕ  ਸੰਗੀਤ  ,ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ  

ਯੂਸਨਟ – 4 (7 ਘੰਟੇ( 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ  :ਹਨਖੜ੍ਵੇਂ ਲੱਛਣ ,ਲੋਕ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ,ਰਿੁਰੀਤਾਂ ,ਮੇਲੇ ਤ ੇਹਤਉਿਾਰ  

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧੂ  ,ਮਾਨਵ ਹਵਹਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ,ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,

ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
3. ਡਾ.ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪਰੋ. ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ, ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ)ਦੋ ਹਜਲਦਾਂ( , ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗਪਹਟਆਲਾ। ,ਪੰਜਾਬ , 
5. ਜੀਤ ਹਸੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਵਾਹਰਸ਼ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

6. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

7. ਨਾਿਰ ਹਸੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਹਵ ਦੀ ਹਸਰਜਣ ਪਰਹਕਹਰਆ, ਲੋਕਾਇਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

8. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਪੁਨੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਹਟਆਲਾ। 

9. ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ਪੂਨੀਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ,ੇ ੇਸਹਭਆਚਾਰ ਵਾਹਰਸ਼ ,ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
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PCL.508 ਆਧੁਸਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (12 ਘੰਟ(ੇ 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ  :ਮਢੁਲੀ ਜਾਣਪਛਾਣ ,ਪਰਮੁੱ ਖ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ,ਪਰਮੁੱ ਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰ  

ਯੂਸਨਟ – 1 (8 ਘੰਟੇ( 
ਆਤਮ ਅਨਾਤਮ  ( ਕਹਵਤਾ ਭਾਗ :)ਸੁਹਿੰਦਰਬੀਰ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ).  

ਯੂਸਨਟ – 1 (8 ਘੰਟੇ( 
ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ  :ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ  

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਡਾ.ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪਰੋ. ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ, ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

2. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, (ਹਜਲਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਦਵੀਂ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ। 

3. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼: ਪਹਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ ,ਰੂਪਕੀਅੰਹਮਰਤਸਰ। ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ , 
5. ਖੋਜ ਪਰਹਤਕਾ  (ਆਧੁਹਨਕ ਕਾਹਵ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਅੰਕ ਨੰ .22  ,ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ,ਪਹਟਆਲਾ।  

6. ਰਾਹਜੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ,ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ,ਹਦੱਲੀ।  

7. ਗੁਰਹਦਆਲ ਹਸੰਘ ਫੁੱ ਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਵਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਹਪਆਰਾ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂ

 

PCL.509 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਿਾਸਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 

ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ  :ਲੋਕ ਗੀਤ ,ਬੋਲੀਆਂ , ਟੱਪੇ  ,ਮਾਿੀਆ ,ਹਸੱਠਣੀ ,ਘੜੋ੍ੀ ,ਕੀਰਨਾ ,
ਅਲਾਿੁਣੀਆਂ ਆਹਦ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਮਰਦਾਂ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਚ – ਭੰਗੜ੍ਾ  ,ਹਗੱਧਾ ,ਸੰਮੀ ,ਝੰੁਮਰ ,ਲੁੱ ਡੀ ਆਹਦ।  

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਜੀਤ ਹਸੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

2. ਨਾਿਰ ਹਸੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਹਵ ਦੀ ਹਸਰਜਣ ਪਰਹਕਹਰਆ, ਲੋਕਾਇਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ਪੂਨੀ  ,ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ  ,ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। 
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ਿਮੈਿਟਰ – II 
 

PCL.510 ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਦਾ ਇਸਤਿਾਿ - II (1850 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ) 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਸੰਕਰਾਂਤੀ ਕਾਲ: (1850 ਤੋਂ 1900 ਤੱਕ) ਦਾ ਸਮੱੁਚਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਵ 

ਆਧੁਹਨਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ  :ਕਹਵਤਾ ,ਨਾਵਲ ,ਕਿਾਣੀ ,ਨਾਟਕ ,ਇਕਾਂਗੀ ,ਸਫਰਨਾਮਾ ,ਰੇਖਾ ਹਚਤਰ ,ਸੰਸਮਰਨ  

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ: ਪਰਮੁੱ ਖ ਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂਅਤ ੇਹਵਕਾਸ ਪੜ੍ਾਅ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ: ਪਰਮੁੱ ਖ ਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂਅਤ ੇਹਵਕਾਸ ਪੜ੍ਾਅ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ (ਹਨਬੰਧ, ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ, ਸਫਰਨਾਮਾ, ਰੇਖਾ ਹਚਤਰ): ਇਹਤਿਾਸਮੂਲਕ 

ਅਹਧਐਨ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਡਾ.ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪਰੋ. ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ, ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

2. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਦੋ ਹਜਲਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 

3. ਪਰੋ.ਪਰੀਤਮ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, (ਹਜਲਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਦਵੀਂ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ। 

5. ਧਰਮਪਾਲ ਹਸੰਗਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

6. ਜਗਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਆਹਦ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਾਲ), ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ  ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 
 

PCL.511 ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 

ਸਾਹਿਤ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ, ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ: ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਰੂਪ 

ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹਵਚ ਪਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
1900 ਈ. ਤੋਂ 1950 ਈ. ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ: ਇਹਤਿਾਸਕ ਸਰੂਪ 

ਬਾਵਾ ਬੁੱ ਧ ਹਸੰਘ, ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਹਸੰਘ, ਮੋਿਨ ਹਸੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਹਪਰੰ . ਤੇਜਾ ਹਸੰਘ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਪਰਗਤੀਵਾਦੀ / ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ;ਰੂਪਵਾਦੀ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ 
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ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ : ਕਹਵਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਆਲੋਚਨਾ  ( ਸੰਤ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ); ਪਰੰਪਰਾ ਤ ੇਆਧੁਹਨਕਤਾ (ਡਾ. ਅਤਰ ਹਸੰਘ); 
ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਡਾ. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ); ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੀਤ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਭਾਅ ਤ ੇ ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਿ (ਨਜਮ ਿੁਸਨੈ 

ਸੱਯਦ) 

 
 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 

1. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ । 

3. ਸਤਨਾਮ ਹਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ:ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 

4. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਵਿਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
5. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, 

ਹਦੱਲੀ। 

6. ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਹਚੰਤਨ ਪੁਨਰ ਹਚੰਤਨ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

7. ਸੁਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ ਨੂਰ, ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਇਕੱਤੀ ਫਰਵਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ। 

8. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼: ਪਹਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
9. ਸੰਤ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਾਹਿਹਤਆਰਥ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,ਲੁਹਧਆਣਾ। 
10. ਡਾ ,ਅਤਰ ਹਸੰਘ .ਹਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ,ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸਾਪਲੁਹਧਆਣਾ। , 

 
PCL.512 ਭਗਤੀ ਿਾਸਿਤ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤ ੇਭਗਤੀ ਕਾਹਵਧਾਰਾ  :ਹਸਧਾਂਤ ,ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਹਪਛੋਕੜ੍  

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਭਗਤ ਕਬੀਰ  :ਸਲੋਕ  

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਭਗਤ ਰਹਵਦਾਸ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਭਗਤ ਨਾਮਦਵੇ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਮਨਮੋਿਨ ਹਸੰਘ ,ਗੁਰੂ ਅਤ ੇਭਗਤੀ ਅੰਦਲੋਨਹਦੱਲੀ। ,ਮਨਦੀਪ ਪਰਕਾਸ਼ਨ , 
2. ਖੋਜ ਪੱਹਤਰਕਾ ਭਗਤ ਬਾਣੀ( ਹਵਸ਼ਸੇ਼ ਅੰਕ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋਪਹਟਆਲਾ। ,ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ , 
3. ਧਰਮਪਾਲ ਹਸੰਗਲ ,ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ  :ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਵਚਾਰ ,ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।  

4. ਬਲਦਵੇ ਹਸੰਘ ਬੱਦਨ ,ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ  :ਇਕ ਹਵਵਚੇਨ ,ਮਨਪਰੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,ਹਦੱਲੀ  

5. ਜੋਧ ਹਸੰਘ ,ਭਗਤ ਨਾਮਦਵੇ ਤਥਾ ਿੋਰ ਭਗਤ ,ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਰਚਨਾ :ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋਪ ,ੇੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀਪਹਟਆਲਾ। , 
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PCL.513 ਿਸਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਿਸਭਆਚਾਰ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰਹਕਤੀ ਅਤ ੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ; ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਅੰਗ ਅਤੇ ਪੱਖ ;ਸਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ,

ਸਹਭਅਤਾ ,ਇਹਤਿਾਸ ,ਮਨੋਹਵਹਗਆਨ ,ਆਰਹਥਕਤਾ ,ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ  

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਸਹਭਆਚਾਰ-ਹਵਹਗਆਨ, ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਵਹਗਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਪਹਰਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤ ੇ

ਨੇਮ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੀ ਭੂਗੋਹਲਕ ਸਹਥਤੀ, ਹਪਛੋਕੜ੍, ਇਹਤਿਾਸਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤ ੇਮੂਲ ਸੋਮੇ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ  
ਹਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਹਥਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤ ੇ

ਨਵੀਆ ਂਵੰਗਾਰਾਂ 
ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਾਕ ਸਕੀਰੀ ਸਬੰਧ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਮੁੱ ਲ ਹਵਧਾਨ, ਪਰੰਪਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਪੰਡ ਦੀ 
ਭੂਗੋਹਲਕ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਹਸੰਘ ਫਰੈਂਕ, ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ, ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਹਟਵ  

ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਲਮਹਟਡ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

2. ਟੀ. ਆਰ. ਹਵਨੋਦ, ਸੰਸਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਹਕਰਤੀ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਹਿੰਦ। 

3. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਪੁਨੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਹਟਆਲਾ। 

4. ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰੂਪ ਤ ੇਪਰੰਪਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 

5. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

6. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 

 

PCL.514 ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਇਕਾਂਗੀ , ਅਤ ੇਰੰਗਮੰਚ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ  ,ਇਕਾਂਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ : ਹਸਧਾਂਤ  ,ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਪਰਹਵਹਰਤੀਆਂ  

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਿਰਚਰਨ ਹਸੰਘ :ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ :ਲੋਿਾ ਕੁੱ ਟ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਡਾ  .ਮਨਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ .ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ (ਸੰਪਾ:). ਨਾਟ ਧਾਰਾ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਪਰਗਤੀ ਤੇ ਪਾਸਾਰ, ਹਕਰਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ। 
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2. ਸੁਰਜੀਤ ਹਸੰਘ ਸੇਠੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਲਾ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਗੁਰਹਦਆਲ ਹਸੰਘ ਫੁੱ ਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਵਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਗੁਰਹਦਆਲ ਹਸੰਘ ਫੁੱ ਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਾਂਗੀ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ,  

ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆ ਂਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਹਪਆਰਾ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਪਰਹਵਰਤੀਆ।ਂ 
7. ਿਰਚਰਨ ਹਸੰਘ ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾਪਹਟਆਲਾ। ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ , 
8. ਰਵੇਲ ਹਸੰਘ  ,).ਸੰਪਾ(ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾਟ ਜੁਗਤਾਂਲੁਹਧਆਣਾ। ,ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ , 
9. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਸੈਣੀ ,ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹਚਿਨ ਹਵਹਗਆਨਕ ਅਹਧਐਨ ,ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
 
PCL.515 ਿੈਮੀਨਾਰ  –2 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਵਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਸਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਹਵਸ ੇਉਪਰ ਟਰਮ ਪੇਪਰ ਹਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਰਸਤਤੁ ਕਰੇਗਾ।  

ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸਾਿਨੀ ਕੋਰਿ-2 
 ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਵਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫਕੈਲਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰਸਤੁਤ ਅੰਤਰ -ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕੋਰਸਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕਈੋ 
ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਚਣੁੇਗਾ। 
 
 
 

ਦੂਿਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਕੈਲਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰਿਤੁਤ ਅੰਤਰ -ਅਨੁਿਾਿਨੀ ਕੋਰਿ:  

 

PCL.516 ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (10 ਘੰਟ(ੇ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ  :ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ,ਪਰਮੁੱ ਖ ਕਾਹਵ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ  ,ਸੂਫੀ ਕਾਹਵ ,ਹਕੱਸਾ ਅਤੇ 
ਬੀਰ ਕਾਹਵ) , ਪਰਮੁੱ ਖ ਰਚਨਾਕਾਰ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (9 ਘੰਟੇ( 
ਜਪੁਜੀ - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (9 ਘੰਟੇ( 
ਕਾਫੀਆਂ  - ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਿ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਡਾ. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪਰੋ. ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ, ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

2. ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 

3. ਤਾਰਨ ਹਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਹਚੰਤਨ ਤੇ ਕਲਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਕ ਐਡਂ ਸਨਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

4. ਰਾਮ ਹਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਤ ੇਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
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5. ਿਰਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ ਹਢਲੋਂ, ਬੁੱ ਲਹੇ ਸ਼ਾਿ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਟਰੱਸਟ, ਹਦੱਲੀ। 

6. ਹਬਕਰਮ ਹਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ, ਕਾਫੀਆ ਂਬੁੱ ਲਹੇ ਸ਼ਾਿ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡਸ਼ੇਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 

PCL.517 ਪਰਵਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (10 ਘੰਟ(ੇ 
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ  :ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ,ਪਰਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ ,ਪਰਮੁੱ ਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰ  

ਯੂਸਨਟ – 1 (9 ਘੰਟੇ( 
ਭਗੌੜ੍ਾ  - ਜਰਨੈਲ ਸੇਖਾ  

ਯੂਸਨਟ – 1 (9 ਘੰਟੇ( 
ਪਰਦੇਸ ਨਾਮਾ  –  ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ ਬੇਦੀ ,ਪਰਵਾਸ ਤ ੇਪਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ  ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

2. ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ ਬੇਦੀ ,ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ  :ਪਾਠ ਤੇ ਪਰਸੰਗ ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

3. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ,ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ  :ਮੁੱ ਲ ਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ,ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼ ,ਪਹਟਆਲਾ । 
4. ਸੁਖਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ ਔਜਲਾ ,ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਾਮਾ  ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

 

PCL.518 ਪੰਜਾਬੀ ਿਸਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ( 

ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ( 

ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣ -ਪੀਣ  

ਯੂਸਨਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ( 
ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਮੇਲੇ ਤੇ ਹਤਉਿਾਰ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ( 
ਲੋਕ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਪੁਨੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਹਟਆਲਾ। 

2. ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰੂਪ ਤ ੇਪਰੰਪਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 

3. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

4. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 

5. ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ਪੂਨੀ ,ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ  ,ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। 
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ਿਮੈਿਟਰ III 

 

PCL.601 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਸਵਸਗਆਨ1- 
ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ : ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ, ਪਰਹਕਰਤੀ ਤੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ: ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਵਸਾ-ਖੇਤਰ ,ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਗਆਨ ਦਾ ਿੋਰ ਹਵਹਗਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ  ;ਭਾਰਤੀ 
ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰੰਪਰਾ  :ਪਰਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ; 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਸੋਹਸਊਰ ਅਤ ੇਆਧੁਹਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ :ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਲੋੀ  ;ਹਚਿਨ :ਹਚਿਨਕ ਤੇ ਹਚਿਨਤ ,ਇਕਾਲੀ ਤ ੇਬਿੁਕਾਲੀ 

ਅਹਧਐਨ ,ਕੜ੍ੀਦਾਰ ਤੇ ਲੜ੍ੀਦਾਰ ਸਬੰਧ ,ਹਚਿਨ ਹਵਹਗਆਨ  

ਚੌਮਸਕੀ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ :ਭਾਸ਼ਾਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਹਨਭਾਓ  ,ਗਹਿਨ ਅਤ ੇਸਤਿੀ ਜੁਗਤ ,ਵਾਕਾਂਸ਼ 
ਉਸਾਰੀ ਨੇਮ ,ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨੇਮ ,ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਨੇਮ  

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਧੁਨੀ ਹਵਹਗਆਨ: ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰ, ਬੋਲ ਅਮਲ, ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਅਤੇ ਪਰਹਕਹਰਆ, ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਹਵਧੀਆ,ਂ ਧੁਨੀਆ ਂ

ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ: ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀ ਹਵਉਂਤ: ਧੁਨੀ (phone), ਸਹਿਧੁਨੀ (allophone) ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀ (phoneme) ਦਾ ਹਨਖੜੇ੍ਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਚ ਸਵਰ ਅਤ ੇ ਹਵਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੱਛਣ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਦੁੱ ਤ ਹਵਅੰਜਨ ,ਸੰਯੁਕਤ 

ਹਵਅੰਜਨ ,ਸਵਰ ਸੰਯੋਗ ਅਤ ੇਦਿੋਰੇ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮ   

ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆ:ਂ ਨਾਹਸਕਤਾ, ਬਲ, ਸੁਰ ਅਤ ੇ ਵਾਕ ਸੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਰ ਪਰਬੰਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ 
ਪਰਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਦਸਾਵਾਂ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 

2. ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧੂ, ਮਾਨਵ ਹਵਹਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

3. ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧੂ, ਸ਼ਬਦ: ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਰੂਪ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

4. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਹਸਧਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 

5. ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਪੁਆਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ: ਸੰਕਲਪ ਤ ੇਹਦਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 

6. ਜੀ.ਬੀ. ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤ ੇਹਵਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।  

7. ਸੁਖਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਸੰਘਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 

8. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼: ਬਣਤਰ ਅਤ ੇਕਾਰਜ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

9. ਬਲਦਵੇ ਹਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਹਵਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

10. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤ ੇਹਵਆਕਰਣ-ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

11. ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

12. ਹਵਹਦਆ ਭਾਸਕਰ ਅਰੁਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
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13. ਜਗਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਤੇ ਇਕਾਈਆ,ਂ ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ। 

14. ਬੂਟਾ ਹਸੰਘ ਬਰਾੜ੍, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਸਰੋਤ ਤ ੇਸਰੂਪ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

15. ਬੂਟਾ ਹਸੰਘ ਬਰਾੜ੍, ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਆਕਰਣ : ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਵਿਾਰ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
16. John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge. 
17. F. D. Sassure, Course in General Linguistics, Fontana Collins. 
18. Harjit Singh Gill, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, Patiala. 

PCL.602 ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 

ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ  :ਹਸਧਾਂਤ , ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਪਰਹਵਹਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਰਪੂ  :ਜਨਮਸਾਖੀ ,ਗੁਰ ਹਬਲਾਸ ,ਗੋਸ਼ਟਾਂ ,ਪਰਚੀਆਂ ,ਰਹਿਤਨਾਮੇ ,ਟੀਕੇ  

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ  :ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ  

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਮੁਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ  :ਡਾ .ਤਾਰਨ ਹਸੰਘ  

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ ,ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ  ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।  

2. ਸੁਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਕੋਿਲੀ ,ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ,ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ ,ਹਸਧਾਂਤ ਅਤ ੇਹਵਕਾਸ ,ਸਰੂਪ :ਪੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

3. ਖੋਜ ਪੱਹਤਰਕਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਾਰਤਕ( ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ-21), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

4. ਕਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ ,ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ,ਹਦੱਲੀ।  

5. ਕੁਲਵੰਤ ਹਸੰਘ ,ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ  :ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਵਿਾਰ ,ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

6. ਡਾ.ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪਰੋ. ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ, ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, 
ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

7. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਦੋ ਹਜਲਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 

 

PCL.603 ਿੂਫੀ, ਸਕੱਿਾ ਅਤ ੇਬੀਰ ਕਾਸਵ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਸੂਫੀ  ,ਹਕੱਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ  ਕਾਹਵ: ਹਸਧਾਂਤ  ,ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਪਰਹਵਹਰਤੀਆਂ  

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਿ :ਕਾਫੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ: ਿੀਰ 
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ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਸ਼ਾਿ ਮੁਿੰਮਦ :ਜੰਗਨਾਮਾ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ (ਬੀਰ ਕਾਹਵ ਅੰਕ), ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 

2. ਜੀਤ ਹਸੰਘ ਸੀਤਲ, ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਿ ਜੀਵਨ ਤ ੇਰਚਨਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪਹਟਆਲਾ। 

3. ਿਰਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ ਹਢਲੋਂ, ਬੁੱ ਲਹੇ ਸ਼ਾਿ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਟਰੱਸਟ, ਹਦੱਲੀ। 

4. ਹਬਕਰਮ ਹਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ, ਕਾਫੀਆ ਂਬੁੱ ਲਹੇ ਸ਼ਾਿ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡਸ਼ੇਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

5. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਵ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

6. ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ।  
7. ਸੁਹਿੰਦਰਬੀਰ ਹਸੰਘ ,ਬੁੱ ਲਹੇ ਸ਼ਾਿ ਦਾ ਸੂਫੀ ਅਨੁਭਵ ,ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

8. ਜੀਤ ਹਸੰਘ ਸੀਤਲ, ਿੀਰ ਵਾਹਰਸ, ਨਵਯੁਗ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 

9. ਲਾਜਵੰਤੀ ਰਾਮਾਹਕਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ (ਅਨੁ.),ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

10. ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ਪੂਨੀ, ਜੰਗ ਹਸੰਘਾਂ ਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

11. ਗੁਰਦੇਵ ਹਸੰਘ, ਜੰਗਨਾਮਾ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਵਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

12. ਭੀਮਇੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਸ਼ਾਿ ਮੁਿੰਮਦ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

 

PCL.604 ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ: ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਵਿਾਰ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤ ੇਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ – ਪਹਵੱਤਰ ਪਾਪੀ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਹਟਵਾਣਾ – ਏਿੋ ਿਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਕਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ ਕੁੱ ਸਾ – ਰੋਿੀ ਬੀਆਬਾਨ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਉਪਲ ,ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ  :ਹਵਧੀ ਤ ੇਹਵਚਾਰ ,ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕਆੋਪਰੇਹਟਵ ,ਹਦੱਲੀ।  

2. ਸੁਖਦੇਵ ਹਸੰਘ ਖਾਿਰਾ ,ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹਵਚ ਸਾਂਸਹਕਰਤਕ ਚਤੇਨਾ  ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

3. ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ ਹਥੰਦ (ਸੰਪਾ). , ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ  ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,
ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

4. ਹਨਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ,ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਹਧਐਨ  ,ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,ਅੰਮ੍ ਹਰਤਸਰ। 
5. ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਰਾਿੀ ,ਮਸਲੇ ਗਲਪ ਦੇ  ,ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

6. ਟੀ  .ਆਰ .ਹਵਨੋਦ , ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਅਹਧਐਨ  ,ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸਾਪ ,ਲੁਹਧਆਣਾ।  

7. ਗੁਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਸੰਧੂ ,ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ,ਹਦੱਲੀ।  

8. ਹਬਕਰਮ ਹਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ (ਸੰਪਾ). , ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ  ,ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ , ਜਲੰਧਰ। 
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9. ਪਰੀਤਮ ਕੌਰ ,ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਹਟਵਾਣਾ ਦੀ ਨਾਵਲ ਕਲਾ  ,ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਸਾਪ ,ਹਦੱਲੀ।  

 

PCL.605 ਖੋਜ ਸਨਬੰਧ-1 
 ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਵਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਖੋਜ ਹਨਬੰਧ ਲਈ ਹਵਸ ੇਦੀ ਚਣੋ  ,ਰੂਪ ਰੇਖਾ ( synopsis) ਅਤ ੇਪਰਾਪਤ ਅਹਧਐਨ 
(review of literature) ਹਤਆਰ ਕਰਨਗੇ। 
 
 

ਇਲੈਕਸਟਵ ਕੋਰਿ  (ਕਈੋ ਇਕ(  

PCL.606 ਅਨੁਵਾਸਦਤ ਸਵਸਵ ਿਾਸਿਤ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਹਵਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ: ਸੰਕਲਪ, ਹਵਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਾਹਿਤ 

II, III, IV ਿਰੇਕ ਹਵਚੋਂ ਇੱਕ 

ਯੂਸਨਟ – 2  ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪਰੇਤ – ਇਬਸਨ 

ਇੰਜ ਿੋਇਆ ਇਨਸਾਫ - ਬਰੈਖਤ  

ਯੂਸਨਟ – 3  ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਬੁੱ ਢਾ ਤ ੇਸਮੰੁਦਰ – ਅਰਨੈਸਟ ਿੈਹਮੰਗਵ ੇ

ਟੈੈੱਸ - ਥਾਮਸ ਿਾਰਡੀ 
ਯੂਸਨਟ – 4  ( 14 ਘੰਟ(ੇ 

ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ – ਮੈਕਹਸਮ ਗੋਰਕੀ 
ਮੇਰਾ ਦਾਹਗਸਤਾਨ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ) – ਰਸੂਲ ਿਮਜਾਤੋਵ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਕੁਲਦੀਪ ਹਸੰਘ ਧੀਰ ,ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ  ,ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,ਪਹਟਆਲਾ।  

2. ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ ,ਤਲੁਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ  ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

3. ਖੋਜ ਦਰਪਣ  (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ  ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

4. Amiya Dev, Comparative Literature: Theory and Practice, IIAS, Shimla. 
5. Damrosch, David. What is world literature? Princeton: Princeton UP, 2003. 

 
 

PCL.607 ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਾਸਿਤ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ: ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ 

ਸਾਹਿਤਕ ਕੈਨਨ: ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਤ, ਹਵਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ, ਖੇਤਰੀ ਸਾਹਿਤ 

ਯੂਸਨਟ – 2  ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਦੀਆ ਂਹਵਧੀਆ ਂਅਤੇ ਹਸਧਾਂਤ 

ਯੂਸਨਟ – 3  ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਜੀਨੀਓਲੌਜੀ, ਹਿਸਟੀਰੀਓਗਰਾਫੀ, ਥੀਮੈਟਾਲੋਜੀ 
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ਯੂਸਨਟ – 4  ( 14 ਘੰਟ(ੇ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱ ਦ:ੇ ਹਵਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਬਿੁਨਸਲੀ, ਬਿੁਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬਿੁਸਹਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ, 

ਉਤਰਬਸਤੀਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ,  
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ: ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਕੁਲਦੀਪ ਹਸੰਘ ਧੀਰ ,ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ  ,ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ  ,ਪਹਟਆਲਾ।  

2. ਖੋਜ ਦਰਪਣ  (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ  ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

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. 
 

PCL.608 ਅਨੁਵਾਸਦਤ ਭਾਰਤੀ ਿਾਸਿਤ 

ਕੋਈ ਚਾਰ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਿਰੇਕ ਰਚਨਾ ਲਈ 14 ਘੰਟੇ)  

ਗੋਰਾ – ਟੈਗੋਰ 

ਤੁਗਲਕ – ਹਗਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਡ 

ਸਾਏ ਮੇਂ ਧੂਪ – ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ 

ਚੋਣਵੀਂ ਕਿਾਣੀ – ਮੰਟੋ 
ਗੋਦਾਨ – ਪਰੇਮ ਚੰਦ 

ਮੀਰ – ਚੋਣਵੀਂ ਰਚਨਾ 
 
PCL.609 ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ -ਸੰਚਾਰ :ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ ,ਹਵਹਭੰਨ ਰੂਪ ਤ ੇ ਹਵਚਾਰਧਾਰਾਈ 
ਪਹਰਪੇਖ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ  :ਹਸਧਾਂਤ ,ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਪਰਹਵਹਰਤੀਆਂ ;ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਹਰਹਵਊ  

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ  ,ਟੈਲੀਹਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਸਨੇਮਾ :ਹਸਧਾਂਤ ,ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਪਰਹਵਹਰਤੀਆਂ  

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਕਲਪ :ਅਤ ੇ ਹਸਧਾਂਤ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਨੁਵਾਦ ,ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆ ਂ

ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ 
 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਦਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ,ਪੱਤਰਕਾਰੀ  :ਿੁਨਰ ਅਤੇ ਕਲਾ , ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ  ,ਪਹਟਆਲਾ।  
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2. ਡੀ .ਆਰ .ਗਰੋਵਰ , ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ  :ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਵਹਗਆਪਨ ਕਲਾ ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,ਪਹਟਆਲਾ।  

3. ਿ .ਸ .ਹਦਲਗੀਰ , ਜਨ ਸੰਪਰਕ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ,ਪਹਟਆਲਾ।  

4. ਆਸਾ ਸ਼ਰਮਾ ,ਸਮਾਚਾਰ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,ਪਹਟਆਲਾ।  

5. ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ ,ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਵਾਦ  ,ਉਡਾਣ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ  ,ਮਾਨਸਾ।  

6. ਨਹਰੰਦਰ ਬਹਿਲ (ਸੰਪਾ). , ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਟਲੈੀਹਵਜ਼ਨ ਨਾਟਕ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਡੈਮੀ ,ਹਦੱਲੀ।  

7. ਅਮਰਜੀਤ ਵੜ੍ਚੈ ,ਇਿ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਏ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ,ਪਹਟਆਲਾ।  
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ਿਮੈਿਟਰ IV 

 

PCL.610 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਸਵਸਗਆਨ2- 
ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਵਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈਆਂ: ਭਾਵਾਂਸ਼ 

ਭਾਵਾਂਸ਼ ਹਵਹਗਆਨ: ਭਾਵਾਂਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪਛਾਣ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵਾਂਸ਼ ਹਵਉਂਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸੇਣੀਆ,ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਤ ੇ ਰੂਪਾਂਤਰ: ਅਗੇਤਰ ਤ ੇ ਹਪਛੇਤਰ, 

ਹਵਉਤਪਤੀ ਤ ੇਹਵਕਾਰ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਵਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈਆਂ  :ਵਾਕਾਂਸ਼ ,ਉਪਵਾਕ ,ਅਤ ੇਵਾਕ  

ਵਾਕ ਹਵਹਗਆਨ: ਹਵਆਕਰਨਕ ਵਰਗ ਅਤ ੇਕਾਰਜ; ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ, ਉਪਵਾਕ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇਹਵਆਕਰਣਕ ਵਰਗ (ਹਲੰਗ ,ਵਚਨ ,ਕਾਲ ,ਵਾਚ ,ਪੁਰਖ ,ਕਾਰਕ ਅਤ ੇਆਸਪੈਕਟ)  

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਅਰਥ ਹਵਹਗਆਨ: ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਹਸਧਾਂਤ, ਅਪੋਿਾ, ਸਫੋਟ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਹਸਧਾਂਤ 
ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ  :ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ,ਅਰਥ ਪਹਰਵਰਤਨ ਦੀਆਂ  ਹਦਸ਼ਾਵਾਂ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਵਕਾਸ ਅਤ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਰਵਾਰ ;ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤ ੇਹਵਕਾਸ; 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਵਕਾਸ  ,ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਰਥੋਗਰਾਫੀ  

ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 

2. ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧੂ, ਮਾਨਵ ਹਵਹਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

3. ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧੂ, ਸ਼ਬਦ: ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਰੂਪ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

4. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਹਸਧਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 

5. ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਪੁਆਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ: ਸੰਕਲਪ ਤ ੇਹਦਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 

6. ਜੀ.ਬੀ. ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤ ੇਹਵਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।  

7. ਸੁਖਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਸੰਘਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 

8. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼: ਬਣਤਰ ਅਤ ੇਕਾਰਜ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

9. ਬਲਦਵੇ ਹਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਹਵਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

10. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤ ੇਹਵਆਕਰਣ-ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

11. ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

12. ਹਵਹਦਆ ਭਾਸਕਰ ਅਰੁਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

13. ਜਗਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਤੇ ਇਕਾਈਆ,ਂ ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ। 
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14. ਬੂਟਾ ਹਸੰਘ ਬਰਾੜ੍, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਸਰੋਤ ਤ ੇਸਰੂਪ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

15. ਬੂਟਾ ਹਸੰਘ ਬਰਾੜ੍, ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਆਕਰਣ : ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਵਿਾਰ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
16. John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge. 
17. F. D. Sassure, Course in General Linguistics, Fontana Collins. 
18. Harjit Singh Gill, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, Patiala. 

PCL.611 ਆਧੁਸਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤ ੇਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਹਜੰ਼ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ :ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹਸੰਘ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਚੋਲਾ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ :ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਕੌਡੀਆ ਂਵਾਲਾ ਸੱਪ :ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹਸੰਘ ਪਰੀਤਲੜ੍ੀ: ਜੀਵਨ ਤ ੇਰਚਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

2. ਅਬਨਾਸ਼ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਖਾ ਹਚੱਤਰ: ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

3. ਧਰਮਪਾਲ ਹਸੰਗਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨੀ: ਸਰੂਪ ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪਹਟਆਲਾ। 

4. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਹਸੰਘ ਪਰੀਤਲੜ੍ੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅੰਕ-੪੩, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,ਪਹਟਆਲਾ। 

5. ਖੋਜ ਪੱਹਤਰਕਾ  (ਹਨਬੰਧ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ,ਪਹਟਆਲਾ।  

6. ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ ,ਆਧੁਹਨਕ ਗੱਦਕਾਰ  ,ਕਲੁਦੀਪ ਪਰੈਸ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

7. ਦੀਵਾਨ ਹਸੰਘ ਤ ੇਹਬਕਰਮ ਹਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ (ਸੰਪਾ). , ਤੇਜਾ ਹਸੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਕਲਾ  ,ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

8. ਹਪਆਰਾ ਹਸੰਘ ਦਾਤਾ ਅਤ ੇਅਜੀਤ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ). , ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹਸੰਘ  :ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,
ਹਦੱਲੀ। 

 

PCL.612 ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਵਿਾਰ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤ ੇਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਕੁਲਵੰਤ ਹਸੰਘ ਹਵਰਕ – ਮੇਰੀਆ ਂਸਰੇਸ਼ਟ ਕਿਾਣੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਰਹਮੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੰਪਾ ).–  ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਿਰਾਿ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਵਹਰਆਮ ਸੰਧੂ – ਚੌਥੀ ਕੂਟ 
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 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਵਹਰਆਮ ਹਸੰਘ ਸੰਧੂ ,ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਆਲੋਚਨਾ  :ਰੂਪ ਤ ੇਰੁਝਾਨ ,ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਡੈਮੀ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।  

2. ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ,ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ  :ਹਬਰਤਾਂਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਹਧਐਨ  ,ਆਰਸੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼ ,ਹਦੱਲੀ।  

3. ਗੁਰਮੁਖ ਹਸੰਘ ਜੀਤ ,ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,ਹਦੱਲੀ।  

4. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹਸੰਘ ਫਰੈਂਕ ,ਹਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਹਟਵ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ,ਲੁਹਧਆਣਾ।  

5. ਟੀ .ਆਰ .ਹਵਨੋਦ , ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ  :ਇਕ ਅਹਧਐਨ ,ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ,  ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਨਹਿਰੂ (ਸੰਪਾ). , ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਹਵਧਾ  ,ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।  

7. ਬਲਦਵੇ ਹਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ,ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ,ਹਦੱਲੀ।  

 

PCL.613 ਬਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ (ਪਾਸਕਿਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਿੀ( 
ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ(ੇ 

ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤ ੇਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਗੁਆਚ ੇਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼  –  ਜਗਤਾਰ ਢਾਅ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ(ੇ 
ਸੱਤ ਗਵਾਚੇ ਲੋਕ  – ਫਖ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ ਮਹਿਤਾ ,ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ :ਇਕ ਪਹਰਚੈਅ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ  ,ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,

ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਿਰਬੰਸ ਹਸੰਘ ਧੀਮਾਨ ,ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ  :ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਵਕਾਸ ,ਗਗਨ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,ਰਾਜਪੁਰਾ।  

3. ਜਹਤੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ,ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ  ,ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

4. ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ ਨੂਰ ਤੇ ਰਵੇਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ). , ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ  ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਡੈਮੀ ,ਹਦੱਲੀ।  

5. ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ ਬੇਦੀ ,ਪਰਵਾਸ ਤ ੇਪਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ  ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

6. ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ ਬੇਦੀ ,ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ  :ਪਾਠ ਤੇ ਪਰਸੰਗ ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

7. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ,ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ  :ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਮੁਲ ੇਾੇਂਕਣ  ,ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼ ,
ਪਹਟਆਲਾ। 

8. ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ ਮੀਸਾ ,ਸੱਤ ਗਆੁਚ ੇਲੋਕ  :ਇਕ ਅਹਧਐਨ ,ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ,ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  

9. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) , ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ  ,ਪੰਜਾਬ ,ਪਹਟਆਲਾ।  

 

PCL.614 ਖੋਜ ਸਨਬੰਧ-2 
 ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਵਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਤੀਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਹਵਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਹਨਬੰਧ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 
ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਹਨਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਨਗੇ। 


