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Central University of Punjab, Bathinda 
School:  Languages, Literature and Culture 
Department:  Languages and Comparative Literature 
Programme:  M.A. Punjabi 
Batch:   2018-19 

Semester - I 
S. 
No. 

Course 
Code 

Course Title Course  
Type 

L T P Cr 

1.  PBI.506 ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਿਿ CC 3 1 - 4 

2. PBI.507 ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ CC 3 1 - 4 

3. PBI.508 ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ CC 3 1 - 4 

4. PBI.509 ਸਾਤਿਿ ਤਸਧਾਂਿ CC 3 1 - 4 

5. PBI.510 

PBI.511 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ 
ਪੰਜਾਬੀ ਤਬਰਿਾਂਿ ਕਾਤਿ 

DSE* 3 1 - 4 

6. PBI.515 ਖੋਜ-ਤਿਧੀ ਅਿੇ ਕੰਤਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿਜ਼ CFC 2 1 - 3 

7. PBI.516 ਕੰਤਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿਜ਼ (ਪਰੈਕਟੀਕਲ) CFC - - 2 1 

8. ** ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ-1 IDC 2 - - 2 

  Total  18 5 2 26 

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

1.  PBI.512 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿ ੇਸਤਭਆਚਾਰ (IDC) IDC 2 0 0 2 

2. PBI.513 ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ (IDC) IDC 2 0 0 2 

3. PBI.514 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਿਿੇਂ ਰੁਝਾਿ (IDC) IDC 2 0 0 2 

 

Semester - II 
S. 
No. 

Course 
Code 

Course Title Course  
Type 

L T P Cr 

1.  PBI.521 ਸੂਫ਼ੀ, ਤਕਿੱ ਸਾ ਅਿੇ ਬੀਰ ਕਾਤਿ CC 3 1 - 4 

2. PBI.522 ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ CC 3 1 - 4 

3. PBI.523 ਸਤਭਆਚਾਰ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ CC 3 1 - 4 

4. PBI.524 ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ CFC 3 1 - 4 

5. PBI.525 

PBI.526 

ਭਗਿੀ ਸਾਤਿਿ 

ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਕਾਤਿ – ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਧਐਿ 
DSE* 3 1 - 4 

6. ** ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ-2 IDC 2 - - 2 

  Total  17 5 - 22 

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

1.  PBI.527 ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ (IDC) IDC 2 0 0 2 

2. PBI.528 ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ (IDC) IDC 2 0 0 2 

3. PBI.529 ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ (IDC) IDC 2 0 0 2 
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Semester - III 
S. 
No. 

Course 
Code 

Course Title Course  
Type 

L T P Cr 

1.  PBI.551 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ-1 CC 3 1 - 4 

2. PBI.552 ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ CC 3 1 - 4 

3. PBI.553 ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ CC 3 1 - 4 

4. PBI.554 ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ ਅਿੇ ਰੰਗਮੰਚ CC 3 1 - 4 

5. PBI.555 

PBI.556 

PBI.557 

PBI.558 

ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ 

ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ 

ਤਿਸ਼ਿ ਸਾਤਿਿ 

ਭਾਰਿੀ ਸਾਤਿਿ 

DSE* 3 1 - 4 

6. PBI.543 ਸੈਮੀਿਾਰ-1 SDC - 1 - 1 

7. ** Elective Foundation/Value Addition  EF/VA 1 - - 1 

  Total  16 6 - 22 

*Choose any one Elective Course 
** Choose a Course from the Value Added Courses Offered in the University 

Semester - IV 
S. 
No. 

Course 
Code 

Course Title Course  
Type 

L T P Cr 

1.  PBI.571 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ-2 CC 3 1 - 4 

2. PBI.572 

PBI.573 

ਮੀਡੀਆ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਿਰਕਾਰੀ 
ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ 

DSE* 3 1 - 4 

3. PBI.577 ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰੀਤਖਆ ਅਤਭਆਸ-1 (ਿਿੱ ਥਮੂਲਕ) DEC - 2 - 2 

4. PBI.578 ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰੀਤਖਆ ਅਤਭਆਸ-2 (ਤਸਧਾਂਿਕ) DEC - 2 - 2 

5. PBI.544 ਸੈਮੀਿਾਰ-2 SDC - 1 - 1 

6. PBI.599 ਪਰਾਜੈਕਟ SDC - 6 - 6 

7. ** Elective Foundation/Value Added Course EFC/VAC 1 - - 1 

  Total  10 10 - 20 

*Choose any one Elective Course 
** Choose a Course from the Value Added Courses Offered in the University 

 

Abbreviations and Explanations 
CC: Core Course    CFC: Compulsory Foundation Course     
DSE: Discipline Specific Elective   IDC: Interdisciplinary Elective 
DEC: Discipline Enrichment Course  SDC: Skill Development Course 
EFC: Elective Foundation Course  VAC: Value Added Course    
L: Lectures      T: Tutorial      P: Practical        Cr: Credits  
Note: Students can also opt for relevant MOOC Courses offered by other universities in lieu of 
any one Foundation/Value Added Course (4 Credits) 
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Evaluation Pattern: 

Note: The information given below is reproduced here from clause 13.2 of the Rules for Master’s Degree 

Programme (Applicable w.e.f. Academic Session 2017-18) duly approved by the statutary bodies of the 

University and is provided for information only. In case of any discipancy/updation in the rules, students are 

advised to refer to the original document available on the university website. 

13.2 Following evaluation procedure shall be applicable:  

1. Continuous Assessment:  

a) Surprise Tests will be of aggregate weightage of 10%. There will be no limit for the surprise 

tests of MCQs type and the average of two best tests will be considered for the evaluation. 

These tests will be held in the class rooms during scheduled teaching periods without any prior 

announcement or date sheet. Record of the answer sheets duly evaluated and signed by the 

Course Coordinator will be maintained by the Centre.  

b) Term paper will have the weightage of 10%. The term papers shall not be a cosmetic affair. 

The students will be given different topics to write on. The minimum and maximum length of 

the term paper and due date of its submission will be decided well in advance and will be 

communicated to the students at the start of the teaching. The Course Coordinator must ensure 

that work done by the student is original i.e. no copy-paste has been done. Proper record of the 

term paper will be maintained by the Centre.  

c) Assignment(s) will be of 5% weightage. All details regarding the assignments i.e. minimum 

and maximum marks, length etc. and due date of its submission will be decided by the Course 

Coordinator.  

2. Mid Semester Tests: Based on two pre-announced tests at the level of the Centre. These tests will be 

subjective type and will contain five medium answer type questions and two long answer type question. 

Each MST will carry 25% weightage and total weightage of MSTs will be of 50%.  

I. The duration of MST will be one hour and it will be conducted in the class room. After the 

examination, normal teaching will continue for the remaining day. The format of the 

examination, recommended by the committee, is as under: 25 marks = 60 minutes  

II. 02 Long answer type questions – 05 marks each (One page answer) 05 medium answer type 

questions – 03 marks each (half page answer) (All are compulsory)  

3. End Semester Examination: End Semester Examination will be conducted online in the University 

Computer Centre. End Semester Examination will be based on MCQs/fill ups. Weightage of End 

Semester Examination will be of 25%. 

- - - x - - - 

Further, in most of the courses of M.A. Punjabi, especially, related to study of literary texts, term papers 

will be in the form of Practical Criticism where students will apply the knowledge gained in the course of 

study to particular text(s).  
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M.A. Punjabi (Detailed Syllabus) 
 

ਸਮੈਸਟਰ-1 

PBI.506: ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਿਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਿੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਤਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ਿਾ ਅਿੇ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟਿਾ ਿੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਿਾਸ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਤਸਧਾਂਿਾਂ ਅਿ ੇਤਿਚਾਰਧਾਰਾ ਿੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। 
 ਆਤਦ ਗਰੰ ਥ ਦੇ ਸੰਪਾਦਿ, ਇਤਿਿਾਸ ਅਿੇ ਇਸ ਤਿਚ ਿਰਿੇ ਤਿਤਭੰਿ ਕਾਤਿ-ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾ। 
 ਤਿਤਭੰਿ ਬਾਣੀ-ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਤਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਅਿੇ ਰੂਪਗਿ ਅਤਧਐਿ ਦੀ ਸਮਝ ਤਸਰਜਣਾ। 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਿਲਿੱ ਖਣ ਕਾਤਿ-ਸ਼ਾਸਿਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਤਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਿਿ: ਤਸਧਾਂਿ, ਇਤਿਿਾਸ, ਤਿਸੇਸਿਾਿਾਂ ਅਿੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਤਿ-ਸ਼ਾਸਿਰ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਿਬ:  ਇਤਿਿਾਸ, ਇਕਿੱ ਿਰੀਕਰਿ ਦ ੇਸਰੋਿ ਅਿੇ ਸੰਪਾਦਿ ਕਲਾ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ)  
ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਜੀ – ਜਪੁਜੀ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਿ ਦੇਿ ਜੀ – ਬਾਰਾਮਾਿ ਮਾਝ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਾਤਿਬ ਤਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਤਿਬ ਸਟੀਕ, ਤਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
2. ਕਾਂਗ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਬਾਣੀ ਸੰਿੇਦਿਾ, ਿਾਿਕ ਤਸੰਘ ਪੁਸਿਕਮਾਲਾ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
3. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
4. ਗੁਰੂ ਅਰਜਿ ਦੇਿ (ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ ਸੀਰੀਜ਼), ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਜਗਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਤਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
6. ਿਾਰਿ ਤਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ: ਤਚੰਿਿ ਿੇ ਕਲਾ, ਕਸਿੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੰਿਜ਼, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
7. ਿਾਰਿ ਤਸੰਘ, ਬਾਰਾਮਾਿ ਦਰਪਣ, ਤਿਊ ਬੁਿੱ ਕ ਕੰਪਿੀ, ਜਲੰਧਰ। 
8. ਦੀਪ, ਦਲੀਪ ਤਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ: ਇਕ ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਅਤਧਐਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
9. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਿੀਆ (ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਅੰਕ), ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
10. ਤਪਰਿਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਤਿਿੇਚਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
11. ਤਗਿੱ ਲ, ਮਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਿ ਦੇਿ: ਜੀਿਿ ਿੇ ਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਤਟਿ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
12. ਤਗਿੱ ਲ, ਮਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿ ਕਲਾ, ਰਿੱਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
13. ਰਾਮ ਤਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਤਿਸ਼ਾ ਿੇ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਿਿ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
14. Kohli, Surinder Singh. Sikhism and Guru Granth Sahib, National Bookshop, Delhi. 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar 
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PBI.507: ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਆਧੁਤਿਕਿਾ ਅਿ ੇਆਧੁਤਿਕ ਬੋਧ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ ਦੀ ਇਤਿਿਾਸਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਰਤਿਰਿੀਆਂ ਅਿੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਿਾ। 
 ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ ਦੇ ਤਿਤਭੰਿ ਰੂਪਾਂ ਅਿ ੇਇਿਹ ਾਂ ਤਿਚਲੇ ਤਿਧਾਗਿ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਿੰੂ ਪਛਾਣਿਾ। 
 ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਕਾਤਿ-ਸੰਤਗਰਿਾਂ ਅਿੇ ਕਾਤਿ ਪਾਠਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਤਿ ਅਤਧਐਿ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਕਾਤਿ-ਰਚਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਪੜ੍ਹਿ ਅਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਯੋਗਿਾ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਤਿਕਿਾ ਅਿ ੇਆਧੁਤਿਕ ਬੋਧ: ਤਸਧਾਂਿਕ ਪਤਰਪੇਖ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਮੁਿੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ ਅਿੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਕਾਤਿ ਧਾਰਾਿਾਂ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਖੁਿੱ ਲੇ ਮੈਦਾਿ: ਪਰੋ. ਪੂਰਿ ਤਸੰਘ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਅਧਰੈਣੀ: ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸੰਧੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਿਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਸਾਤਿਿ ਸਮਾਚਾਰ (ਪੂਰਿ ਤਸੰਘ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਲਾਿੌਰ ਬੁਿੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
3. ਕਰਮਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਤਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
4. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ (ਆਧੁਤਿਕ ਕਾਤਿ ਤਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ।  
5. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ (ਪੂਰਿ ਤਸੰਘ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
6. ਤਗਿੱ ਲ, ਮਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖ਼ਿਿਰ: ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
7. ਜਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਿਿੀਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ: ਪਛਾਣ ਤਚੰਿਹ , ਚੇਿਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
8. ਿੂਰ, ਸੁਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ: ਤਸਧਾਂਿਕ ਪਤਰਪੇਖ, ਆਰਸੀ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
9. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਿੀਆ: ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ ਅੰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ, ਪਤਟਆਲਾ। 
10. ਪੂਿੀ, ਅਮਰੀਕ ਤਸੰਘ, ਪੂਰਿ ਤਸੰਘ ਕਾਤਿ ਅਤਧਐਿ, ਿਿਤਚੰਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
11. ਬਲਜੀਿ ਕੌਰ, ਿੀਿਿੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ : ਸਰੂਪ ਅਿੇ ਤਿਕਾਸ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
12. ਯੋਗਰਾਜ, ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ ਦਾ ਸੁਿਜ ਸ਼ਾਸਿਰ, ਚੇਿਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
13. ਰਾਤਜੰਦਰਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.508: ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿ ੇਸਤਭਆਚਾਰ ਤਿਚਲੀ ਤਸਧਾਂਿਕ ਿਿੱ ਖਰਿਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਗਆਿ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਿਰ ਅਿੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤਧਐਿ ਆਤਦ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਸਧਾਂਿਕ ਸਮਝ ਪਰਾਪਿ ਕਰਿਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਅਮੀਰ ਤਿਰਾਸਿ ਅਿ ੇਇਸਦ ੇਤਿਸ਼ਾਲ ਤਿਸ਼ਾ-ਖੇਿਰ ਿੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤਿਧਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਲੋਕ-ਮਿ ਦੀ ਅਤਭਤਿਅਕਿੀ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
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 ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਤਿਧਾਿਾਂ ਦੇ ਅਤਧਐਿ ਦਆੁਰਾ ਪਰੰਪਰਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਿੇ ਸਚੋ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਿਿ 
ਕਰਿਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤਧਐਿ ਦਾ ਤਿਸ਼ਾ ਖੇਿਰ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿੇ ਸਾਤਿਿ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿ ੇਆਧੁਤਿਕਿਾ; ਲੋਕਧਾਰਾ 
ਅਿੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਤਧਅਮ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਤਿਿ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਿਾ: ਲੋਕ ਕਾਤਿ, ਲੋਕ ਿਾਰਿਾ ਤਬਰਿਾਂਿ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਿਾ: ਲੋਕ ਕਲਾਿਾਂ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਿ, ਲੋਕ ਿਾਚ, ਲੋਕ ਿਾਟ  

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਿਾ: ਲੋਕ ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਅਿੇ ਅਿੁਸਠਾਿ, ਲੋਕ ਧਰਮ, ਰਿੁ ਰੀਿਾਂ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿਉਿਾਰ ਿੇ ਮੇਲੇ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕਰਿਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੇ ਲੋਕ ਜੀਿਿ, ਿਿਯੁਿੱ ਗ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
2. ਖਤਿਰਾ, ਭੁਤਪੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਲੋਕਯਾਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇਸਤਭਆਚਾਰ, ਪੈਪਸੂ ਬੁਿੱ ਕ ਤਡਪੂ, ਪਤਟਆਲਾ। 
3. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
4. ਤਗਆਿੀ ਗੁਰਤਦਿੱ ਿ ਤਸੰਘ, ਮੇਰਾ ਤਪੰਡ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
5. ਗੁਰਮੀਿ ਤਸੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ: ਪਰੰਪਰਾ ਿੇ ਆਧੁਤਿਕਿਾ, ਿਾਿਕ ਤਸੰਘ ਪੁਸਿਕਮਾਲਾ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
6. ਜਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਤਿਿ-ਸ਼ਾਸਿਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
7. ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਿ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
8. ਤਥੰਦ, ਕਰਿੈਲ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ), ਲੋਕਯਾਿ ਅਤਧਐਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
9. ਤਥੰਦ, ਕਰਿੈਲ ਤਸੰਘ, ਲੋਕਯਾਿ ਅਿੇ ਮਿੱਧਕਾਲੀਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
10. ਿਾਿਰ ਤਸੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਤਿ ਦੀ ਤਸਰਜਣ ਪਰਤਕਤਰਆ, ਲੋਕਾਇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
11. ਬੇਦੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤਿਸ਼ਿਕੋਸ਼, ਿੈਸ਼ਿਲ ਬੁਿੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
12. ਬੇਦੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਮਿੱ ਧਕਾਲੀਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰੂਪ ਿੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਿਿੀਂ ਤਦਿੱ ਲੀ। 
13. ਰੰਧਾਿਾ, ਮਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ, ਪਤਟਆਲਾ। 
14. Dundes, Allan, Essays in Folklore. 
15. Darson, Richard M., Folklore and Folklife 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar; Dialogue Mode 
 
PBI.509: ਸਾਤਿਿ ਤਸਧਾਂਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਾਤਿਿ ਅਿ ੇਸਾਤਿਿ-ਅਤਧਐਿ ਿਾਲ ਸੰਬੰਤਧਿ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਸਾਤਿਿ ਤਸਧਾਂਿ ਅਿੇ ਆਲੋਚਿਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਤਿਤਭੰਿ ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ-ਤਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਿਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ। 
 ਤਿਤਭੰਿ ਆਲੋਚਿਾ ਤਿਧੀਆ ਂਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਿੇ ਤਸਧਾਂਿਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੂਰਬੀ ਅਿ ੇਪਿੱ ਛਮੀ ਕਾਤਿ-ਸ਼ਾਸਿਰ ਬਾਰੇ ਿਾਕਫ਼ੀਅਿ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 
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ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਪਰਤਕਰਿੀ ਅਿੇ ਪਰਯਜੋਿ; ਸਾਤਿਿ ਿੇ ਸਮਾਜ; ਸਾਤਿਿ ਿ ੇਸਖਸੀਅਿ; ਸਾਤਿਿ ਅਿ ੇਿੋਰ ਅਿੁਸ਼ਾਸਿ  

ਯੂਤਿਟ – 2 (13 ਘੰਟੇ) 
ਪਿੱਛਮੀ ਕਾਤਿ ਸ਼ਾਸਿਰ: ਅਰਸਿਿੂਾਦੀ, ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ, ਰੂਪਿਾਦੀ, ਿਿ-ਆਲੋਚਿਾ, ਮਿੋਤਿਤਗਆਿਕ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (13 ਘੰਟੇ) 
ਪਿੱਛਮੀ ਕਾਤਿ ਸ਼ਾਸਿਰ: ਸੰਰਚਿਾਿਾਦੀ ਅਿੇ ਉਿਰ ਸੰਰਚਿਾਿਾਦੀ, ਉੱਿਰ ਆਧੁਤਿਕਿਾਿਾਦੀ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (19 ਘੰਟੇ) 
ਭਾਰਿੀ ਕਾਤਿ ਸ਼ਾਸਿਰ: ਮਢੁਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ; ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸੰਪਰਦਾਇ: ਰਸ, ਧੁਿੀ ਿ ੇਅਲੰਕਾਰ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰਸ਼ੀ, ਗੁਰਚਰਿ ਤਸੰਘ, ਪਿੱਛਮੀ ਕਾਤਿ ਸ਼ਾਸਿਰ, ਆਰਸੀ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
2. ਸੁਤਿੰਦਰਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਥੀਮ ਅਿੇ ਤਿਿਾਰ, ਕਸਿੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੰਿਜ਼, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
3. ਸੇਖੋਂ, ਸੰਿ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਤਿਆਰਥ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਿੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,ਲੁਤਧਆਣਾ। 
4. ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਅਤਧਐਿ ਿ ੇਅਤਧਆਪਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
5. ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਿ ਸ਼ਾਸਿਰ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
6. ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਮੁਿੱ ਲ ਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
7. ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਰਚਿਾ ਸੰਰਚਿਾ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
8. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ (ਸਾਤਿਿਕ ਿਾਦ ਅੰਕ), ਅੰਕ ਿੰ. 31,32, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
9. ਜਿੱਗੀ, ਰਿਿ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ ਤਿਧੀਆਂ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
10. ਜਿੱਗੀ, ਰਿਿ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਿ ਕੋਸ਼: ਪਤਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
11. ਤਥੰਦ, ਕਰਿੈਲ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ), ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
12. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਤਸੰਘ, ਭਾਰਿੀ ਕਾਤਿ ਸ਼ਾਸਿਰ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਿੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
13. ਭਾਟੀਆ, ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਸੰਿਾਦ ਪੁਿਰ ਸੰਿਾਦ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
14. ਭਾਟੀਆ, ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ ਤਿਧੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
15. ਭਾਟੀਆ, ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਤਚੰਿਿ ਪੁਿਰ ਤਚੰਿਿ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
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. 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar 
 
PBI.510: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਾਤਿਿ ਇਤਿਿਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਮਿੱ ਧਕਾਲ ਅਿ ੇਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਸਾਤਿਿ ਦੀਆਂ ਤਿਤਭੰਿ ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ ਅਿੇ ਇਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਤਧਿ ਰਚਿਾਕਾਰਾਂ ਅਿ ੇ

ਰਚਿਾ-ਪਾਠਾਂ ਿੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ। 
 ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਤਿਿ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 
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ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਸਾਤਿਿ ਇਤਿਿਾਸਕਾਰੀ: ਸੰਕਲਪ ਅਿ ੇਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ: ਕਾਲਿੰਡ ਅਿੇ ਿਾਮਕਰਿ 
ਮਿੱ ਧਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸਕ ਅਿ ੇਸਤਭਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ; ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਚੇਿਿਾ; ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਸਾਤਿਿਕ ਸੰਦਰਭ ਅਿ ੇਪੂਰਿ 
ਿਾਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਤਿਿ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਿਾਸ: ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਤਿ, ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਤਿ, ਤਕਿੱ ਸਾ ਕਾਤਿ, ਬੀਰ ਕਾਤਿ ਅਿ ੇ
ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਿਾਰਿਕ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਤਿਕ ਅਿੇ ਆਧੁਤਿਕਿਾ; ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਅਿ ੇਆਧੁਤਿਕ ਬੋਧ ਤਿਿੱਚ ਅੰਿਰ 
ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਪਰਮੁਿੱ ਖ ਰੂਪਾਕਾਰਾਂ (ਕਤਿਿਾ, ਿਾਿਲ, ਕਿਾਣੀ, ਿਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ) ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਿਾਸ 
ਅਿੇ ਪਰਤਿਰਿੀਆ ਂ

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ (ਤਿਬੰਧ, ਜੀਿਿੀ, ਸਿ-ੈਜੀਿਿੀ, ਸਫ਼ਰਿਾਮਾ, ਰੇਖਾ ਤਚਿਰ): ਇਤਿਿਾਸਮੂਲਕ ਅਤਧਐਿ 
ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਇਿੱ ਕ ਸਰਿੇਖਣ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਤਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਸੀਿਲ, ਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਆਲੋਚਿਾਿਮਕ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੈਪਸੂ ਬੁਿੱ ਕ ਤਡਪੋ, ਪਤਟਆਲਾ। 
3. ਸੁਖਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ: ਪੁਿਰ ਸੰਿਾਦ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
4. ਕੇਸਰ, ਮਿਮੋਿਿ, ਿਾਰਿਕ ਅਿੇ ਿਾਰਿਾਕਾਰ, ਪੈਪਸੂ ਬੁਿੱ ਕ ਤਡਪੋ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਜਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਿਿੀਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ: ਪਛਾਣ ਤਚੰਿਹ , ਚੇਿਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
6. ਜਗਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ (ਆਤਦ ਕਾਲ ਅਿੇ ਭਗਿੀ ਕਾਲ), ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
7. ਜਿੱਗੀ, ਰਿਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਸਰੋਿ-ਮੂਲਕ ਇਤਿਿਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
8. ਦੀਿਾਿਾ, ਮੋਿਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਖ਼ਿਸਰ ਿਿਾਰੀਖ਼, ਕਸਿੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੰਿਜ਼, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
9. ਧਿਿੰਿ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਤਿਚ ਆਧੁਤਿਕ ਸੰਿੇਦਿਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
10. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ (ਤਜਲਦ ਦੂਜੀ ਿੋਂ ਚੌਦਿੀਂ ਿਿੱਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਿਿੀਂ ਤਦਿੱ ਲੀ। 
11. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ (ਦ ੋਤਜਲਦਾਂ), ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 
12. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਇਤਿਿਾਸਕਾਰੀ (ਭਾਗ ਪਤਿਲਾ ਿੇ ਦੂਜਾ), ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
13. ਪਰਤਮੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਤਕਰਪਾਲ ਤਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਿੇ ਗੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਉਿਪਿੀ ਿ ੇਤਿਕਾਸ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, 

ਲੁਤਧਆਣਾ। 
14. ਪਰੀਿਮ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਇਤਿਿਾਸਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ। 
15. ਫੁਿੱ ਲ, ਗੁਰਤਦਆਲ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ: ਸਰੂਪ, ਤਸਧਾਂਿ ਿੇ ਤਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
16. Sekhon, Sant Singh, A History of Punjabi Literature, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala. 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
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PBI.511: ਪੰਜਾਬੀ ਤਬਰਿਾਂਿ ਕਾਤਿ 

ਉਦੇਸ਼ 
 ਤਬਰਿਾਂਿ ਅਿ ੇਕਾਤਿ ਦ ੇਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਤਗਆਿ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ ਤਿਚ ਤਬਰਿਾਂਿ ਕਾਤਿ ਦ ੇਇਤਿਿਾਸ, ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਅਿੇ ਸਰੂਪ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਤਬਰਿਾਂਿ ਕਾਤਿ ਦ ੇਤਿਤਭੰਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤਿਧਾਗਿ ਪਛਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਾ। 
 ਤਬਰਿਾਂਿ ਕਾਤਿ-ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੇ ਤਿਿਾਰਕ ਅਤਧਐਿ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਾ-ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਝ ਤਸਰਜਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਤਬਰਿਾਂਿ ਕਾਤਿ: ਤਸਧਾਂਿ, ਸਰੂਪ ਅਿੇ ਲਿੱ ਛਣ; ਇਤਿਿਾਸਕ ਪਤਰਪੇਖ; ਕਾਤਿ ਅਿੇ ਤਬਰਿਾਂਿ ਕਾਤਿ: ਅੰਿਰ-ਤਿਖੇੜ੍ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਜੰਗ ਤਸੰਘਾਂ ਿੇ ਫਰੰਗੀਆਂ: ਸ਼ਾਿ ਮੁਿੰਮਦ (ਸੰਪਾ. ਸੀਿਾ ਰਾਮ ਕੋਿਲੀ) 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਰਾਣਾ ਸੂਰਿ ਤਸੰਘ: ਭਾਈ ਿੀਰ ਤਸੰਘ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਲੂਣਾ: ਤਸਿ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਿੀ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ ਰੂਪ ਅਤਧਐਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
2. ਸੀਿਲ, ਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਤਸਿ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਿੀ (ਮੋਿੋਗਰਾਫ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
3. ਸੁਤਿੰਦਰਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਤਸਿ ਕੁਮਾਰ: ਜੀਿਿ ਿੇ ਰਚਿਾ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
4. ਸੁਖਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਕਾਤਿ ਸਰੋਕਾਰ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
5. ਸੁਖਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ: ਪੁਿਰ ਸੰਿਾਦ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
6. ਕਪੂਰ, ਕਰਮ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਾਂ-ਕਾਤਿ ਦਾ ਆਲੋਚਿਾਿਮਕ ਅਤਧਐਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
7. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਣਾ ਸੂਰਿ ਤਸੰਘ ਦੀ ਸੁਿਜਾਿਮਕ ਕਲਾ (ਅਣਪਰਕਾਸ਼ਿ ਖੋਜ ਪਰਬੰਧ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
8. ਖੋਜ-ਪਤਿਰਕਾ (ਆਧੁਤਿਕ ਕਾਤਿ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਅੰਕ-22, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
9. ਗੁਰਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਜੰਗਿਾਮਾ: ਸਰੂਪ, ਤਸਧਾਂਿ ਿ ੇਤਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
10. ਜਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਿਿੀਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ-ਪਛਾਣ ਤਚੰਿਹ , ਚੇਿਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
11. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਿੀਆ (ਤਸਿ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਿੀ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਭਾਸਾ ਤਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
12. ਪੂਿੀ, ਅਮਰੀਕ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਤਸਿ ਕੁਮਾਰ ਰਚਿਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
13. ਪੂਿੀ, ਬਲਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਜੰਗ ਤਸੰਘਾਂ ਿ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
14. ਭੀਮਇੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਸ਼ਾਿ ਮੁਿੰਮਦ: ਜੀਿਿ ਿ ੇਰਚਿਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
15. ਰਾਤਜੰਦਰ ਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.515: ਖੋਜ-ਤਿਧੀ ਅਿੇ ਕੰਤਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿਜ਼ 

ਉਦੇਸ਼ 
 ਖੋਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਿ ੇਖੋਜ ਦੀਆ ਂਤਿਤਭੰਿ ਤਕਸਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 ਤਿਤਭੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਜ-ਸੰਦਾਂ ਅਿੇ ਤਿਧੀਆ ਂਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ। 
 ਕੰਤਪਊਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 
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 ਕੰਤਪਊਟਰ ਦੇ ਤਸਧਾਂਿਕ ਤਗਆਿ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਤਿਿਾਰਕ ਿਰਿੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਿਾ। 
 ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਤਿਚ ਕੁਸ਼ਲਿਾ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (12 ਘੰਟੇ) 
 ਖੋਜ: ਪਤਰਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੂਪ ਿੇ ਪਰਕਾਰਜ; ਖੇਿਰ ਿ ੇਪਰਕਾਰ;  

ਖੋਜ ਿੇ ਸਾਤਿਿਕ ਖੋਜ: ਅੰਿਰ ਤਿਖੇੜ੍ਾ  
ਖੋਜ ਤਿਧੀਆ;ਂ ਖੋਜ ਸੰਦ ਿ ੇਜੁਗਿਾਂ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (12 ਘੰਟ)ੇ 
ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੰਧ: ਪਰਾਪਿ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦਾ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ; ਤਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਣੋ  
ਤਿਸ਼ਾ-ਚੋਣ ਅਿ ੇਪੇਸ਼ਕਾਰੀ:  ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਭੂਤਮਕਾ, ਿਿਾਲੇ, ਪੈਰ-ਤਟਿੱ ਪਣੀਆ,ਂ ਸੂਿਰੀਕਰਿ, ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ, ਅਿੁਬੰਧ, 
ਇੰਡੈਕਸ, ਅੰਤਿਕਾ 
ਤਿਿਾਰਕ ਸਮੀਤਖਆ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (10 ਘੰਟ)ੇ 
ਕੰਤਪਊਟਰ ਦੀ ਮਢੁਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪਤਰਭਾਸ਼ਾ, ਤਿਸ਼ੇਸ਼ਿਾਿਾਂ, ਿਰਿੋਂ, ਤਕਸਮਾਂ 
ਕੰਤਪਊਟਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਿਾਸ ਅਿੇ ਿਰਿਮਾਿ 
ਕੰਤਪਊਟਰ ਿਾਰਡਿੇਅਰ: ਇਿਪਟੁ ਅਿ ੇਆਉਟਪਟੁ ਯੰਿਰ, ਮੈਮਰੀ, ਪਰਾਸੈਸਰ 
ਕੰਤਪਊਟਰ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ: ਤਸਸਟਮ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ, ਕੰਤਪਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 
ਕੰਤਪਊਟਰ ਫਰਮਿੇਅਰ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (11 ਘੰਟੇ) 
ਐਮ ਐਸ ਡੌਸ ਅਿੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟਤਿੰਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਢੁਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਐਮ ਐਸ ਆਤਫਸ ਐਪਲੀਕੇਸਿਜ਼: ਿਰਡ, ਐਕਸਲ ਅਿੇ ਪਾਿਰਪੁਆਂਇਟ 
ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਅਿੇ ਈਮਲੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇਕੰਤਪਊਟਰ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ. ਸਾਈਬਰ ਸੰਸਾਰ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਕੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ. ਕੰਤਪਊਟਰ ਤਿਤਗਆਿ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
3. ਕੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਤਪਊਟਰੀਕਰਿ, ਕੰਤਪਊਟਰ ਤਿਤਗਆਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਫਾਤਜ਼ਲਕਾ। 
4. ਕੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ. ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਤਿੰਡੋਜ਼, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
5. ਕੇਸਰ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਿ ਖੋਜ ਅਿੇ ਸਾਤਿਿ ਆਲੋਚਿਾ, ਮਦਾਿ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਤਟਆਲਾ। 
6. ਕੇਸਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਤਚੰਿਿ, ਲੋਕ ਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
7. ਜੁਿੇਜਾ, ਜਗਮੋਿਿ ਤਸੰਘ, ਕੰਤਪਊਟਰ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਉਪਯੋਗ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, 

ਪਤਟਆਲਾ। 
8. ਧਰਮ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਸੰਦਰਭ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
9. ਤਪਆਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ : ਤਸਧਾਂਿ ਿੇ ਤਿਿਾਰ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
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. 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 

PBI.516: ਕੰਤਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿਜ਼ (ਪਰੈਕਟੀਕਲ) 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਕੰਤਪਊਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਕੰਤਪਊਟਰ ਦੀ ਤਿਿਾਰਕ ਿਰਿੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਿਾ। 
 ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਤਿਚ ਕੁਸ਼ਲਿਾ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 

ਯੂਤਿਟ (30 ਘੰਟ)ੇ 
ਕੰਤਪਊਟਰ ਦੇ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਪਛਾਣ ਅਿੇ ਿਰਿੋਂ 
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟਡੌਸ ਅਿੇ ਤਿੰਡੋਜ਼ ਦੀਆ ਂਬੁਤਿਆਦੀ ਕਮਾਂਡਾਂ 
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਿਰਡ, ਐਕਸਲ ਅਿੇ ਪਾਿਰਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਿਰਿੋਂ 
ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਅਿੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਅਿ ੇਸਾਿਧਾਿੀਆ ਂ
ਕੰਤਪਊਟਰ ਅਿੇ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਤਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਯੋਗ 

Transaction Mode: Practical Demonstration; Problem Solving 
 

ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸਾਸਿੀ ਕੋਰਸ-1 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਤਿਚ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਿਲੋਂ ਪਰਸਿੁਿ ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸਾਸਿੀ ਕੋਰਸਾਂ ਤਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ 
ਕੋਰਸ ਚਣੁੇਗਾ। 
 
ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ 

PBI.512: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 
 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਤੁਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਤਿਰਾਸਿ ਿੋਂ ਿਾਤਕਫ਼ ਿਣੋਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਤਿਲਿੱ ਖਣ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ ਿੇ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (8 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਿੇ ਤਿਖੜ੍ਿੇਂ ਲਿੱ ਛਣ; ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਉਪ ਭਾਸਾਿਾਂ; ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਿੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 
ਤਲਪੀ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (8 ਘੰਟੇ) 
ਮੇਰਾ ਤਪੰਡ (ਪਤਿਲੇ ਪੰਜ ਲੇਖ) – ਤਗਆਿੀ ਗੁਰਤਦਿੱ ਿ ਤਸੰਘ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (7 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ: ਲੋਕ ਸਾਤਿਿ, ਲੋਕ ਿਾਚ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਿ, ਲੋਕ ਕਲਾਿਾਂ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (7 ਘੰਟੇ) 
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ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ: ਤਿਖੜ੍ਿੇਂ ਲਿੱ ਛਣ, ਲੋਕ ਤਿਸਿਾਸ, ਰਿੁਰੀਿਾਂ, ਮੇਲੇ ਿ ੇਤਿਉਿਾਰ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 

1. ਤਸਿੱ ਧੂ, ਪਰਮਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਮਾਿਿ ਤਿਤਗਆਿਕ ਭਾਸਾ ਤਿਤਗਆਿ, ਪਬਲੀਕੇਸਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
2. ਿਰਕੀਰਿ ਤਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
3. ਗੁਰਤਦਿੱ ਿ ਤਸੰਘ, ਤਗਆਿੀ, ਮੇਰਾ ਤਪੰਡ, ਸਾਤਿਿ ਸਦਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
4. ਜਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਤਚੰਿਹ , ਪੁਿੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਜਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਤਿਿ-ਸ਼ਾਸਿਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
6. ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਿ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
7. ਿਾਿਰ ਤਸੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਤਿ ਦੀ ਤਸਰਜਣ ਪਰਤਕਤਰਆ, ਲੋਕਾਇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
8. ਪੂਿੀ, ਬਲਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰ, ਿਾਤਰਸ ਸਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
9. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਤਿਕਾਸ ਿੇ ਤਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.513: ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 
 ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਤਜ਼ੰਦਗੀ ਤਿਚ ਮਿਿੱਿਿ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਤਿਿਾਰ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਾ। 
 ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਤਿਚਲੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ। 
 ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (7 ਘੰਟ)ੇ 
ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਮਢੁਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਾਤਿਿ ਰੂਪ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (8 ਘੰਟ)ੇ 
ਆਿਮ ਅਿਾਿਮ (ਕਤਿਿਾ ਭਾਗ): ਸੁਤਿੰਦਰਬੀਰ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ.) 

ਯੂਤਿਟ – 4 (8 ਘੰਟ)ੇ 
ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਿੀ ਡਾਇਰੀ: ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਿੀ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ (ਆਧੁਤਿਕ ਕਾਤਿ ਤਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਅੰਕ ਿੰ. 22, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ।  
2. ਜਿੱਗੀ, ਰਿਿ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਿ ਕੋਸ਼: ਪਤਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
3. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, (ਤਜਲਦ ਦੂਜੀ ਿੋਂ ਚੌਦਿੀਂ ਿਿੱਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਿਿੀਂ ਤਦਿੱ ਲੀ। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਇਤਿਿਾਸਕਾਰੀ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ), ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
5. ਪਰਤਮੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਤਕਰਪਾਲ ਤਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਿੇ ਗੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਉਿਪਿੀ ਿ ੇਤਿਕਾਸ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, 

ਲੁਤਧਆਣਾ। 
6. ਭਸੀਿ, ਰਤਜੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਿੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
7. ਰਾਤਜੰਦਰਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 

Transaction Mode: Lecture; Self-learning 
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PBI.514: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਿਿੇਂ ਰੁਝਾਿ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ ਤਿਚ ਆ ਰਿੇ ਿਿੇਂ ਰੁਝਾਿਾਂ ਿੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ 
 ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਿਾਲ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਯੂਤਿਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ) 
 ਿਿੀਿ ਕਤਿਿਾ: ਗੁਰਭਜਿ ਤਗਿੱਲ - ਤਮਰਗਾਿਲੀ 
ਯੂਤਿਟ – 2 (7 ਘੰਟ)ੇ 

ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਿਾ: ਗੁਰਤਦਆਲ ਤਸੰਘ 
ਯੂਤਿਟ – 3 (8 ਘੰਟ)ੇ 

ਪਰਿਾਸੀ ਅਿੁਭਿ: ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ 
ਯੂਤਿਟ – 4 (8 ਘੰਟ)ੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਿਿੇਂ ਰੁਝਾਿ ਅਿੇ ਸਰੋਕਾਰ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰਸ਼ੀ, ਗੁਰਚਰਿ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਿ ਸਮੀਤਖਆ, ਆਰਸੀ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ 
2. ਸ. ਪ. ਤਸੰਘ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
3. ਸੁਤਰੰਦਰਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ), ਭਾਸਾ ਤਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਮੁਿੱ ਲ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਦਾਿ ਪਬਤਲਸਰਜ਼, ਪਤਟਆਲਾ। 
6. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਤਸੰਘ,  ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪਾਠ ਿੇ ਪਰਸੰਗ , ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
7. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸ ਿੇ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਤਿਿ , ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
8. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
Transaction Mode: Lecture; Self-learning 
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ਸਮੈਸਟਰ-2 

 
PBI.521: ਸੂਫ਼ੀ, ਤਕਿੱ ਸਾ ਅਿੇ ਬੀਰ ਕਾਤਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਚੇਿਿਾ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਮਿੱ ਧਕਾਲ ਤਿਚ ਪੈਦਾ ਿੋਈਆ ਂ ਤਿਤਭੰਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 

 ਸੂਫ਼ੀਮਿ/ਸੂਫ਼ੀਿਾਦ ਦ ੇਤਸਧਾਂਿਕ ਅਿੇ ਇਤਿਿਾਸਕ ਪਤਰਪੇਖ ਤਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫ਼ੂੀ ਕਾਤਿ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਤਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਤਿ ਦੇ ਸੰਕਲਤਪਕ ਿੇ ਤਸਧਾਂਿਕ ਤਗਆਿ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਿੱ ਸਾ-ਪਰੰਪਰਾ ਿੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਣਾ ਅਿੇ ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਿੇਦਣਾ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਬੀਰ-ਕਾਤਿ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਸੂਫ਼ੀ, ਤਕਿੱ ਸਾ ਅਿੇ ਬੀਰ ਕਾਤਿ ਿਾਲ ਸੰਬੰਤਧਿ ਤਿਤਭੰਿ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦ ੇਤਿਿਾਤਰਕ ਅਤਧਐਿ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ੂੀ ਫ਼ਲਸਫ਼,ੇ ਤਕਿੱ ਸਾ 

ਅਿੇ ਬੀਰ ਕਾਤਿ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 
ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 

ਸੂਫ਼ੀ, ਤਕਿੱ ਸਾ ਅਿੇ ਬੀਰ ਕਾਤਿ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ: ਸ਼ਬਦ ਿੇ ਸ਼ਲੋਕ (ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਿਬ ਤਿਚ ਦਰਜ)  
ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 

ਪੀਲੂ: ਤਮਰਜ਼ਾ ਸਾਤਿਬਾਂ 
ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 

ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ: ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਰ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 

1. ਸੁਖਦੇਿ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਭਾਰਿੀ ਸੂਫ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿੇ ਸਾਤਿਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
2. ਿਰਪਰੀਿ ਕੌਰ, ਪੀਲੂ ਰਤਚਿ ਤਮਰਜ਼ਾ ਸਾਤਿਬਾਂ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
3. ਕਾਂਗ, ਅਮਰਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਤਕਿੱ ਸਾ ਪਤਰਪੇਖ, ਿਾਿਕ ਤਸੰਘ ਪੁਸਿਕਮਾਲਾ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
4. ਕਾਂਗ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਤਕਿੱ ਸਾ ਸੰਿਾਦ, ਿਾਿਕ ਤਸੰਘ ਪੁਸਿਕਮਾਲਾ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
5. ਕੁਲਿੰਿ ਤਸੰਘ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਰ: ਪਾਠ ਿੇ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
6. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ (ਤਕਿੱ ਸਾ ਕਾਤਿ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
7. ਘੁੰ ਮਣ, ਤਬਕਰਮ ਤਸੰਘ, ਸੂਫ਼ੀਮਿ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਤਿ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
8. ਘੁੰ ਮਣ, ਤਬਕਰਮ ਤਸੰਘ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਰ: ਤਚੰਿਿ ਿੇ ਕਲਾ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
9. ਜਗਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਾਤਿ ਪਰਿਚਿ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
10. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਿੀਆ (ਬੀਰ ਕਾਤਿ ਅੰਕ), ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
11. ਤਪਰਿਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਿਾਰ ਸਰੀ ਭਗਉਿੀ ਜੀ ਕੀ, ਮੋਤਿਇੰਦਰ ਤਪਰੰ ਟਰਜ਼, ਪਤਟਆਲਾ। 
12. ਬੇਦੀ, ਕਾਲਾ ਤਸੰਘ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਰ: ਇਕ ਅਤਧਐਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਿੱ ਕ ਸਟੋਰ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
13. ਰਾਮਾਤਕਰਸ਼ਿ, ਲਾਜਿੰਿੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਿੀ (ਅਿੁ.), ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
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PBI.522: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਤਿਸ਼ਿ ਗਾਲਪਤਿਕ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਪਤਰਪੇਖ ਤਿਚ ਿਾਿਲ ਦੇ ਤਸਧਾਂਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਗਲਪ ਰਚਿਾ ਅਿ ੇਤਬਰਿਾਂਿ-ਸ਼ਾਸਿਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਿਮਕਿਾ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਿਾਿਲ ਦ ੇਤਿਧਾਗਿ ਸਰੂਪ, ਤਸਧਾਂਿ ਅਿ ੇਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਇਤਿਿਾਸਕ ਤਿਕਾਸ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਝਕੁਾਿਾਂ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਿ ੇਜੁਗਿਾਂ ਿੰੂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਿਾਿਲੀ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਸਮਝਣਾ। 
 ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਿਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿ ਦਆੁਰਾ ਿਾਿਲੀ ਰਚਿਾ ਦ ੇਤਿਿਾਰਕ ਿ ੇਪਾਠਗਿ ਅਤਧਐਿ ਦੀ ਯੋਗਿਾ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਿਾਿਲ: ਤਸਧਾਂਿਕ ਪਤਰਪੇਖ; ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ: ਇਤਿਿਾਸ ਿ ੇਪਰਤਿਰਿੀਆ ਂ

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਸੁਤਰੰਦਰ ਤਸੰਘ ਿਰੂਲਾ – ਤਪਓ ਪੁਿੱ ਿਰ  

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਗੁਰਤਦਆਲ ਤਸੰਘ - ਅਣਿੋਏ  

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਮਿਮੋਿਿ ਬਾਿਾ - ਯੁਿੱ ਧਿਾਦ  

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਉਪਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ: ਤਿਧੀ ਿੇ ਤਿਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਤਟਿ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
2. ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
3. ਖਾਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਤਿਚ ਸਾਂਸਤਕਰਿਕ ਚੇਿਿਾ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
4. ਿਸਿੀਮ, ਤਿਰੰਜਿ, (ਸੰਪਾ.), ਆਧੁਤਿਕ ਪਰਤਿਰਿੀਆਂ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
5. ਿਸਿੀਮ, ਤਿਰੰਜਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦਾ ਆਲੋਚਿਾਿਮਕ ਅਤਧਐਿ, ਲੋਕ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
6. ਤਥੰਦ, ਕਰਿੈਲ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
7. ਦਿੇਸ਼ਿਰ, ਸੁਤਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਿਾਿਲ ਸ਼ਾਸਿਰ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ, ਲੋਕ ਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
8. ਿਤਿਰੂ, ਜੋਤਗੰਦਰ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਿਾਿਲ ਦੀ ਤਿਧਾ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
9. ਰਾਿੀ, ਜੋਤਗੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ, ਿਾਿਕ ਤਸੰਘ ਪੁਸਿਕਮਾਲਾ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
10. ਰਾਿੀ, ਜੋਤਗੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਮਸਲੇ ਗਲਪ ਦੇ, ਿਾਿਕ ਤਸੰਘ ਪੁਸਿਕਮਾਲਾ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
11. ਤਿਿੋਦ, ਟੀ. ਆਰ., ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਅਤਧਐਿ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਿੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
 
PBI.523: ਸਤਭਆਚਾਰ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਤਭਅਿਾ, ਸਤਭਆਚਾਰ ਅਿ ੇਸਤਭਆਚਾਰ-ਤਿਤਗਆਿ ਆਤਦ ਸੰਕਲਪਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਣੋਾ। 
 ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸਭੁਾਅ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਾਂ ਿੇ ਅੰਗਾਂ, ਪਤਰਿਰਿਿ-ਆਧਾਰਾਂ, ਿੇਮਾਂ ਅਿੇ ਮੂਲ ਸੋਤਮਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 ਰਸਮ-ਤਰਿਾਜਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਅਿੁਸ਼ਠਾਿਾਂ, ਪੂਜਾ-ਤਿਧੀਆ,ਂ ਤਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰਕ ਤਿਰਸ ੇ

ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਤਿਲਿੱ ਖਣ ਲਿੱ ਛਣਾਂ, ਿਾਪਰ ਰਿੀਆਂ ਿਬਦੀਲੀਆ ਂਅਿੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਿੰਗਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
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ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਸਤਭਆਚਾਰ: ਪਤਰਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਸਰੂਪ; ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਅੰਗ; ਸਤਭਅਿਾ ਅਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰ: ਿਖਰੇਿਾਂ ਅਿ ੇਸੰਬੰਧ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਸਤਭਆਚਾਰ-ਤਿਤਗਆਿ; ਸਤਭਆਚਾਰ ਤਿਤਗਆਿ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ; ਸਤਭਆਚਾਰਕ ਪਤਰਿਰਿਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਿੇ 
ਿੇਮ; 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਤਲਕ ਸਤਥਿੀ, ਇਤਿਿਾਸ ਅਿ ੇਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਤਚੰਿਹ ; ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ: ਿਿੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਿ ੇਿਿੀਆ ਂਿੰਗਾਰਾਂ; ਤਿਸਿੀਕਰਿ ਦਾ 
ਿਰਿਾਰਾ ਅਿ ੇਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਰਿਾਰ ਦੀ ਬਣਿਰ ਿ ੇ ਸਾਕਾਚਾਰੀ ਸਬੰਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰਕ ਮੁਿੱ ਲ ਤਿਧਾਿ ਅਿ ੇ ਰੂਪਾਂਿਰਣ, 
ਪਰੰਪਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਪੰਡ ਦੀ ਭੂਗੋਤਲਕ ਅਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰਕ ਬਣਿਰ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
2. ਤਗਆਿੀ ਗੁਰਤਦਿੱ ਿ ਤਸੰਘ, ਮੇਰਾ ਤਪੰਡ, ਸਾਤਿਿ ਸਦਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਜਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਤਚੰਿਹ , ਪੁਿੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਪਤਟਆਲਾ। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਿੀਆ, ਸਤਭਆਚਾਰ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਫਰੈਂਕ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਤਸੰਘ, ਸਤਭਆਚਾਰ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ, ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਤਟਿ  

ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਲਮਤਟਡ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
6. ਬੇਦੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਮਿੱਧਕਾਲੀਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰੂਪ ਿ ੇਪਰੰਪਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
7. ਮਿਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਤਪੰਡ ਤਿਉਂਿ ਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
8. ਤਿਿੋਦ, ਟੀ. ਆਰ., ਸੰਸਤਕਰਿੀ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਤਕਰਿੀ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਸਰਤਿੰਦ। 
9. ਤਿਿੋਦ, ਟੀ. ਆਰ., ਸੰਸਤਕਰਿੀ: ਤਸਧਾਂਿ ਿੇ ਤਿਿਾਰ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਸਰਤਿੰਦ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.524: ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ ਦੇ ਤਿਤਭੰਿ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਸਧਾਂਿਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਤਚੰਿਿ ਅਿ ੇਆਲੋਚਿਾ ਦ ੇਇਤਿਿਾਸਕ ਤਿਕਾਸ ਿੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਤਚੰਿਕਾਂ/ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਅਤਧਐਿ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਅਿੇ ਦਣੇ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ।  
 ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ ਦੀਆਂ ਪਰਚਤਲਿ ਤਿਧੀਆ ਂਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਿਸਤਿਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ 
 ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਲੋਚਿਾਿਮਕ ਪਾਠਾਂ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਮੈਟਾ ਅਤਧਐਿ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਗਿਾ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਸਾਤਿਿ, ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ, ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਿਾ: ਤਸਧਾਂਿਕ ਸਰੂਪ 
ਿੀਿਿੀਂ ਸਦੀ ਿੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਤਿਚ ਪਰਾਪਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
1900 ਈ. ਿੋਂ 1950 ਈ. ਿਿੱ ਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਆਲੋਚਿਾ: ਇਤਿਿਾਸਕ ਸਰੂਪ 



Department of Languages and Comparative Literature  M.A. Punjabi (2018-19) 

CUPB/SLLC/DLCL/2018-19/M.A. Punjabi 18 Last Updated: 30.05.2018 School Board 

ਬਾਿਾ ਬੁਿੱ ਧ ਤਸੰਘ, ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕਸ਼ੁਿਾ, ਮੋਿਿ ਤਸੰਘ ਦੀਿਾਿਾ 
ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 

1950 ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ 
ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ; ਰੂਪਿਾਦੀ-ਸੰਰਚਿਾਿਾਦੀ 
ਸੰਿ ਤਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਤਕਸ਼ਿ ਤਸੰਘ, ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਿਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਅਰ ਰੀਿ ਦੇ ਸਦੀਿੀ ਸੁਭਾਅ ਿੇ ਬੁਿੱ ਲੇ ਸਾਿ (ਿਜਮ ਿੁਸੈਿ ਸਿੱਯਦ); ਤਸਧਾਂਿ ਿ ੇ
ਸਮੀਤਖਆ (ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ ਭਾਟੀਆ) 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਿਰ ਤਸੰਘ, ਤਦਰਸਟੀਕੋਣ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਿੱ ਕ ਸਾਪ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
2. ਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਤਿਿਾਰਕ ਸਮੀਤਖਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
3. ਸੰਧੂ, ਸਿਿਾਮ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ: ਸਰੂਪ ਿ ੇਸੰਭਾਿਿਾਿਾਂ, ਮਦਾਿ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਤਟਆਲਾ। 
4. ਸ਼ਾਿ, ਿਰਿਾਮ ਤਸੰਘ, ਪਰਖ ਪੜ੍ਚੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ ਤਬਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
5. ਸੇਖੋਂ, ਸੰਿ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਤਿਆਰਥ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਿੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,ਲੁਤਧਆਣਾ। 
6. ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
7. ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਮੁਿੱ ਲ ਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ । 
8. ਜਿੱਗੀ, ਰਿਿ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਿ ਕੋਸ਼: ਪਤਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
9. ਤਥੰਦ, ਕਰਿੈਲ ਤਸੰਘ, ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
10. ਿੂਰ, ਸੁਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਿਿੀਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ, ਇਕਿੱਿੀ ਫਰਿਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ। 
11. ਭਿੱਟੀ, ਸੁਰਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
12. ਭਾਟੀਆ, ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਤਚੰਿਿ ਪੁਿਰ ਤਚੰਿਿ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
13. ਭਾਟੀਆ, ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ: ਤਸਧਾਂਿ ਿ ੇਤਿਿਾਰ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
14. ਭਾਟੀਆ, ਿਤਰਭਜਿ ਤਸੰਘ, ਿੀਿਿੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਭਾਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
15. ਤਿਿੋਦ, ਟੀ. ਆਰ., ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ (ਤਸਧਾਂਿ ਿੇ ਤਸਧਾਂਿਕਾਰ), ਰਘਬੀਰ ਰਚਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.525: ਭਗਿੀ ਸਾਤਿਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਭਾਰਿੀ ਭਗਿੀ ਅੰਦਲੋਿ ਅਿੇ ਭਗਿੀ ਲਤਿਰ ਦੀ ਦਿੱ ਖਣੀ ਅਿੇ ਉਿਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦ ੇਇਤਿਿਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 ਭਗਿੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਤਸਧਾਂਿ ਅਿ ੇਪਰਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਣੋਾ। 
 ਉਿਰੀ ਭਾਰਿ ਦੀ ਭਗਿੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਉਿੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਿ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਤਿਚ ਭਗਿੀ ਕਾਤਿਧਾਰਾ ਦੀ ਦੇਣ ਿੋਂ ਜਾਣੂ ਿਣੋਾ। 
 ਭਗਿ ਕਿੀਆਂ ਦੀਆ ਂਰਚਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਇਿਹ ਾਂ ਤਿਚਲੇ ਤਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪਾਸਾਰਾਂ ਿੰੂ ਉਲੀਕਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਭਗਿੀ ਅੰਦੋਲਿ ਅਿ ੇਭਗਿੀ ਕਾਤਿਧਾਰਾ: ਤਸਧਾਂਿ, ਇਤਿਿਾਸ ਅਿ ੇਤਪਛੋਕੜ੍ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਭਗਿ ਕਬੀਰ: ਬਾਿਣ ਅਿੱ ਖਰੀ (ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਿਬ ਤਿਚ ਦਰਜ) 



Department of Languages and Comparative Literature  M.A. Punjabi (2018-19) 

CUPB/SLLC/DLCL/2018-19/M.A. Punjabi 19 Last Updated: 30.05.2018 School Board 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਭਗਿ ਰਤਿਦਾਸ: ਬਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਿਬ ਤਿਚ ਦਰਜ) 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਭਗਿ ਿਾਮਦਿੇ: ਬਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਿਬ ਤਿਚ ਦਰਜ) 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਤਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਿੀਦਾਸ: ਜੀਿਿ ਿੇ ਤਿਚਾਰ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਖੋਜ ਪਿੱ ਤਿਰਕਾ (ਭਗਿ ਬਾਣੀ ਤਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਪਬਲੀਕੇਸਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
3. ਜੋਧ ਤਸੰਘ, ਭਗਿ ਿਾਮਦੇਿ ਿਥਾ ਿੋਰ ਭਗਿ: ਜੀਿਿੀ ਿੇ ਰਚਿਾ, ਪਬਲੀਕੇਸਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
4. ਮਿਮੋਿਿ ਤਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਅਿੇ ਭਗਿੀ ਅੰਦੋਲਿ, ਮਿਦੀਪ ਪਰਕਾਸਿ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
5. ਬਿੱਦਿ, ਬਲਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਰਿੀਦਾਸ: ਇਕ ਤਿਿੇਚਿ, ਮਿਪਰੀਿ ਪਰਕਾਸਿ, ਤਦਿੱ ਲੀ 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 

PBI.526: ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਕਾਤਿ – ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਧਐਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਭਗਿੀ ਸਾਤਿਿ ਅਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਪਰਸੰਗ ਤਿਿੱਚ ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਕਾਤਿ ਦੇ ਮਿਿੱਿਿ ਿੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ। 
 ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਰਤਚਿ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਧਐਿ ਿਾਲ ਉਿਰੀ ਭਾਰਿ ਦੀ ਭਗਿੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿ ੇਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ 

ਉਿੇ ਇਸਦ ੇਪਰਭਾਿ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਬਾਣੀ ਤਿਚਲੇ ਤਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪਾਸਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਬਾਣੀ: ਥੀਮਕ ਪਾਸਾਰ ਅਿੇ ਕਾਤਿ-ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਪਤਰਪੇਖ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਬਾਰਿਮਾਿ ਿੁਖਾਰੀ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਤਸਤਧ ਗੋਸਤਟ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਰਾਗ ਆਸਾ ਪਟੀ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਾਤਿਬ ਤਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਤਿਬ ਸਟੀਕ, ਤਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
2. ਕਾਂਗ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਬਾਣੀ ਸੰਿੇਦਿਾ, ਿਾਿਕ ਤਸੰਘ ਪੁਸਿਕਮਾਲਾ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
3. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
4. ਜਗਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਗੁਰਬਾਣੀ: ਤਿਸ਼ਿ-ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਿੇ ਤਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਿੈਤਲਸ਼ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
5. ਜਗਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱ ਤਭਆਚਾਰ, ਜਿਿਕ ਪਰੈਸ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
6. ਿਾਰਿ ਤਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ: ਤਚੰਿਿ ਿੇ ਕਲਾ, ਕਸਿੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੰਿਜ਼, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
7. ਿਾਰਿ ਤਸੰਘ, ਬਾਰਾਮਾਿ ਦਰਪਣ, ਤਿਊ ਬੁਿੱ ਕ ਕੰਪਿੀ, ਜਲੰਧਰ। 
8. ਦੀਪ, ਦਲੀਪ ਤਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ: ਇਕ ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਅਤਧਐਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
9. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਿੀਆ (ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਅੰਕ), ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
10. ਤਗਿੱ ਲ, ਮਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿ ਕਲਾ, ਰਿੱਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
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11. ਿਰਬੰਸ ਤਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਦੀ ਕਾਤਿ-ਕਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
12. ਜਿੱਗੀ, ਰਿਿ ਤਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੀ ਤਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਿਿਯੁਿੱ ਗ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
13. ਤਢਿੱ ਲੋਂ , ਜਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਤਿਕ ਅਤਧਐਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, 

ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
14. Kohli, Surinder Singh. Sikhism and Guru Granth Sahib, National Bookshop, Delhi. 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸਾਸਿੀ ਕੋਰਸ-2 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਤਿਚ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਿਲੋਂ ਪਰਸਿੁਿ ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸਾਸਿੀ ਕੋਰਸਾਂ ਤਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ 
ਕੋਰਸ ਚਣੁੇਗਾ। 
 
ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ 

PBI.527: ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਸਾਤਿਿ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਿਾਕਫ਼ੀਅਿ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਿਿਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਿਾ। 
 ਮਿੱ ਧਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਤਭੰਿ ਕਾਤਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ, ਰਚਿਾਕਾਰਾਂ ਅਿ ੇਰਚਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾ। 
 ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਸਮਕਾਤਲਕ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰਥਕਿਾ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (6 ਘੰਟੇ) 
ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਕਾਤਿ ਧਾਰਾਿਾਂ (ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਤਿ, ਸੂਫੀ ਕਾਤਿ, ਤਕਿੱ ਸਾ ਅਿ ੇ
ਬੀਰ ਕਾਤਿ) 

ਯੂਤਿਟ – 2 (6 ਘੰਟ)ੇ 
ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਰਚਿਾਕਾਰ ਿ ੇਰਚਿਾਿਾਂ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (9 ਘੰਟ)ੇ 
ਆਿੰਦ ਸਾਤਿਬ (ਪਤਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜ੍ੀਆਂ) – ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (9 ਘੰਟ)ੇ 
ਕਾਫ਼ੀਆਂ (ਪਰਤਸਿੱ ਧ 15) - ਬੁਿੱ ਲੇ ਸਾਿ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਘੁੰ ਮਣ, ਤਬਕਰਮ ਤਸੰਘ, ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਬੁਿੱ ਲੇ ਸ਼ਾਿ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
2. ਜਗਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਤਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
3. ਤਢਲੋਂ , ਿਰਤਜੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਬੁਿੱ ਲਹੇ ਸ਼ਾਿ ਜੀਿਿ ਿ ੇਰਚਿਾ, ਿੈਸ਼ਿਲ ਬੁਿੱ ਕ ਟਰਿੱਸਟ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
4. ਿਾਰਿ ਤਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ: ਜੀਿਿ ਿੇ ਰਚਿਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਪਰਤਮੰਦਰ ਤਸੰਘ,  ਤਕਰਪਾਲ ਤਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਿੇ ਗੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਉਿਪਿੀ ਿ ੇਤਿਕਾਸ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, 

ਲੁਤਧਆਣਾ। 
Transaction Mode: Lecture; Self-learning 
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PBI.528: ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਤਿਚ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਮਿਿੱਿਿ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਚੇਿਿਾ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਸੀ ਸਾਤਿਿ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਤਿਿਕਾਰਾਂ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤਿਧਾਿਾਂ ਅਿੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਕਫ਼ੀਅਿ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਿਿ, ਸੋਚ ਅਿੇ ਸਮਿੱ ਤਸਆਿਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (7 ਘੰਟ)ੇ 
ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ) 
ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (8 ਘੰਟੇ) 
ਮਿ ਪਰਦੇਸੀ ਜ ੇਥੀਏ – ਸੰਪਾ. ਸ. ਪ. ਤਸੰਘ (ਚੋਣਿੀਆਂ ਕਤਿਿਾਿਾਂ) 

ਯੂਤਿਟ – 4 (8 ਘੰਟੇ) 
ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ – ਿਰਭਜਿ ਤਸੰਘ (ਚੋਣਿੀਂ ਕਿਾਣੀ) 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਮੁਿੱ ਲ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਦਾਿ ਪਬਤਲਸਰਜ਼, ਪਤਟਆਲਾ। 
2. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸ ਿੇ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਤਿਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
3. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪਾਠ ਿੇ ਪਰਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 

Transaction Mode: Lecture; Self-learning 
 
PBI.529: ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ (ID Course) 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਤਿਲਿੱ ਖਣ ਅਿੇ ਤਿਿੇਕਲੇ ਸਭੁਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਤਿਖੜ੍ਿੇਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (8 ਘੰਟੇ) 
ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਦ ੇਪਛਾਣ ਤਚੰਿਹ  ਿੇ ਤਿਖੜ੍ਿੇਂ ਲਿੱ ਛਣ;  

ਯੂਤਿਟ – 2 (8 ਘੰਟੇ) 
ਮਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਾਤਦਿ ਪੁਸਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੇਠਲੇ ਦੋ ਅਤਧਆਇ: 
- "ਿਾਰ, ਤਸ਼ੰਗਾਰ ਿੇ ਪਤਿਰਾਿਾ" (ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤਸੰਘ ਸੰਧੂ) 
- "ਲੋਕ ਿਾਚ" (ਜੁਤਗੰਦਰ ਤਸੰਘ) 

ਯੂਤਿਟ – 3 (7 ਘੰਟੇ) 
ਮਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਾਤਦਿ ਪੁਸਿਕ ਪੰਜਾਬ  ਤਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੇਠਲੇ ਦ ੋਅਤਧਆਇ: 
-"ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ" (ਸੁਜਾਿ ਤਸੰਘ) 
-"ਰਸਮ ਤਰਿਾਜ ਿੇ ਿਤਿਮ ਭਰਮ" (ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤਸੰਘ ਸੰਧੂ) 

ਯੂਤਿਟ – 4 (7 ਘੰਟੇ) 
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ਮਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਾਤਦਿ ਪੁਸਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੇਠਲੇ ਦੋ ਅਤਧਆਇ: 
-"ਮੇਲੇ ਿ ੇਤਿਉਿਾਰ" (ਤਗਆਿੀ ਗੁਰਤਦਿੱ ਿ ਤਸੰਘ) 
-"ਲੋਕ ਗੀਿ" (ਦਤਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ) 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
2. ਜਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਤਚੰਿਹ , ਪੁਿੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਪਤਟਆਲਾ। 
3. ਿਰੇਸ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁਿੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਿੀਆ  (ਸਤਭਆਚਾਰ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਪੂਿੀ, ਬਲਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰ, ਿਾਤਰਸ ਸਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸਿ। 
6. ਬੇਦੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਮਿੱਧਕਾਲੀਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰੂਪ ਿ ੇਪਰੰਪਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 

Transaction Mode: Lecture; Self-learning 
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ਸਮੈਸਟਰ-3 

PBI.551: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ-1 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ ਸੰਬੰਧੀ ਤਗਆਿ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਿ ੇਤਿਕਾਸ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ।  
 ਭਾਸ਼ਾ-ਤਿਤਗਆਿਕ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਿੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਤਕਰਿੀ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਆਧੁਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਤਿਤਗਆਿ ਦ ੇਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਤਸਧਾਂਿਾਂ ਅਿ ੇਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤਧਐਿ ਤਦਰਸ਼ਟੀਆ ਂਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਭਾਸ਼ਾ-ਤਿਤਗਆਿ ਦੇ ਤਿਤਭੰਿ ਖੇਿਰਾਂ ਅਿੇ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-ਪਿੱਧਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਭਾਸਾ ਅਿ ੇਭਾਸਾ ਤਿਤਗਆਿ: ਭਾਸਾ ਦੀ ਪਤਰਭਾਸਾ, ਪਰਤਕਰਿੀ ਿ ੇਤਿਸੇਸਿਾਿਾਂ 
ਭਾਸਾ ਤਿਤਗਆਿ: ਪਤਰਭਾਸਾ ਅਿ ੇਤਿਸ਼ਾ-ਖੇਿਰ; ਭਾਸਾ ਤਿਤਗਆਿ ਦਾ ਿੋਰ ਤਿਤਗਆਿਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਧ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸਕ ਤਿਕਾਸ ਅਿ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀ 
ਭਾਸਾ ਪਤਰਿਾਰ; ਭਾਰਿੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਤਿਕਾਸ ਅਿਸਥਾਿਾਂ; ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਤਿਕਾਸ ਿੇ ਤਿਕਾਸ; ਪੰਜਾਬੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਿੈੱਖੜ੍ਿੇਂ ਲਿੱ ਛਣ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਸੋਤਸਊਰ ਅਿ ੇਆਧੁਤਿਕ ਭਾਸਾ ਤਿਤਗਆਿ: ਭਾਸਾ ਿੇ ਬੋਲੀ; ਤਚਿਿ: ਤਚਿਿਕ ਿੇ ਤਚਿਿਿ, ਇਕਾਲੀ ਿ ੇਬਿੁਕਾਲੀ 
ਅਤਧਐਿ, ਕੜ੍ੀਦਾਰ ਿੇ ਲੜ੍ੀਦਾਰ ਸਬੰਧ, ਤਚਿਿ ਤਿਤਗਆਿ 
ਚੌਮਸਕੀ ਅਿ ੇ ਰੂਪਾਂਿਰੀ ਭਾਸਾ ਤਿਤਗਆਿ: ਭਾਸਾਈ ਯੋਗਿਾ ਅਿੇ ਤਿਭਾਓ, ਗਤਿਿ ਅਿੇ ਸਿਿੀ ਜੁਗਿ, ਿਾਕਾਂਸ 
ਉਸਾਰੀ ਿੇਮ, ਰੂਪਾਂਿਰੀ ਿੇਮ, ਧਿੁੀਆਿਮਕ ਿੇਮ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਧੁਿੀ ਤਿਤਗਆਿ: ਪਤਰਭਾਸਾ ਅਿੇ ਪਰਕਾਰ, ਬੋਲ ਅਮਲ, ਉਚਾਰਿ ਅੰਗ ਅਿੇ ਪਰਤਕਤਰਆ, ਪੌਣਧਾਰਾ ਤਿਧੀਆ,ਂ ਧੁਿੀਆ ਂ
ਦੇ ਿਰਗੀਕਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ: ਖੰਡੀ ਅਿ ੇਅਖੰਡੀ ਧੁਿੀਆ ਂ

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰੁਣ, ਤਿਤਦਆ ਭਾਸਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
2. ਸੰਘਾ, ਸੁਖਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
3. ਤਸਿੱ ਧੂ, ਪਰਮਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਸ਼ਬਦ : ਸੰਕਲਪ ਅਿੇ ਸਰੂਪ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ।  
4. ਤਸਿੱ ਧੂ, ਪਰਮਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਮਾਿਿ ਤਿਤਗਆਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਿਰਕੀਰਿ ਤਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
6. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਿ ੇਤਿਆਕਰਣ-ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
7. ਚੀਮਾ, ਬਲਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਤਿਤਗਆਿ ਅਿੇ ਤਿਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
8. ਜਿੱਸਲ, ਕੰਿਲਜੀਿ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਂਿ ਿਾਕੰਸ਼: ਬਣਿਰ ਅਿੇ ਕਾਰਜ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
9. ਜਗਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਿ ੇਇਕਾਈਆਂ, ਤਿਊ ਬੁਿੱ ਕ ਕੰਪਿੀ, ਜਲੰਧਰ। 
10. ਜੀ.ਬੀ. ਤਸੰਘ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀ ਦਾ ਤਿਕਾਸ ਿ ੇਤਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।  
11. ਢੀਂਗਰਾ, ਪਰਮਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ: ਤਸਧਾਂਿ ਿੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
12. ਦੁਿੀ ਚੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
13. ਪੁਆਰ, ਜੋਤਗੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ: ਸੰਕਲਪ ਿ ੇਤਦਸ਼ਾਿਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
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14. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਤਸੰਘ, ਤਸਧਾਂਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ, ਮਦਾਿ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਤਟਆਲਾ। 
15. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਤਸੰਘ, ਰੂਪਾਂਿਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ, ਮਦਾਿ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਤਟਆਲਾ। 
16. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿਕਾਸ ਿੇ ਤਿਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ ਤਬਊਰੋ, ਪਤਟਆਲਾ। 
17. ਬਰਾੜ੍, ਬੂਟਾ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਸਰੋਿ ਿ ੇਸਰੂਪ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
18. ਬਰਾੜ੍, ਬੂਟਾ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਆਕਰਣ: ਤਸਧਾਂਿ ਿ ੇਤਿਿਾਰ, ਚੇਿਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
19. Gill, Harjit Singh, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, Patiala. 
20. Lyons, John, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge. 
21. Sassure, F. D., Course in General Linguistics, Fontana Collins. 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.552: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਿੰੂ ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਸਾਤਿਿ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤਸਧਾਂਿਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ ਕਰਾਉਣਾ। 
 ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਪਰਤਿਰਿੀਮੂਲਕ ਇਤਿਿਾਸਕ ਤਿਕਾਸ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਤਿੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਤਿਧਾਮੂਲਕ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਚ ਇਸਦੇ ਿਿੇਂ ਪਰਯੋਗਾਂ ਿੋਂ ਜਾਣ ੂਿੋਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦ ੇਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਸਮਝਣਾ। 
 ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਅੰਿਰ-ਤਦਰਸ਼ਟੀਆ ਂਦੀ ਰੌਸ਼ਿੀ ਤਿਚ ਕਿਾਣੀ ਅਤਧਐਿ ਦੀ ਤਿਿਾਰਕ ਸਮਝ ਗਰਤਿਣ ਕਰਿਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਕਿਾਣੀ: ਤਸਧਾਂਿਕ ਪਤਰਪੇਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ ਿ ੇਪਰਤਿਰਿੀਆ ਂ

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਕੁਲਿੰਿ ਤਸੰਘ ਤਿਰਕ – ਮੇਰੀਆ ਂਸਰੇਸਟ ਕਿਾਣੀਆ ਂ

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਰਤਮੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੰਪਾ.) – ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਸਾਿਰਾਿ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਿਤਰਆਮ ਸੰਧੂ – ਚੌਥੀ ਕੂਟ  (ਕਿਾਣੀ ਸੰਗਰਤਿ) 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸੰਧੂ, ਿਤਰਆਮ ਤਸੰਘ, ਕੁਲਿੰਿ ਤਸੰਘ ਤਿਰਕ ਦਾ ਕਿਾਣੀ ਸੰਸਾਰ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਿੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
2. ਸੰਧੂ, ਿਤਰਆਮ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਆਲੋਚਿਾ: ਰੂਪ ਿੇ ਰੁਝਾਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਅਕੈਡਮੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਚੰਦੀ, ਗੁਰਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਕੁਲਿੰਿ ਤਸੰਘ ਤਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਿਾਿਮਕ ਅਤਧਐਿ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਸਰਤਿੰਦ। 
4. ਜੀਿ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਸੰਘ, ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਕਾਸਿ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
5. ਧਿਿੰਿ ਕੌਰ, ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਤਬਰਿਾਂਿ ਸਾਸਿਰੀ ਅਤਧਐਿ, ਆਰਸੀ ਪਬਤਲਸਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
6. ਧਿਿੰਿ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਸ਼ਾਸਿਰ, ਚੇਿਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
7. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਬਲਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
8. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਬਲਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਸਦੀ: ਇਤਿਿਾਸਮੂਲਕ ਪਰਿਚਿ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
9. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਬਲਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਿਤਰਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਿਾਣੀ: ਸਰੂਪ ਿੇ ਤਿਿੇਕ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
10. ਿਤਿਰੂ ਜੋਤਗੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਤਿਧਾ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
11. ਿਤਿਰੂ, ਜੋਤਗੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਤਿਧਾ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
12. ਫਰੈਂਕ, ਗੁਰਬਖਸ ਤਸੰਘ, ਤਿੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਤਟਿ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
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13. ਤਿਿੋਦ, ਟੀ.ਆਰ., ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਇਕ ਅਤਧਐਿ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 

PBI.553: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਤਿਤਦਆਥੀਆਂ ਦੀ ਿਾਰਿਕ ਸਾਤਿਿ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿਾ। 
 ਸਾਤਿਿ ਤਿਚ ਗਿੱਦ ਅਿੇ ਪਦ ਦ ੇਤਸਧਾਂਿਕ ਿਖਰੇਿੇਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਮਿੱ ਧਕਾਲੀ ਅਿ ੇਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ ਤਿਚਲੇ ਿਿੱ ਖਰੇ ਤਸਧਾਂਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ ਅਿ ੇਸਮਝਣਾ। 
 ਤਿਤਭੰਿ ਿਾਰਿਕ ਤਿਧਾਿਾਂ, ਿਾਰਿਕਕਾਰਾਂ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਰਚਿਾਿਾਂ ਅਿੇ ਤਿਲਿੱ ਖਣ ਿਾਰਿਕ ਸ਼ਲੈੀ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ। 
 ਿਾਰਿਕ ਦੇ ਤਿਤਭੰਿ ਰਚਿਾ-ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਅਤਧਐਿ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ ਦੇ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ: ਤਸਧਾਂਿ, ਇਤਿਿਾਸ ਅਿੇ ਪਰਤਿਰਿੀਆ ਂ

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਮਿੱ ਧਕਾਲੀਿ ਿਾਰਿਕ ਸਾਤਿਿ ਰਪੂ: ਜਿਮਸਾਖੀ, ਗੁਰ ਤਬਲਾਸ, ਗੋਸਟਾਂ, ਪਰਚੀਆਂ, ਰਤਿਿਿਾਮੇ, ਟੀਕੇ 
ਆਧੁਤਿਕ ਿਾਰਿਕ ਦ ੇਸਾਤਿਿ ਰਪੂ: ਤਿਬੰਧ, ਜੀਿਿੀ ਸਾਤਿਿ, ਰਖੇਾ ਤਚਿਰ, ਸਫ਼ਰਿਾਮੇ ਆਤਦ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੁਰਾਿਿ ਜਿਮਸਾਖੀ (ਚਣੋਿੀਆ ਂਸਾਖੀਆਂ): ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਈ ਿੀਰ ਤਸੰਘ 
ਮੁਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ: ਡਾ. ਿਾਰਿ ਤਸੰਘ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਸਪਿ ਤਸਰੰ ਗ – ਕਪੂਰ ਤਸੰਘ 
ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਸਫ਼ਰਿਾਮਾ – ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਿੀ  
ਿਕੀਏ ਦਾ ਪੀਰ – ਅਜੀਿ ਕੌਰ  

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਤਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਿਿੀ: ਸਰੂਪ ਤਸਧਾਂਿ ਿ ੇਤਿਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ ਤਬਊਰੋ, ਪਤਟਆਲਾ। 
2. ਸੀਿਲ, ਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਿਾਰਿਕ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁਿੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਕਸੇਲ, ਤਕਰਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਆਧੁਤਿਕ ਗਿੱਦਕਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਪਰੈਸ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
4. ਕਰਮਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਪੁਰਾਿਿ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
5. ਕੁਲਿੰਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ: ਸੰਚਾਰ ਅਿੇ ਤਿਿਾਰ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
6. ਕੇਸਰ, ਮਿਮੋਿਿ, ਿਾਰਿਕ ਿੇ ਿਾਰਿਕਕਾਰ, ਪੈਪਸੂ ਬੁਿੱ ਕ ਤਡਪੋ, ਪਤਟਆਲਾ 
7. ਕੋਿਲੀ, ਸੁਤਰੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੁਰਾਿਿ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ: ਸਰੂਪ, ਤਸਧਾਂਿ ਅਿੇ ਤਿਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, 

ਪਤਟਆਲਾ। 
8. ਖੋਜ ਪਿੱ ਤਿਰਕਾ (ਤਿਬੰਧ ਤਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਪਬਲੀਕੇਸਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
9. ਖੋਜ ਪਿੱ ਤਿਰਕਾ (ਪੁਰਾਿਿ ਿਾਰਿਕ ਤਿਸੇਸ ਅੰਕ-21), ਪਬਲੀਕੇਸਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
10. ਤਗਿੱ ਲ, ਮਤਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ: ਸੈਮੀਿਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
11. ਜਿੱਗੀ, ਰਿਿ ਤਸੰਘ, ਪੁਰਾਿਿ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁਿੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
12. ਜਿਮਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
13. ਤਦਲ, ਬਲਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਬੰਧ: ਸਰੂਪ, ਤਸਧਾਂਿ ਅਿੇ ਤਿਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
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14. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਦ ੋਤਜਲਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 
15. ਪਰਤਮੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਤਕਰਪਾਲ ਤਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਿ ੇਗੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਉਿਪਿੀ ਿ ੇਤਿਕਾਸ, ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, 

ਲੁਤਧਆਣਾ। 
16. ਭਸੀਿ, ਰਤਜੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਿੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ ਤਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.554: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ ਅਿੇ ਰੰਗਮੰਚ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਿਾਟਕ ਦੇ ਤਸਧਾਂਿਕ ਪਿੱ ਖ ਿੰੂ ਭਾਰਿੀ ਿ ੇਪਿੱ ਛਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਤਿਚ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ ਦੀਆ ਂਤਿਤਭੰਿ ਪਰਤਿਰਿੀਆਂ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਝੁਕਾਿਾਂ ਅਿੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਣਾ। 
 ਤਿਤਭੰਿ ਿਾਟਕਾਂ/ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਿਾਟਕੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਿੇ ਇਿਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ-ਮੂਲਕ ਅਤਧਐਿ ਦਾ 

ਤਗਆਿ ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦ ੇਇਤਿਿਾਸ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਰੰਗਮੰਚੀ ਸ਼ਲੈੀਆ ਂਅਿ ੇਿਰਿਮਾਿ ਸਤਥਿੀ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (16 ਘੰਟ)ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ : ਤਸਧਾਂਿ, ਇਤਿਿਾਸ ਿੇ ਪਰਤਿਰਿੀਆ ਂ

ਯੂਤਿਟ – 2 (12 ਘੰਟ)ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ: ਇਤਿਿਾਸ ਅਿ ੇਤਿਤਭੰਿ ਿਾਟ-ਸ਼ੈਲੀਆ ਂ

ਯੂਤਿਟ –  (16 ਘੰਟੇ) 
ਬਲਿੰਿ ਗਾਰਗੀ: ਲੋਿਾ ਕੁਿੱ ਟ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (16 ਘੰਟੇ) 
ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ: ਮੇਰੇ ਚੋਣਿੇਂ ਇਕਾਂਗੀ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸੁਖਦੇਿ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੀ ਿਾਟ-ਭੂਮੀ, ਚੇਿਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
2. ਸੇਠੀ, ਸੁਰਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਿ ੇਿਾਟਕ ਕਲਾ, ਲੋਕ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
3. ਸੈਣੀ, ਜਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਬਲਿੰਿ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਿਾਟਕਾਂ ਦਾ ਤਚਿਿ ਤਿਤਗਆਿਕ ਅਤਧਐਿ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
4. ਿਰਚਰਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਾਟ ਪਰੰਪਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ (ਿਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
6. ਗਾਰਗੀ, ਬਲਿੰਿ, ਰੰਗਮੰਚ, ਿਿਯੁਿੱ ਗ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
7. ਪਾਲੀ ਭੁਤਪੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ ਅਿੇ ਿਾਟ ਤਚੰਿਿ, ਚੇਿਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
8. ਤਪਆਰਾ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ ਿ ੇਰੰਗਮੰਚ: ਤਸਧਾਂਿ, ਇਤਿਿਾਸ ਿ ੇਪਰਤਿਰਿੀਆਂ, ਤਿਊ ਬੁਿੱ ਕ ਕੰਪਿੀ, ਜਲੰਧਰ। 
9. ਫੁਿੱ ਲ, ਗੁਰਤਦਆਲ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਾਂਗੀ: ਸਰੂਪ, ਤਸਧਾਂਿ ਿ ੇਤਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
10. ਫੁਿੱ ਲ, ਗੁਰਤਦਆਲ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ: ਸਰੂਪ, ਤਸਧਾਂਿ ਿ ੇਤਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
11. ਬਲਜੀਿ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਤਸਆਿਾਂ ਿੇ ਇਤਿਿਾਸ, ਦੀਪਕ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਜਲੰਧਰ। 
12. ਰਿੇਲ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਬਲਿੰਿ ਗਾਰਗੀ ਦੀਆਂ ਿਾਟ ਜੁਗਿਾਂ, ਚੇਿਿਾ ਪਰਕਾਸਿ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
13. ਿਰਮਾ, ਸਿੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟ ਤਚੰਿਿ, ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਸਰਤਿੰਦ। 
14. ਿਰਮਾ, ਸਿੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ: ਪਰਗਿੀ ਿ ੇਪਾਸਾਰ, ਤਕਰਿੀ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਿਿੀਂ ਤਦਿੱ ਲੀ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 



Department of Languages and Comparative Literature  M.A. Punjabi (2018-19) 

CUPB/SLLC/DLCL/2018-19/M.A. Punjabi 27 Last Updated: 30.05.2018 School Board 

PBI.555: ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਤਿਚ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਮਿਿੱਿਿ ਅਿ ੇਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਿ ਿੋਂ ਜਾਣੂ ਿਣੋਾ 
 ਪਰਿਾਸੀ ਚੇਿਿਾ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਆਧਾਰ ਿੇ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੀ ਮਾਿਤਸਕਿਾ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਤਿਿਕਾਰਾਂ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤਿਧਾਿਾਂ ਅਿੇ ਪਰਤਸਿੱ ਧ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਕਫ਼ੀਅਿ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਤਿਿ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦ ੇ ਅਤਧਐਿ ਦੁਆਰਾ ਇਿਹ ਾਂ ਤਿਚੋਂ ਰੂਪਮਾਿ ਿੰੁਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਤਰਿੱ ਿਰ ਅਿੇ ਤਿਿਾਰ ਿੰੂ 

ਉਲੀਕਣਾ। 
ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 

ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਤਸਧਾਂਿ, ਇਤਿਿਾਸ ਿੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਤਿਰਿੀਆ ਂ
ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 

ਦੇਸ ਿੋਇਆ ਪਰਦੇਸ - ਸੰਪਾ. ਿਰਚੰਦ ਤਸੰਘ ਬੇਦੀ 
ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 

ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪਾਰ – ਸਾਥੀ ਲੁਤਧਆਣਿੀ  
ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ)  

ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ – ਸੰਪਾ. ਸ.ਪ. ਤਸੰਘ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 

1. ਸੁਤਰੰਦਰਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸ, ਪੁਸਿਕ ਲੜ੍ੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
2. ਸੁਤਰੰਦਰਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
3. ਸੁਤਰੰਦਰਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ), ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਮੁਿੱ ਲ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਦਾਿ ਪਬਤਲਸਰਜ਼, ਪਤਟਆਲਾ। 
6. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸ ਿੇ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਤਿਿ , ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
7. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪਾਠ ਿੇ ਪਰਸੰਗ , ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
8. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਤਸੰਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ, ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.556: ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਸੰਕਲਪ ਅਿੇ ਮਿਿੱਿਿ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪਾਤਕਸਿਾਿ ਤਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਤਿਚ ਅਤਿਮੀਅਿ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ। 
 ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਤਿਤਭੰਿ ਸਾਤਿਿ-ਰੂਪਾਂ ਅਿੇ ਇਿਹ ਾਂ ਦੀ ਤਿਕਾਸ-ਰੇਖਾ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ। 
 ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਤਿਰਿੀਆ,ਂ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਿੇ ਪਰਗਟਾਉ-ਜੁਗਿਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀਅੰਿਰਣ ਤਿਚ ਪਰਾਪਿ ਤਿਤਭੰਿ ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿ ਦਆੁਰਾ ਤਿਿਾਰਕ ਸਮਝ 

ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ  
ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
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ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਮਢੁਲੀ ਜਾਣਪਛਾਣ 
ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 

ਦੁਿੱ ਖ ਦਤਰਆਉਂ ਪਾਰ ਦ ੇ– ਸੰਪਾ. ਡਾ. ਅਿਰ ਤਸੰਘ ਿੇ ਡਾ. ਜਗਿਾਰ  
ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 

ਸਿੱ ਿ ਗੁਆਚ ੇਲੋਕ – ਫ਼ਖ਼ਰ ਜ਼ਮਾਿ 
ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 

ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ – ਸੰਪਾ. ਿਰਦੇਿ ਤਸੰਘ 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 

1. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ, ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਸਾਤਿਿ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
2. ਜਗਿਾਰ, ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ ਦਾ ਆਲੋਚਿਾਿਮਕ ਅਤਧਐਿ (1947 ਿੋਂ 2005), ਲੋਕਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਤਸੰਘ, ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ , ਿਾਿਕ ਤਸੰਘ ਪੁਸਿਕਮਾਲਾ ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
4. ਧੀਮਾਿ, ਿਰਬੰਸ ਤਸੰਘ,ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਤਿਕਾਸ ਿੇ ਤਿਕਾਸ , ਗਗਿ ਪਰਕਾਸਿ, ਰਾਜਪੁਰਾ। 
5. ਿੂਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ ਿੇ ਰਿੇਲ ਤਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
6. ਮਤਿਿਾ, ਗੁਰਚਰਿ ਤਸੰਘ, ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ: ਇਕ ਪਤਰਚੈਅ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.557: ਤਿਸ਼ਿ ਸਾਤਿਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਕਲਾਸਕੀ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਪਤਰਪੇਖ ਤਿਚ ਤਿਸ਼ਿ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸਾਤਿਿਕ ਤਿਰਾਸਿ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਿਾਲ ਿਾਲ ਤਿਸ਼ਿ ਸਾਤਿਿ ਿਾਲ ਜੁੜ੍ਿਾ। 
 ਤਿਸ਼ਿ ਦੀਆਂ ਪਰਤਸਿੱ ਧ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਸਾਤਿਿ ਦੇ ਤਿਸ਼ਿ ਤਿਆਪੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਤਸਲ ਕਰਿਾ। 
 ਇਿਹ ਾਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿੇ ਤਿਸ਼ਿ ਦ ੇਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਸਮਾਜਾਂ ਦ ੇਜੀਿਿ ਫ਼ਲਸਫ਼ ੇਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਤਿਸਿ ਸਾਤਿਿ: ਸੰਕਲਪ, ਤਿਸਿ ਸਾਤਿਿ ਅਿੇ ਿਲੁਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ, ਭਾਰਿੀ ਸਾਤਿਿ, ਕਾਮਿਿਲੈਥ ਸਾਤਿਿ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟ)ੇ 
ਪਰੇਿ – ਇਬਸਿ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟ)ੇ 
ਬੁਿੱ ਢਾ ਿ ੇਸਮੰੁਦਰ – ਅਰਿੈਸਟ ਿੈਤਮੰਗਿ ੇ

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟ)ੇ 
ਮੇਰਾ ਦਾਤਗਸਿਾਿ (ਭਾਗ ਪਤਿਲਾ) – ਰਸੂਲ ਿਮਜਾਿੋਿ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ , ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
2. ਖੋਜ ਦਰਪਣ (ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ ਤਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
3. ਧੀਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਤਸੰਘ, ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ, ਪਬਲੀਕੇਸਿ ਤਬਊਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀਪਤਟਆਲਾ। 
4. David, Damrosch, What is world literature? Princeton: Princeton UP, 2003. 
5. Dev, Amiya, Comparative Literature: Theory and Practice, IIAS, Shimla. 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
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PBI.558: ਭਾਰਿੀ ਸਾਤਿਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਭਾਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਦੀ ਅਮੀਰ ਤਿਰਾਸਿ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਭਾਰਿੀ ਕਲਾਸਕੀ ਸਾਤਿਿ ਦੇ ਸਦੀਿਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੋਂ ਿਾਤਕਫ਼ ਿੋਣਾ। 
 ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਭਾਰਿੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਤਿਚ ਰਚੇ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਭਾਰਿੀ ਸਮਾਜ ਅਿੇ ਮਾਿਤਸਕਿਾ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ। 
 ਇਸ ਸਾਤਿਿ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਸਾਤਿਿ ਦੇ ਿਰੈਕਾਲੀ ਮੁਿਾਂਦਰ ੇਿੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿਾ।  

ਯੂਤਿਟ – 1-4  
ਿਰੇਕ ਰਚਿਾ ਲਈ 15 ਘੰਟ ੇ

ਗੋਰਾ – ਟੈਗੋਰ 
ਸਾਏ ਮੇਂ ਧੂਪ – ਦੁਸਯੰਿ ਕੁਮਾਰ 
ਿੁਗਲਕ – ਤਗਰੀਸ਼ ਕਰਿਾਡ 
ਗੋਦਾਿ – ਪਰੇਮ ਚੰਦ 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.543: ਸੈਮੀਿਾਰ-1 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਤਿਚ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤਿਿੱਚ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬੁਤਿਆਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ 
ਅਿੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਤਿਸ਼ੇ ਿਾਲ ਸਬੰਤਧਿ ਸੈਮੀਿਾਰ ਪਰਸਿਿੁ ਕਰੇਗਾ।  

Transaction Mode: Seminar 
Evaluation Criteria: Seminar will be of 100 marks in which Seminar Report and Seminar Presentation 
will comprise of 50 marks each. During evaluation adequate weighage will be given to Literature 
Survey/Background information, Organization of Content, Presentation Skills, and Discussion. 
 

** Elective Foundation/Value Added Course 
 ਇਸ ਕੋਰਸ ਤਿਿੱਚ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ ਤਿਿੱ ਚ ਆਫ਼ਰ ਿੋਏ Value added ਕੋਰਸਾਂ ਤਿਚੋਂ ਕਈੋ ਇਿੱ ਕ ਕੋਰਸ 
ਕਰਿਗੇ। 
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ਸਮੈਸਟਰ-4 

PBI.571: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ-2 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਭਾਿੰਸ਼ ਤਿਤਗਆਿਕ ਸਮਝ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਰ ਅਿੇ ਸ਼ਬਦ-ਰਚਿਾ ਦ ੇਤਸਧਾਂਿ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਿਾਕ-ਤਿਤਗਆਿ ਦੀ ਤਸਧਾਂਿਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਕ-ਸੰਰਚਿਾ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਅਰਥ ਤਿਤਗਆਿ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਿੀ ਅਿੇ ਪਿੱ ਛਮੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਿੋਂ ਜਾਣੂ ਿਣੋਾ। 
 ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਤਲਪੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਿਰ-ਸਬੰਧਿਾ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਿਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀ ਿ ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿੰੂ 

ਉਲੀਕਣਾ। 
ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 

ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਿੀ ਤਿਉਂਿ: ਧੁਿੀ (phone), ਸਤਿਧੁਿੀ (allophone) ਅਿੇ ਸਾਰਥਕ ਧੁਿੀ (phoneme) ਦਾ ਤਿਖੜੇ੍ਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਚ ਸਿਰ ਅਿ ੇ ਤਿਅੰਜਿ ਧੁਿੀਆਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ – ਿੰਡ ਅਿੇ ਲਿੱ ਛਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਿੱ ਿ ਤਿਅੰਜਿ, ਸੰਯੁਕਿ 
ਤਿਅੰਜਿ, ਸਿਰ ਸੰਯੋਗ ਅਿ ੇਦਿੋਰੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦੇ ਿੇਮ  
ਅਖੰਡੀ ਧੁਿੀਆ:ਂ ਿਾਤਸਕਿਾ, ਬਲ, ਸੁਰ ਅਿ ੇ ਿਾਕ ਸੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਰ ਪਰਬੰਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਿੀਆ ਂ ਦ ੇ
ਪਤਰਿਰਿਿ ਦੀਆਂ ਤਦਸ਼ਾਿਾਂ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਕਰਿਕ ਇਕਾਈਆਂ: ਭਾਿਾਂਸ 
ਭਾਿਾਂਸ ਤਿਤਗਆਿ: ਭਾਿਾਂਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਿੇ ਪਛਾਣ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਿਾਂਸ ਤਿਉਂਿ: ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਣੇੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਿਾ ਅਿ ੇ ਰੂਪਾਂਿਰ; ਅਗੇਿਰ ਿ ੇ ਤਪਛੇਿਰ, 
ਤਿਉਂਿਪਿੀ ਿੇ ਤਿਕਾਰ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਕਰਣਕ ਇਕਾਈਆਂ: ਿਾਕਾਂਸ, ਉਪਿਾਕ, ਅਿ ੇਿਾਕ 
ਿਾਕ ਤਿਤਗਆਿ: ਤਿਆਕਰਿਕ ਿਰਗ ਅਿੇ ਕਾਰਜ; ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਕ ਬਣਿਰ, ਉਪਿਾਕ 
ਅਰਥ ਤਿਤਗਆਿ: ਪਤਰਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਇਤਿਿਾਸ, ਭਾਰਿੀ ਅਰਥ ਤਸਧਾਂਿ, ਅਪੋਿਾ, ਸਫੋਟ ਅਿ ੇਧੁਿੀ ਤਸਧਾਂਿ 
ਕੋਸਕਾਰੀ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸਕਾਰੀ: ਸਤਥਿੀ ਅਿੇ ਸੰਭਾਿਿਾਿਾਂ, ਅਰਥ ਪਤਰਿਰਿਿ ਦੀਆਂ ਤਦਸ਼ਾਿਾਂ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟ)ੇ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਤਲਪੀ: ਅੰਿਰ ਸਬੰਧ 
ਤਲਪੀ ਿ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀ ਦਾ ਤਿਕਾਸ ਿੇ ਤਿਕਾਸ; ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਰਥੋਗਰਾਫੀ 
ਉਪ ਭਾਸਾ ਤਿਤਗਆਿ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰੁਣ, ਤਿਤਦਆ ਭਾਸਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
2. ਸੰਘਾ, ਸੁਖਤਿੰਦਰ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
3. ਤਸਿੱ ਧੂ, ਪਰਮਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਸ਼ਬਦ: ਸੰਕਲਪ ਅਿ ੇਸਰੂਪ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ।  
4. ਤਸਿੱ ਧੂ, ਪਰਮਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਕੰਸ਼ ਜੁਗਿ, ਕਸਿੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੰਿਜ਼, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
5. ਤਸਿੱ ਧੂ, ਪਰਮਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਮਾਿਿ ਤਿਤਗਆਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
6. ਿਰਕੀਰਿ ਤਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
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7. ਖੋਜ ਪਤਿਰਕਾ (ਭਾਸ਼ਾ ਿ ੇਤਿਆਕਰਣ-ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
8. ਚੀਮਾ, ਬਲਦੇਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਤਿਤਗਆਿ ਅਿੇ ਤਿਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
9. ਜਿੱਸਲ, ਕੰਿਲਜੀਿ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਂਿ ਿਾਕੰਸ਼: ਬਣਿਰ ਅਿੇ ਕਾਰਜ, ਰਿੀ ਸਾਤਿਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
10. ਜਗਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਿ ੇਇਕਾਈਆਂ, ਤਿਊ ਬੁਿੱ ਕ ਕੰਪਿੀ, ਜਲੰਧਰ। 
11. ਜੀ. ਬੀ. ਤਸੰਘ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀ ਦਾ ਜਿਮ ਿੇ ਤਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
12. ਜੋਤਗੰਦਰ ਤਸੰਘ ਪੁਆਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ: ਸੰਕਲਪ ਿ ੇਤਦਸ਼ਾਿਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
13. ਦੁਿੀ ਚੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
14. ਪੁਆਰ, ਜੋਤਗੰਦਰ ਤਸੰਘ ਿੇ ਿੋਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿਆਕਰਣ (I, II ਅਿੇ III), ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
15. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਤਸੰਘ, ਤਸਧਾਂਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ, ਮਦਾਿ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਤਟਆਲਾ। 
16. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿਕਾਸ ਿੇ ਤਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
17. ਬਰਾੜ੍, ਬੂਟਾ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਸਰੋਿ ਿ ੇਸਰੂਪ, ਿਾਤਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਿ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
18. ਬਰਾੜ੍, ਬੂਟਾ ਤਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਆਕਰਣ : ਤਸਧਾਂਿ ਿ ੇਤਿਿਾਰ, ਚੇਿਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਲੁਤਧਆਣਾ। 
19. Gill, Harjit Singh, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, Patiala. 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.572: ਮੀਡੀਆ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱ ਿਰਕਾਰੀ 
ਉਦੇਸ਼ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਤਿਿ ਅਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀ ਮੀਡੀਆ ਅਿੇ ਪਿੱ ਿਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਿਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਗਆਿ ਿਾਸਲ 
ਕਰਿਾ। 

 ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਿਾਸ, ਤਿਤਭੰਿ ਰੂਪਾਂ ਿੇ ਪਿੱ ਖਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 
 ਪਿੱਿਰਕਾਰੀ ਦ ੇਤਸਧਾਂਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱ ਿਰਕਾਰੀ ਦ ੇਇਤਿਿਾਸਕ ਤਿਕਾਸ ਿੋਂ ਿਾਤਕਫ਼ ਿੋਣਾ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਅਿੇ ਟਲੈੀਤਿਜ਼ਿ ਦੇ ਤਸਧਾਂਿਕ ਪਤਿਲਆੂਂ ਅਿੇ ਤਿਕਾਸ-ਰੇਖਾ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਜਿ-ਸੰਚਾਰ: ਜਿ-ਸੰਚਾਰ ਦੀਆ ਂਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ, ਤਿਤਭੰਿ ਰੂਪ ਿ ੇਤਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪਤਰਪੇਖ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱ ਿਰਕਾਰੀ: ਤਸਧਾਂਿ, ਇਤਿਿਾਸ ਅਿ ੇਪਰਤਿਰਿੀਆ;ਂ ਲੇਖ ਰਚਿਾ ਅਿੇ ਰੀਤਿਊ; ਸਾਤਿਿਕ ਪਿੱਿਰਕਾਰੀ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਅਿੇ ਟਲੈੀਤਿਜ਼ਿ: ਤਸਧਾਂਿ, ਇਤਿਿਾਸ ਅਿੇ ਪਰਤਿਰਿੀਆ ਂ

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਅਿੁਿਾਦ: ਸੰਕਲਪ ਅਿੇ ਤਸਧਾਂਿ, ਸਾਤਿਿਕ ਅਿੁਿਾਦ ਅਿ ੇ ਸਤਭਆਚਾਰਕ ਅਿੁਿਾਦ, ਅਿੁਿਾਦ ਦੀਆ ਂ
ਸਮਿੱ ਤਸਆਿਾਂ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਰਮਾ, ਆਸਾ, ਸਮਾਚਾਰ ਪਰਣਾਲੀ ਅਿੇ ਸੰਪਾਦਿਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲਾ। 
2. ਕੁਮਾਰ, ਸੁਸੀਲ, ਅਿੁਿਾਦ ਦਾ ਸੰਿਾਦ , ਉਡਾਣ ਪਬਲੀਕੇਸਿ, ਮਾਿਸਾ। 
3. ਗਰੋਿਰ, ਡੀ.ਆਰ., ਸਮਾਚਾਰ ਪਿੱਿਰ: ਪਰਬੰਧ ਅਿੇ ਤਿਤਗਆਪਿ ਕਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ,  ਪਤਟਆਲਾ। 
4. ਦਲਬੀਰ ਤਸੰਘ, ਪਿੱਿਰਕਾਰੀ: ਿੁਿਰ ਅਿੇ ਕਲਾ , ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
5. ਤਦਲਗੀਰ, ਿ.ਸ., ਜਿ ਸੰਪਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
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6. ਬਤਿਲ, ਿਤਰੰਦਰ (ਸੰਪਾ.), ਰੰਗਮੰਚ ਅਿੇ ਟੈਲੀਤਿਜ਼ਿ ਿਾਟਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਤਦਿੱ ਲੀ। 
7. ਿੜ੍ੈਚ, ਅਮਰਜੀਿ, ਇਿ ਅਕਾਸਿਾਣੀ ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 

PBI.573: ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ 

ਉਦੇਸ਼ 

 ਸਾਤਿਿ ਅਿ ੇਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਿਖਰੇਿੇਂ ਦੀ ਤਸਧਾਂਿਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟਿਾ ਗਰਤਿਣ ਕਰਿਾ 
 ਸਾਤਿਿ ਦ ੇਅਤਧਐਿ ਿੰੂ ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਪਤਰਪੇਖ ਤਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਤਿਧੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾ 

ਯੂਤਿਟ – 1 (15 ਘੰਟੇ) 
ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ: ਪਤਰਭਾਸਾ ਅਿ ੇਸੰਕਲਪ 
ਸਾਤਿਿਕ ਕੈਿਿ: ਤਿਸਿ ਸਾਤਿਿ, ਕੌਮੀ ਸਾਤਿਿ, ਖੇਿਰੀ ਸਾਤਿਿ 

ਯੂਤਿਟ – 2 (15 ਘੰਟ)ੇ 
ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 
ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ ਦੀਆ ਂਤਿਧੀਆ ਂਅਿ ੇਤਸਧਾਂਿ 

ਯੂਤਿਟ – 3 (15 ਘੰਟ)ੇ 
ਜੀਿੀਓਲੌਜੀ, ਤਿਸਟੀਰੀਓਗਰਾਫੀ, ਥੀਮੈਟਾਲੋਜੀ 

ਯੂਤਿਟ – 4 (15 ਘੰਟ)ੇ 
ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ ਦ ੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਿੱ ਦ:ੇ ਤਿਸਿੀਕਰਿ, ਬਿੁਿਸਲੀ, ਬਿੁਜਾਿੀ ਅਿ ੇ ਬਿੁਸਤਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ, 
ਉਿਰਬਸਿੀਿਾਦ, ਰਾਸਟਰੀ ਇਤਿਿਾਸ ਅਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰਕ ਭਾਸਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ,  
ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਚ ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ ਅਤਧਐਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਦਰਪਣ (ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ ਤਿਸੇਸ ਅੰਕ), ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ। 
2. ਧੀਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਤਸੰਘ, ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ , ਪਬਲੀਕੇਸਿ ਤਬਊਰੋ,  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ। 
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. 
Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-learning 
 
PBI.577: ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰੀਤਖਆ ਅਤਭਆਸ-1 (ਿਿੱ ਥਮੂਲਕ) 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਤਿਚ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਂ ਪਰੀਤਖਆਿਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਤਿਿ ਅਿ ੇ
ਸਤਭਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਿਿੱਿਿਪੂਰਿ ਿਿੱ ਥਮੂਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕਿੱ ਿਰੀਕਰਿ ਕਰਿ ਦ ੇਿਾਲ ਿਾਲ ਪਰੀਤਖਆ ਪੈਟਰਿ 
ਅਿੁਸਾਰ ਤਿਤਸ਼ਆ ਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ।  

Transaction Mode: Problem Solving and Self-Learning 
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PBI.578: ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰੀਤਖਆ ਅਤਭਆਸ-1 (ਤਸਧਾਂਿਕ) 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਤਿਚ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਂ ਪਰੀਤਖਆਿਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਤਿਿ ਅਿ ੇ ਸਤਭਆਚਾਰ 
ਸਬੰਧੀ ਮਿਿੱਿਿਪੂਰਿ ਤਸਧਾਂਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਪਰੀਤਖਆ ਪੈਟਰਿ ਅਿੁਸਾਰ ਤਿਤਸ਼ਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 
ਕਰੇਗਾ। 
Transaction Mode: Problem Solving and Self-Learning 
 
PBI.544: ਸੈਮੀਿਾਰ-2 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਤਿਚ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤਿਿੱਚ ਕੀਿੇ ਗਏ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਿਾਰ ਪਰਸਿੁਿ ਕਰੇਗਾ।  
Transaction Mode: Seminar 
Evaluation Criteria: Seminar will be of 100 marks in which Seminar Report and Seminar Presentation 
will comprise of 50 marks each. During evaluation adequate weighage will be given to Literature 
Survey/Background information, Organization of Content, Presentation Skills, and Discussion. 
 

PBI.599: ਪਰਾਜੈਕਟ 

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਚਣੁੇ ਗਏ ਤਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਾਜੈਕਟ ਿੰੂ ਮਕੰੁਮਲ ਕਰਿਗੇ। 
Transaction Mode: Project Method 
Evaluation Criteria: As per university guidelines for Master’s Programmes. 
 
** Elective Foundation/Value Added Course 
 ਇਸ ਕੋਰਸ ਤਿਿੱਚ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਯੂਿੀਿਰਤਸਟੀ ਤਿਿੱ ਚ ਆਫ਼ਰ ਿੋਏ Value added ਕੋਰਸਾਂ ਤਿਚੋਂ ਕਈੋ ਇਿੱ ਕ ਕੋਰਸ 
ਕਰਿਗੇ। 


