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Programme Learning Outcomes (Ph.D. Punjabi Coursework) 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਖੋਜ ਵਿਧੀ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਵਿਸਵਤਰਤ ਰ ਪ੍ ਵਿਚ ਗਰਵਿਣ ਕਰਕੇ ਵਿਿਾਰਕ ਪੱ੍ਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਗਆਨ 

ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨ ੂੰ  ਉਲੀਕਣ, ਵਿਉਂਤਣ ਅਤੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨ ੈੱਟ ਿੀ ਕੁਸ਼ਲ ਿਰਤੋਂ ਿੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਅਤੇ 

ਖੋਜ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਿੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਖੋਜ-ਪੱ੍ਤਰ ਵਲਖਣ, ਪੇ੍ਪ੍ਰ-ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ 
ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ-ਸਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਖੋਜ ਸਮੱਗਰੀ ਿੇ ਅਵਧਐਨ ਲਈ ਿਰਤੇ 
ਜਾਂਿੇ ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਜਿੇਂ ਸਾਵਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ-ਵਿਵਗਆਨ, ਮਾਨਿ-ਵਿਵਗਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ-
ਵਿਵਗਆਨ ਆਵਿ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਅਵਧਐਨ ਵਿਧੀਆਂ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 
ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਣਗੇ। 

 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਰਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ, ਭਾਰਤੀ 
ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਜ-ਵਿਸ਼ੇ ਿੀ ਚੋਣ ਲਈ 
ਿਰਤਣ, ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਵਿਤ ਵਿਉਂਤਣ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨ ੂੰ  ਸੁਚੱਜੇ ੂੰੰ ਗ ਨਾਲ ਵਨਭਾਅ 
ਸਕਣ ਿੇ ਸਮਰੱਥ ਿੋਣਗ।ੇ  
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Course Structure of the Programme 
 

Semester – I (Coursework) 
 

Course 
Code 

Course Title Course 
Type 

L T P Cr 

PBI.701 Research Methodology and 
Computer Applications 

CC 2 0 0 2 

PBI.702 ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਵਿਧੀਆਂ CC 5 0 0 5 

PBI.711 Research Methodology and 

Computer Applications - Practical 
CC 0 0 2 1 

PBI.700 ਸੈਮੀਨਾਰ CC 0 2 0 1 

PBI.751 Research and Publication Ethics CC 2 0 0 2 
Elective Courses (Any one of the following) 

PBI.703 ਭਾਸ਼ਾ ਿਰਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ EC 3 2 0 4 

PBI.704 ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ EC 3 2 0 4 

PBI.705 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ EC 3 2 0 4 

PBI.706 ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ EC 3 2 0 4 

PBI.707 ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ EC 3 2 0 4 

PBI.708 ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ EC 3 2 0 4 

PBI.709 ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ EC 3 2 0 4 

PBI.710 ਸਾਵਿਤ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ EC 3 2 0 4 

 Total Credits  12 4 2 15 

*Choose any one Elective Course 

 
 
Evaluation Criteria for Theory Courses: 

End semester examination will be of 100 marks in each course:  
i. 5 Long Answer Type Questions of 10 marks each: 50 marks 
ii. 10 Short Answer Type Questions of 05 marks each: 50 marks 
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Ph.D. Punjabi - Coursework (Detailed Syllabus) 
 

Course Code: PBI.701 
Course Title: Research Methodology and 

Computer Applications 

 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

2 0 0 2 

Learning Outcomes:  

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਖੋਜ ਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤ, ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਵਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤਕ ਖੋਜ ਆਵਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਖੋਜ-ਸੂੰਿਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਣ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਲੇਖਣ ਕਾਰਜ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਵਗਆਨ ਿੁਆਰਾ ਇਸਿੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਿਾਰਕ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਿੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨ ੈੱਟ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ 

ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 

ਯੂਨਿਟ – 1            09 ਘੰਟੇ 

General principles of research: Meaning and importance of research; 
research and literary research; critical thinking; formulating hypothesis 

and development of research plan, review of literature, interpretation of 
results and discussion.  
Library: Classification systems, e-Library, reference management, web-

based literature search engines. 

ਯੂਨਿਟ – 2            07 ਘੰਟੇ 

Mechanics of writing: Format, language and style in research 
publications (MLA format) 
Publishing: Formatting of research papers/dissertation; 

 

ਯੂਨਿਟ – 3            07 ਘੰਟੇ 

Research methods in literature/literary research: archival; personal 
narratives; oral history; visual methodologies; discourse analysis; 

ਯੂਨਿਟ – 4            07 ਘੰਟੇ 

Research methods in literature/literary research: ethnographic 
methods; textual analysis; creative writing; ICT 

Regional Languages and Computers: An overview 
 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕੂੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪ੍ੀ., ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
2. ਕੇਸਰ, ਕੇਸਰ ਸਸਿੰਘ, ਸਾਸਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਾਸਿਤ ਆਲੋਚਨਾ, ਮਦਾਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਪਸਿਆਲਾ, 2008। 

3. ਜੁਨੇਜਾ, ਜਗਮੋਿਨ ਵਸੂੰਘ, ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ: ਮੁੰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 
ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 

4. ਧਰਮ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਸੂੰ ਿਰਭ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
5. ਵਪ੍ਆਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਖੋਜ: ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਿਾਰ, ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2015। 
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6. Anderson, Jonathan and Millicent Poole, Assignment and Thesis 
Writing, Wiley India Pvt. Ltd, New Delhi. 

7. Chindhade, Shirish, and Ashok Thorat, An Introduction to Research: The 
Rudiments of Literary Research, Foundation Books, New Delhi. 

8. Eliot, Simon and W.R. Owens, eds. A Handbook to Literary Research, 
2nd ed. Routledge, Oxon. 

9. Ember, Carol R., and Melvin Ember, Cross-Cultural Research Methods, 
2nd ed. Altamira, Lanham. 

10. Goddard, Wayne, and Stuart Melville, Research Methodology – An 
Introduction, 2nd ed. JUTA, Lansdowne. 

11. Griffin, Gabriele. Research Methods in English Studies. Edinburgh 
University Press, Edinburgh.   

12. Harner, James L., Literary Research Guide, 5th ed. MLA, New York. 

13. Kothari, C.R., Research Methodology: Methods and Techniques, 2nd ed. 
New Age International (P) Ltd. Publishers, New Delhi. 

14. Lambert Joan and Loyce Cox, Microsoft Word 2013: Step by Step, PHI 
Learning Pvt. Ltd. Delhi. 

15. Melton Beth et. al., Microsoft Office Professional 2013: Step by Step, PHI 
Learning Pvt. Ltd. Delhi. 

16. MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th Ed. Affiliated East 
West Press Pvt. Ltd., New Delhi. 

17. Norton, Peter. Introduction to Computers, 7th Ed. McGraw Hill Edu. Pvt. 

Ltd., New Delhi. 
18. Parekh, Ranjan. Principals of Multimedia, Tata McGraw Hill Edu. Pvt. 

Ltd., New Delhi. 
19. Rajaraman, V. Fundamentals of Computers, 5th Ed. PHI Learning Pvt. 

Ltd., Delhi. 
20. Seale, Clive, ed. Social Research Methods: A Reader. Routledge, London. 

 

Course Code: PBI.702 

Course Title: ਸਾਨਹਤ ਅਨਿਐਿ ਨਿਿੀਆਂ 
 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 75 

L T P Credits 

5 0 0 5 

Learning Outcomes:  

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਵਿਸ਼ਿ ਪੱ੍ਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਅਵਧਐਨ-ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਵਸਧਾਂਤਕ ਪੱ੍ਖੋਂ ਵਗਆਨ ਿੇ ਧਾਰਨੀ ਿੋਣਗੇ। 
 ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਅਵਧਐਨ ਵਿਧੀਆਂ ਿੇ ਪ੍ਰਮੱੁਖ  ਸੂੰ ਕਲਪ੍ਾਂ, ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਰ-ਵਿਰਸ਼ਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ 

ਸਮਕਾਲੀ ਸੂੰ ਿਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰੱਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਸਾਵਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ-ਵਿਵਗਆਨ, ਮਾਨਿ-ਵਿਵਗਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਵਗਆਨ ਆਵਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ 

ਅਵਧਐਨ ਵਿਧੀਆਂ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਣਗੇ। 
 ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਆਵਿ ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਪ੍ਾਠਾਂ ਿਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ ਿੇ ਸਮਰੱਥ ਿੋਣਗੇ। 
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 ਅਵਧਐਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਅੂੰ ਤਰ-ਵਿਰਸ਼ਟੀਆਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੱਧ 
ਅਤੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

ਯੂਨਿਟ – 1-4            75 ਘੰਟੇ 

ਿੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਛੇ: 
ਮਾਰਕਸਿਾਿੀ; ਰ ਪ੍ਿਾਿੀ; ਸੂੰ ਰਚਨਾਿਾਿੀ; ਉਤਰ ਸੂੰ ਰਚਨਾਿਾਿੀ; ਉਤਰ ਬਸਤੀਿਾਿੀ; ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰੀ; 
ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ; ਵਚੂੰ ਨਹ  ਵਿਵਗਆਨਕ; ਵਮੱਥ ਵਿਵਗਆਨਕ; ਵਬਰਤਾਂਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ 

 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਸਾਵਿਤਕ ਿਾਿ ਅੂੰ ਕ), ਅੂੰਕ ਨੂੰ . 31-32, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
2. ਵਥੂੰ ਿ, ਕਰਨ ਲ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ), ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 

ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
3. ਨਾਰੂੰਗ, ਗੋਪ੍ੀ ਚੂੰ ਿ, ਸੂੰਰਚਨਾਿਾਿ, ਉਤਰ ਸੂੰ ਰਚਨਾਿਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ ਰਬੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਅਨੁ.), ਭਾਰਤੀ 

ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੱਲੀ। 
4. ਭਾਟੀਆ, ਿਵਰਭਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਵਚੂੰ ਤਨ ਪੁ੍ਨਰ ਵਚੂੰ ਤਨ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
5. ................(ਸੂੰਪ੍ਾ), ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
6. ਰਿੀ, ਰਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਅਮਰੀਕਾ ਿੀ ਨਿੀਨ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੇਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
7. Barry, Peter. Beginning Theory, Manchester University Press, 

Manchester. 
8. Belsey, Catherine. Critical Practice, Rutledge London. 
9. Boris Tomashevsky, "Thematics" in Russian Formalist Criticism: Four 

Essays. Eds. Lee T. Lemon and Marion J. Reis, University of Nebraska 
Press, Lincoln. 

10. Brannigan, J., New Historicism and Cultural Materialism, Macmillan, 
Basingstoke, Hampshire and London. 

11. Cavallaro, Dani, Critical and Cultural Theory: Thematic Concerns, 
Athlone Press, London. 

12. Cruse, Alan, Meaning in Language: an Introduction to Semantics and 
Pragmatics, Oxford University Press, New York.  

13. Culler, Jonathan, Literary Theory: A Very Short Introduction, Oxford 
University Press, New York. 

14. David Lodge, Twentieth Century Criticism, Orient Longman. 

15. Eagleton, Terry. Marxism and Literary Criticism, Routledge Classics, 
London and New York. 

16. Global Literary Theory: An Anthology, Edited by Richard J. Lane. 
Routledge, London. 

17. McLellan, David. Marx. Fontana Press, London.  
18. Milner, A and Browitt J., Contemporary Cultural Theory, 3rd Ed. 

Routledge, London and New York.  

19. Steiner, Peter, "Russian Formalism" The Cambridge History of Literary 
Criticism. Ed. Raman Selden. Vol. 8. Cambridge University Press, 

Cambridge. 
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20. Waugh, Patricia. Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide, Oxford 
University Press, Oxford.  

21. Zizek Slovaj, The Sublime Object of Ideology by Slavoj Zizek, Verso 
Press, London and New York. 

22. Suggested Essays: "Thematics"- Boris Tomashevsky; “The Death of the 
Author”- Roland Barthes; “Ideology and Ideological State Apparatus” – 
Louis Althusser 

 
Course Code: PBI.711 

Course Title: Research Methodology and 
Computer Applications - Practical 

 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

0 0 2 1 

 
Following is an indicative list of practicals, more can be added as per 

requirement: 

 Creating bibliography using MLA style 

 Using library and its various facilities 

 Parts of Computer 

 Basics of Microsoft Windows and Microsoft Office 

 Detailed study of MS-Word, Excel and PowerPoint 

 Creating table of contents, index, citations 

 Using internet for literary research 

 Introduction to font systems and typing in concerned language(s) 
 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕੂੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪ੍ੀ., ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
2. ਜੁਨੇਜਾ, ਜਗਮੋਿਨ ਵਸੂੰਘ, ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ: ਮੁੰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
3. Melton Beth et. al., Microsoft Office Professional 2013: Step by Step, PHI 

Learning Pvt. Ltd. Delhi. 
4. MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th Ed. Affiliated East 

West Press Pvt. Ltd., New Delhi. 
5. Norton, Peter. Introduction to Computers, 7th Ed. McGraw Hill Edu. Pvt. 

Ltd., New Delhi. 
 

Evaluation Criteria for Practical Courses: 
A. Continuous Assessment: 60 marks 
B. End Semester Examination: 30 marks 
C. Viva-voce: 10 marks 

 
Course Code: PBI.700 

Course Title: ਸੈਮੀਿਾਰ 

 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

0 2 0 1 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
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 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਜਾਂ ਸਵਭਆਚਾਰ ਿੇ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱ੍ਖ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ 
ਸਕਣਗੇ। 

 ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਿਸਵਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

ਇਸ ਿੇ ਅੂੰ ਤਰਗਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਖੋਜ ਸਰਿੇਖਣ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਵਧਐਨ ਅਤੇ ਪੁ੍ਸਤਕ ਸ ਚੀ ਿੀ ਵਿਿਾਰਕ 
ਵਸਖਲਾਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਾਵਿਤ/ਲੋਕਧਾਰਾ/ਸਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ 
ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਖੋਜ ਪੱ੍ਤਰ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਉਸਿਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 
Mode of Transaction: Seminar 

Evaluation Criteria: ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 100 ਅੂੰ ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਿੋਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਰਪੋ੍ਰਟ 
ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਿੇ 50-50 ਅੂੰ ਕ ਿੋਣਗੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਲਟਰੇਚਰ ਿਾ 
ਸਰਿੇ/ਵਪੱ੍ਠਭ ਮੀ (15 ਅੂੰ ਕ), ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਤਰਤੀਬ (10 ਅੂੰ ਕ), ਵਿਸ਼ੇ ਿੀ 
ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ (15 ਅੂੰ ਕ) ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ/ਸਿਾਲਾਂ ਿੇ ਜਿਾਬਾਂ ਲਈ 10 ਅੂੰ ਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

Course Code: PBI.751 
Course Title: Research and Publication Ethics 

 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

2 0 0 2 

Learning Outcomes 

By the end of this course, students will be able to: 

● Analyse the basics of philosophy of science and ethics, research 

integrity, publication ethics.   

● Identify research misconduct and predatory publications.  

● Correlate Indexing and citation databases, open access publications, 

research metrics (citations, h-index, Impact Factor, etc.) and plagiarism 

tools.   

UNIT 1                                                                          8 HOURS   

RPE 01: PHILOSOPHY AND ETHICS (3 hrs.) 

1. Introduction to philosophy: definition, nature and scope, concept, 

branches 

2. Ethics: definition, moral philosophy, nature of moral judgements and 

reactions 

 RPE 02: SCIENTIFICCONDUCT (5 hrs.) 

1. Ethics with respect to science and research 

2. Intellectual honesty and research integrity 

3. Scientific misconducts: Falsification, Fabrication, and Plagiarism (FFP) 

4. Redundant publications: duplicate and overlapping publications, 

salami slicing 

5. Selective reporting and misrepresentation of data   

 

UNIT II                                                                      7 HOURS  
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RPE 03: PUBLICATION ETHICS 

1. Publication ethics: definition, introduction and importance 

2. Best practices / standards setting initiatives and guidelines: COPE, 

WAME, etc. 

3. Conflicts of interest 

4. Publication misconduct: definition, concept, problems that lead to 

unethical behavior and vice versa, types 

5. Violation of publication ethics, authorship and contributorship 

6. Identification of publication misconduct, complaints and appeals 

7. Predatory publishers and journals  

UNIT III                                                                          8 HOURS  

PRACTICE 

         RPE 04: OPEN ACCESS PUBLISHING     (4 hrs.) 

1. Open access publications and initiatives 

2. SHERPA/RoMEO online resource to check publisher copyright & self-

archiving policies 

3. Software tool to identify predatory publications developed by SPPU 

4.  Journal finder / journal suggestion tools viz. JANE, Elsevier Journal 

Finder, Springer journal Suggester, etc. 

         RPE 05: PUBLICATION MISCONDUCT   (4hrs.) 

A. Group Discussions            (2 hrs.) 

1. Subject specific ethical issues, FFP, authorship 

2. Conflicts of interest 

3. Complaints and appeals: examples and fraud from India and abroad 

B. Software tools (2 hrs.) 

Use of plagiarism software like Turnitin, Urkund and other open source 

software tools  

UNIT IV                                                                       7 HOURS  

         RPE 06: DATABASES AND RESEARCH METRICS         (7 hrs.) 

A. Databases         (4 hrs.) 

1. Indexing databases 

2. Citation databases: Web of Science, Scopus, etc. 

B. Research Metrics (3 hrs.) 

1. Impact Factor of journal as per Journal Citation Report, SNIP, SJR, 

IPP, Cite Score 

2. Metrics: h-index, g index, HO index, altmetrics    

  

Modes of Transaction   

Class room teaching, guest lectures, group discussions, and practical sessions 
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Elective courses (Any one of the following): 
 

Course Code: PBI.703 

Course Title: ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਿ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿ 

 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 75 

L T P Credits 

3 2 0 4 

Learning Outcomes:  

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ-ਅਵਧਐਨ ਿੀ ਿਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ, ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਸਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸ਼ਟੀ 

ਨ ੂੰ  ਵਗਆਨ ਤੇ ਬੋਧ ਿਾ ਵਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। 
 ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਕਰਨ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ, ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਆਕਰਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਮ ਵਿਆਕਰਨ ਗਰੂੰ ਥਾਂ ਿੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ 

ਵਿਆਰਕਨਕਾਰੀ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨ ੂੰ  ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਵਗਆਨਕ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰੱਥ 
ਿੋਣਗੇ। 

 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟਤਾ ਨ ੂੰ  ਇਸਿੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਿਾਂ ਿੇ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਵਿਚ ਗਰਵਿਣ ਕਰਿੇ ਿੋਏ 
ਭਾਸ਼ਾ ਅਵਧਐਨ ਿੇ ਪੱ੍ਛਮੀ ਮਾਡਲਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ ਿੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਾ-ਖੇਤਰ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ ਅਤੇ ਅਵਧਐਨ 
ਮਾਡਲ ਿਜੋਂ ਿਰਤਣ ਿੇ ਸਮਰੱਥ ਿੋਣਗੇ। 

 

ਯੂਨਿਟ – 1            19 ਘੰਟੇ 

ਭਾਸ਼ਾ-ਿਰਸ਼ਨ:  (ੳ) ਿੇਿਾਂ, ਉਪ੍ਵਨਸ਼ਿਾਂ, ਪੁ੍ਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਿੇ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਵਿਚ  
(ਅ) ਭਰਤਰਿਵਰ ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਵਿਚ (ਸ਼ਬਿ ਤੇ ਸ਼ਬਿ ਬਰਿਮ, ਸ਼ਬਿ ਤੇ ਸਫੋਟ, 

ਸ਼ਬਿ ਤੇ  ਿਰਸ਼ਨ) 
ਯੂਨਿਟ – 2            19 ਘੰਟੇ 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਕਰਨ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ: ਮੱੁੰਲੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਵਿਆਕਰਨ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਇ  
ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਵਿਆਕਰਨਕਾਰ (ਪ੍ਾਵਣਨੀ, ਪ੍ਤੂੰਜਲੀ, ਭਰਤਰਿਵਰ) 

ਯੂਨਿਟ – 3            19 ਘੰਟੇ 

ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਵਗਆਨ: ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਪ੍ਛੋਕੜ  
ੳ. ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ 

ਅ. ਇਵਤਿਾਸਕ ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ 

ੲ. ਸੂੰਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ 

ਸ. ਰ ਪ੍ਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ 

ਯੂਨਿਟ – 4            18 ਘੰਟੇ 

ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਵਗਆਨ: ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੱ੍ਧਰ  
ੳ. ਧੁਨੀ ਵਿਵਗਆਨ 
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ਅ. ਭਾਿੂੰ ਸ਼ ਵਿਵਗਆਨ  
ੲ. ਿਾਕ ਵਿਵਗਆਨ 

ਸ. ਅਰਥ ਵਿਵਗਆਨ 

 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਆਤਮ ਵਸੂੰਘ, ਸਮਾਵਜਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਪ੍ਵਟਆਲਾ।  
2. ਸੂੰਘਾ, ਸੁਖਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਿਮੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ। 
3. ਵਸੱਧ , ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਮਾਨਿ ਵਿਵਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
4. ................, ਸ਼ਬਿ: ਸੂੰ ਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਸਰ ਪ੍, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ।  
5. ਿਰਕੀਰਤ ਵਸੂੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੱਲੀ। 
6. ..............., ਰ ਪ੍ਾਂਤਰੀ ਵਿਆਕਰਣ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ। 
7. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
8. ਜਗਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ, ਵਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ। 
9. ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸੂੰਘ, ਵਸਧਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਮਿਾਨ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
10. .............., ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਬਣਤਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ।  
11. ਪੁ੍ਆਰ, ਜੋਵਗੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਸੂੰ ਕਲਪ੍ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਿਾਂ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਿਮੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ। 
12. ਬਲਿੇਿ ਵਸੂੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
13. ਬ ਟਾ ਵਸੂੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ: ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਿਾਰ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਵਧਆਣਾ। 
14. F. D. Sassure, Course In General Linguistics, Fontana Collins. 

15. Harjit Singh Gill, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, 
Patiala. 

16. John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge. 

17. Tandra Patnayak, SABDA, DK Print World Publishers, New Delhi. 
 

Course Code: PBI.704 

Course Title: ਿ ਰਮਨਤ ਕਾਨਿ 

 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 75 

L T P Credits 

3 2 0 4 

Learning Outcomes:  

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੇ ਮ ਲ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪ੍ੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
 ਕਾਵਿ ਅਵਧਐਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਅਵਧਐਨ ਵਿਚਲੇ ਬੁਵਨਆਿੀ ਅੂੰ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਸਮਝ ਿਾ ਵਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਿੇ ਿੋਏ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਲੀਕਣ ਿੇ ਯੋਗ ਸਕਣਗੇ। 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਵਧਐਨ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਅੂੰ ਤਰ-ਵਿਰਸ਼ਟੀਆਂ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿੇ 

ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਵਧਐਨਾਂ ਿੇ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਚੂੰ ਤਨ ਿੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਤੋਂ 

ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
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 ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਅਵਧਐਨ-ਵਿਰਸ਼ਟੀਆਂ ਿੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਸਰਜਤ-ਪ੍ਿੁੂੰਚ ਿੁਆਰਾ ਬਾਣੀ-ਪ੍ਾਠਾਂ ਿਾ ਵਿਿਾਰਕ ਤੇ 
ਪ੍ਾਠਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਯੂਨਿਟ – 1            19 ਘੰਟੇ 

ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿਧਾਰਾ: ਵਪ੍ਛੋਕੜ ਤੇ ਇਤਿਾਸ 

ਗੁਰ  ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਿੀ ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਨਾ: ਇਵਤਿਾਸ ਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਨ-ਯੋਜਨਾ 
ਗੁਰ  ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਿੀ ਸਾਵਿਤਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ 

ਯੂਨਿਟ – 2            19 ਘੰਟੇ 

ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ ਅਵਧਐਨ ਿੇ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਰੁਝਾਨ  
ੳ. ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾਈ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਈ 

ਅ. ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਿੀ  
ੲ. ਰ ਪ੍ਿਾਿੀ-ਸੂੰਰਚਨਾਿਾਿੀ 
ਸ. ਪ੍ਾਠਾਤਮਕ 

ਿ. ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ 
ਕ. ਸਬਾਲਟਰਨ 

ਯੂਨਿਟ – 3            19 ਘੰਟੇ 

ਆਸਾ ਿੀ ਿਾਰ (ਗੁਰ  ਨਾਨਕ): ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ  
ਯੂਨਿਟ – 4            18 ਘੰਟੇ 

ਸੁਖਮਨੀ (ਗੁਰ  ਅਰਜਨ): ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ 

 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਵਗੱਲ, ਮਵਿੂੰਿਰ ਕੌਰ, ਗੁਰ  ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਿੀ ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਨ ਕਲਾ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿੱਲੀ। 
2. .............., ਬਾਣੀ ਸਾਰ, ਨਿਯੁਗ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੱਲੀ। 
3. ............, ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਿੇਿ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਵਟਿ, ਵਿੱਲੀ। 
4. ............,ਆਵਿ ਗਰੂੰ ਥ ਲੋਕ ਰ ਪ੍, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਵਟਿ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨਿੀਂ ਵਿੱਲੀ।  
5. ਗੁਲਿੂੰ ਤ ਵਸੂੰਘ, ਗੁਰਮਵਤ ਸਾਵਿਤ ਵਚੂੰ ਤਨ, ਵਸੂੰਘ ਬਰਿਰਜ਼, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

6. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
7. ਜਗਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੱਲੀ। 
8. ............, ਬਾਣੀ ਸੂੰ ਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੈਸ, ਚਾਂਿਨੀ ਚੌਂਕ, ਵਿੱਲੀ। 
9. .............., ਮੱਧਕਾਲੀ ਸ਼ਬਿ ਸਵਭਆਚਾਰ, ਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿੱਲੀ। 
10. ਜੋਧ ਵਸੂੰਘ, ਗੁਰਮਵਤ ਵਨਰਣਯ, ਲਾਿੌਰ ਬੱੁਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲੁਵਧਆਣਾ। 
11. ਤਾਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਗੁਰ  ਨਾਨਕ : ਵਚੂੰ ਤਨ ਤੇ ਕਲਾ, ਕਸਤ ਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੂੰ ਨਜ਼, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
12. ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸੂੰਘ, ਵਸੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਿੀ ਰ ਪ੍ ਰੇਖਾ, ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
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13. ਿਜ਼ੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਿੇਿ, ਨ ਸ਼ਨਲ ਬੱੁਕ ਟਰੱਸਟ, ਇੂੰਡੀਆ। 
 
Course Code: PBI.705 

Course Title: ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ 

 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 75 

L T P Credits 

3 2 0 4 

Learning Outcomes:  

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਮੱੁਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ 
 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਵਭਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੇ ਸੂੰ ਿਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ 
 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਜੀਿਨ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਤੋਂ ਿਾਵਕਫ਼ ਿੋਣਗੇ 
 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਰ ਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿੋਈ ਖੋਜ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਿੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਿੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਅੂੰ ਤਰ-ਵਿਰਸ਼ਟੀਆਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਿੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿਾ ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਿੀ 

ਸਮਰਥਾ ਿੇ ਧਾਰਨੀ ਿੋਣਗੇ 
 

ਯੂਨਿਟ – 1            19 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਸੂੰ ਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾਸ 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸਰੋਕਾਰ 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਚੇਤਨਾ: ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸੂੰਗ 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ: ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਿਾਿੀ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 
ਯੂਨਿਟ – 2            19 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਵਿਧਾਿਾਂ ਿਾ ਵਿਕਾਸ 

ੳ. ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ 
ਅ. ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ 
ੲ. ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ 

ਯੂਨਿਟ – 3            19 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ. ਸ. ਪ੍. ਵਸੂੰਘ ਤੇ ਿਰਚੂੰ ਿ ਵਸੂੰਘ ਬੇਿੀ): ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ  
ਯੂਨਿਟ – 3            18 ਘੰਟੇ 

ਿੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਿੋਈ (ਜਰਨ ਲ ਵਸੂੰਘ ਸੇਖਾ): ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ 

 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸੁਵਰੂੰ ਿਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ, ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
2. ਖੋਜ ਿਰਪ੍ਣ (ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ), ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
3. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ), ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
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4. ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਮੱੁਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਿਾਨ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
5. ਬੇਿੀ, ਿਰਚੂੰ ਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰਿਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ, ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
6. .................,  ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪ੍ਾਠ ਤੇ ਪ੍ਰਸੂੰਗ , ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ 

ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
7. ..............., ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਗਲਪ੍, ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

 
Course Code: PBI.706 

Course Title: ਭਾਰਤੀ ਕਾਨਿ ਸ਼ਾਸਤਰ 

 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 75 

L T P Credits 

3 2 0 4 

Learning Outcomes:  

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਕਾਵਿ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ ਬਾਰੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟਤਾ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਬੋਧ ਿਾ ਵਿੱਸਾ 

ਬਣਾਉਣਗੇ। 
 ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਿਾਂ ਿੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤਰ-ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਸਬੂੰ ਧੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਵਸਰਜਣਗੇ। 
 ਇਨਹ ਾਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅੂੰ ਤਰਵਿਰਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਚਨਾ ਿੇ ਅੂੰ ਤਰੂੰਗ ਅਤੇ ਬਵਿਰੂੰਗ ਸਰ ਪ੍ ਨ ੂੰ  

ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 

 

ਯੂਨਿਟ – 1            19 ਘੰਟੇ 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ: ਸੂੰ ਸਵਕਰਤ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਾਵਮਲ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ; ਸਾਮੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਯੂਨਿਟ – 2            19 ਘੰਟੇ 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ:  ਕਾਵਿ ਿਾ ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ 

ਕਾਵਿ ਿੇ ਭੇਿ (ਵਿਰਸ਼, ਸ਼ਰਿ, ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ, ਖੂੰਡ ਕਾਵਿ, ਮੁਕਤਕ ਕਾਵਿ) 
ਯੂਨਿਟ – 3            19 ਘੰਟੇ 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ: ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਇ 

ੳ. ਰਸ ਸੂੰਪ੍ਰਿਾਇ 

ਅ. ਧੁਨੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਇ 

ੲ. ਿਕਰੋਕਤੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਇ 

ਯੂਨਿਟ – 4            18 ਘੰਟੇ 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ: ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਇ 

ੳ. ਅਲੂੰ ਕਾਰ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਇ 

ਅ. ਰੀਤੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਇ 

ੲ. ਔਵਚਤਯ ਸੂੰਪ੍ਰਿਾਇ 
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 ਤਾਵਮਲ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਤੋਲਕਵਪ੍ਅਮ 

 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਜੱਗੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ। 
2. ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸੂੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਲਾਿੌਰ ਬੱੁਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲੁਵਧਆਣਾ। 
3. Kapoor, Kapi, Literary Theory: Indian Conceptual Framework, East-West 

Press, New Delhi 
4. ……………, Text and Interpretation: The Indian Tradition, DK Print 

World, New Delhi. 
 

 
Course Code: PBI.707 

Course Title: ਈਕੋਨਕਿਟੀਨਸਜ਼ਮ 

 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 75 

L T P Credits 

3 2 0 4 

Learning Outcomes:  

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਮ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਵਧਐਨ ਮਾਡਲ ਿਜੋਂ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਗਰਵਿਣ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ।  
 ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ ਿੇ ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਵਤਿਾਸਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਵਿੱਚ ਿੇਖਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਿਾਵਰਕ  ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ 

ਿੋਣਗੇ। 
 ਇਸ ਅਵਧਐਨ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਿੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  
 

ਯੂਨਿਟ – 1           19 ਘੰਟੇ 

ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ: ਮੁੰਲੀ ਜਾਣਪ੍ਛਾਣ, ਮਨੱੁਖ, ਸਾਵਿਤ, ਿਾਤਾਿਰਨ ਅਤੇ ਆਲੇ–ਿੁਆਲੇ ਵਿਚ ਆਪ੍ਸੀ 
ਸਬੂੰ ਧ 

ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ: ਵਿਸ਼ਾ–ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰਵਥਕਤਾ  
ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ: ਅੂੰ ਤਰ–ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 

ਯੂਨਿਟ – 2           19 ਘੰਟੇ 

ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  
ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ ਿੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਚੂੰ ਤਕ  
ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ ਿੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ 

ਯੂਨਿਟ – 3           19 ਘੰਟੇ 

  ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਧਾਰਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ 

ਸਾਵਿਤਕ ਵਕਰਤਾਂ ਿਾ ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ ਿੇ ਸੂੰ ਿਰਭ ਵਿਚ ਅਵਧਐਨ  
ਯੂਨਿਟ – 4           18 ਘੰਟੇ 

ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਚ ਕੁਿਰਤ, ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਆਲਾ-ਿੁਆਲਾ 
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ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ ਿਾ ਆਰੂੰਭ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 

ਈਕੋਵਕਰਟੀਵਸਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਧੁਵਨਕ ਸਾਵਿਤ 

 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ ਸੂਚੀ  
1. Aruna Goel. Environment and Ancient Sanskrit Literature. New Delhi: 

Deep & Deep Publication Private Limited. 2003. 

2. Coupe, E. (ed.) The Green Studies Reader: From Romanticism to 
Ecocriticism, London: Routledge. 2000. 

3. Glotfelty, Cheryll. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary 
Ecology. Ed. Cheryll Glotfelty and Harold Fromm. Athens: U of Georgia 

Press, 1996. 
4. Greg Garrard. Ecocriticism. London and New York: Routledge, 2004.  

5. Hayward, T. Ecological Thought: An Introduction, London: Polity, 1995. 
6. Kerridge, Richard. Writing the Environment: Ecocriticism and Literature. 

Zed Books, 1998.  
7. Krech III, S. The Ecological Indian: Myth and History, London: Norton, 

1999. 

8. Krishnacharya Tamanacharya Pandurangi. Environment in Puraṇas. 
Bangalore: Dvaita Vedanta Studies & Research Foundation. 2000. 

9. Kroeber, K. Ecological Literary Criticism: Romantic Imagining and the 
Biology of Mind, New York: Columbia University Press, 1994. 

10. Morton, T. Ecology without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics, 
London: Harvard University Press, 2007. 

11. Rajdeva Narayan and Janardan Kumar. Ecology and Religion: Ecological 
Concepts in Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism. New Delhi: 
Deep & Deep Publication Private Limited.2008. 

12. Vandana Shiva and Maria Mies.  Ecofeminism. Halifax: Fernwood 
Publications, 1993. Print. 

13. Vandana Shiva. Ecology and the Politics of Survival: Conflicts over 
Natural Resources in India. California: Sage Publications. 1991. Print.  

14. Vandana Shiva. Staying Alive: Women, Ecology and Development. New 

Delhi: Zed Books Ltd.1989. Print.  
15. Vandana Shiva. The Violence of the Green Revolution: Third World 

Agriculture, Ecology and Politics. New Delhi: Zed Books, 1991. Print. 
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Course Code: PBI.708 

Course Title: ਤ ਲਿਾਤਮਕ ਸਾਨਹਤ 

 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 75 

L T P Credits 

3 2 0 4 

Learning Outcomes:  

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਇਕ ਅਵਧਐਨ ਵਿਧੀ ਿਜੋਂ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ।   
 ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਇਵਤਿਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ ਤੋਂ ਜਾੂੰਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਿੇ  ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤ ੇਸੂੰ ਕਲਪ੍ਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਵਧਐਨ ਕਰ ਸਕਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ।  

 

ਯੂਨਿਟ – 1           19 ਘੰਟੇ 

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ : ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍  
ਵਿਸ਼ਿ ਸਾਵਿਤ, ਕੌਮੀ ਸਾਵਿਤ, ਖੇਤਰੀ ਸਾਵਿਤ  

ਯੂਨਿਟ – 2           19 ਘੰਟੇ 

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਿੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਿੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤ ੇਵਸਧਾਂਤ  

ਯੂਨਿਟ – 3           19 ਘੰਟੇ 

ਫਰੈਂਚ ਸਕ ਲ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਕ ਲ  
ਇਨਫਲ ਐਸਂ, ਰੀਸੇਪ੍ਸ਼ਨ, ਬੌਰੋਇੂੰਗ, ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ,ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 

ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਅੂੰ ਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ : ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾਿਾਂ 
ਯੂਨਿਟ – 4           18 ਘੰਟੇ 

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਿ,ਅਨੁਿਾਿ ਿੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਿੀ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ 

 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ  ਸੂਚੀ  

1. ਖੋਜ ਿਰਪ੍ਣ, (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ ), ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰI  
2. ਧੀਰ, ਕੁਲਿੀਪ੍ ਵਸੂੰਘ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾI 
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. 
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Course Code: PBI.709 

Course Title: ਲੋਕਿਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਿਾਰਾ 
 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 75 

L T P Credits 

3 2 0 4 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਿੰੂ ਕਰਿ ਉਪਰੰਤ (Learning Outcomes) ਨਿਨਦਆਰਥੀ: 
 ਲੋਕਧਾਰਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ। 
 ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਵਧਐਨ ਆਵਿ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ਾਂ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨਾ । 
 ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ। 
 ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਵਿਧਾਿਾਂ ਿੇ ਅਵਧਐਨ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ 

ਯੋਗ ਿੋ  ਸਕਣਾ। 
 ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਿਾ ਸਰ ਪ੍ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਿਾ ਵਗਆਨ ਿਾਵਸਲ ਕਰਨਾ I 

 

ਯੂਨਿਟ – 1            19 ਘੰਟੇ 

ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਵਧਐਨ ਅਤ ੇ ਇਸਿਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇ

ਆਧੁਵਨਕਤਾ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਸੂੰਚਾਰ ਮਾਵਧਅਮ  
ਯੂਨਿਟ – 2            19 ਘੰਟੇ 

ਲੋਕ ਕਾਵਿ: ਰ ਪ੍ ਅਤੇ ਿਰਗੀਕਰਨ 

ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ, ਲੋਕ ਧਰਮ, ਰਿੁ ਰੀਤਾਂ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਿੇ ਵਤਉਿਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ 

ਯੂਨਿਟ – 3            19 ਘੰਟੇ 

ਲੋਕ ਕਲਾਿਾਂ, ਲੋਕ ਨਾਟ, ਲੋਕ ਸੂੰਗੀਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਟ: ਰ ਪ੍ ਅਤੇ ਿਰਗੀਕਰਨ  
ਲੋਕਧਾਰਾ ਖੋਜ ਿੇ ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਵਿਸ਼ੇ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ 

ਯੂਨਿਟ – 4            18 ਘੰਟੇ 

 ਮੇਰਾ ਵਪ੍ੂੰ ਡ: ਵਗਆਨੀ ਗੁਰਵਿੱਤ ਵਸੂੰਘ 

Transaction Mode: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar; Dialogue 

Mode 

 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕਰਨਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜੀਿਨ, ਨਿਯੁੱ ਗ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੱਲੀ। 
2. ਖਵਿਰਾ, ਭੁਵਪ੍ੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕਯਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਵਭਆਚਾਰ, ਪੈ੍ਪ੍ਸ  ਬੁੱ ਕ ਵਡਪ੍ , ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
3. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
4. ਵਗਆਨੀ ਗੁਰਵਿੱਤ ਵਸੂੰਘ, ਮੇਰਾ ਵਪ੍ੂੰ ਡ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ। 
5. ਗੁਰਮੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ: ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਤੇ ਆਧੁਵਨਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਪੁ੍ਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
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6. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਵਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
7. ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
8. ਵਥੂੰ ਿ, ਕਰਨ ਲ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰਪ੍ਾ.), ਲੋਕਯਾਨ ਅਵਧਐਨ, ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

9. ਵਥੂੰ ਿ, ਕਰਨ ਲ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਲੋਕਯਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ, ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ 
ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

10. ਨਾਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਿੀ ਵਸਰਜਣ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ, ਲੋਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ। 
11. ਬੇਿੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ਿਕੋਸ਼, ਨ ਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਵਿੱਲੀ। 
12. ਬੇਿੀ ,ਿਣਜਾਰਾ ,ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ,ਰ ਪ੍ ਤੇ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ :ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਨਿੀਂ ਵਿੱਲੀ। , 
13. ਰੂੰਧਾਿਾ  ,ਮਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ , ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ  ,ਪ੍ਵਟਆਲਾ । 

14. Dundes, Allan, Essays in Folklore. 
15. Darson, Richard M., Folklore and Folklife 

 

Course Code: PBI.710 

Course Title: ਸਾਨਹਤ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੂਚਿਾ ਤਕਿਾਲੋਜੀ 
 
 
 

ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 75 

L T P Credits 

3 2 0 4 

Learning Outcomes:  

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਿਰਤਮਾਨ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਵਿੱਚ ਸਾਵਿਤ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿੇ ਅੂੰ ਤਰ-ਸਬੂੰ ਧਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਣ ਿੇ 

ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿੇ ਯੁੱ ਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿੋ ਰਿੇ ਪ੍ਵਰਿਰਤਣ ਤੇ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰਣ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਅਨੁਭਿ ਿੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਉਪ੍ਰ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨ ੈੱਟ ਿੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ 

ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਸਾਵਿਤਕ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੀ ਲੱਭਤ, ਸਾਂਭ ਸੂੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁ੍ਨਰ ਉਤਪ੍ਾਿਨ ਵਿੱਚ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿ ੇ

ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਪੱ੍ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੱ੍ਖਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਿੇ ਮ ਲ/ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਣ 

ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 

ਯੂਨਿਟ 1            19 ਘੰਟੇ 

ਸਾਵਿਤ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਅੂੰ ਤਰ-ਸਬੂੰ ਧ 

ਵਡਜੀਟਲ ਵਿਊਮੈਨੀਟੀਜ਼: ਸੂੰ ਕਲਪ੍, ਸੀਮਾਿਾਂ ਤੇ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ 
ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ, ਵਲਪ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨ ੈੱਟ ਜਗਤ; ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਟਾਈਪ੍ ਵਸਸਟਮ 

ਯੂਨਿਟ 2            19 ਘੰਟੇ 
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ਸੂੰਚਾਰ ਿਾ ਬਿਲਿਾ ਸਰ ਪ੍: ਵਚੱਠੀ-ਪੱ੍ਤਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਧੁਵਨਕ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ ਅਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ 
ਨ ਟਿਰਵਕੂੰਗ ਤੱਕ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੁ੍ਸਤਕ: ਇਵਤਿਾਸਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿਰਸ਼; ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਅਮੈਵਜ਼ਨ ਵਕੂੰ ਡਲ 

ਯੂਨਿਟ 3            19 ਘੰਟੇ 

ਨਿਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤਕ ਜਗਤ: ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਵਿਤਕ ਿੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸੂੰਿਰਭ ਵਿੱਚ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਡਜੀਟਲ ਪੱ੍ਤਰਕਾਰੀ (ਵਨਊ ਮੀਡੀਆ) ਅਤੇ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ੀ ਪੱ੍ਤਰਕਾਰੀ 
ਯੂਨਿਟ 4            18 ਘੰਟੇ 

ਸ ਚਨਾ ਿੇ ਉਤਪ੍ਾਿਨ ਤੇ ਪ੍ਸਾਰ ਿੀਆਂ ਵਿਵਭੂੰ ਨ ਪ੍ਰਤਾਂ; ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪ੍ੀਡੀਆ 

ਵਡਜੀਟਲ ਯੁੱ ਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਿਤਕ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੀ ਸਾਂਭ ਸੂੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁ੍ਨਰ-ਉਤਪ੍ਾਿਨ; ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਪ੍ੂੰਜਾਬ 
ਵਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 
 

ਸਹਾਇਕ ਪ ਸਤਕ ਸੂਚੀ 
1. Burnham, Clint. Does the Internet Have an Unconscious?: Slavoj Žižek and Digital 

Culture. Bloomsbury Academic. 
2. Gardiner, Eileen and Ronald G. Musto. The Digital Humanities: A Primer for 

Students and Scholars. Cambridge UP. 
3. Paulson, Sarah J. and Anders Skare Malvik. Literature in Contemporary Media 

Culture: Technology - Subjectivity- Aesthetics. John Benjamins. 

4. Siemens, Ray and Susan Schreibman. A Companion to Digital Literary Studies. 
Blackwell.  

5. Thurlow, Crispin and Kristine Mroczek. Digital Discourse: Language in the New 
Media. Oxford UP. 

6. ਿਾਲੀਆ, ਿਰਵਜੂੰ ਿਰ, ਪੱ੍ਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤਕ ਪੱ੍ਤਰਕਾਰੀ, ਨ ਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਵਿੱਲੀ। 
7. ਕਪ੍ ਰ, ਨਵਰੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਪੱ੍ਤਰਕਾਰੀ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ। 


