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Programme Learning Outcomes (M.A. Punjabi) 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਸਾਵਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਲੋਕਧਾਰਾ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਵਿਆਚਾਰ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਸਾਵਿਤਕ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਾਠਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਮਾਨਿੀ ਿਤੀਰੇ ਿੀ ਨੇਮਾਿਲੀ ਿ ਆਰਾ ਸਮਾਜ-

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੇ ਵਿਿਿਾਰ ਿੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ ਆਵਿ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਵਮਕਤਾ ਨਾਲ 

ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਸਰਜਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਵਖਆਿਾਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਵਧਐਨ, 

ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਅਤੇ ਵਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਯੋਗਿਾਨ ਪ੍ਾ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਸਾਵਿਤਕ ਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿੀ ਰ ਪ੍ਰੇਖਾ 

ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਪ੍ਰੂੰ ਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਮੀਡੀਆ (ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਨ, ਪ੍ੁੱ ਤਰਕਾਰੀ, ਐਕਂਵਰੂੰਗ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 

ਆਵਿ) ਵਿੁੱ ਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੇਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
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Course Structure of the Programme 
Semester - I 

Course 
Code 

Course Title Course  
Type 

L T P Cr 

PBI.506 ਗ ਰਮਵਤ ਸਾਵਿਤ CC 4 0 0 4 

PBI.507 ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ CC 4 0 0 4 

PBI.509 ਸਾਵਿਤ ਵਸਧਾਂਤ CC 4 0 0 4 

PBI.515 ਖੋਜ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ CFC 3 0 0 3 

PBI.516 ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ) CFC 0 0 2 1 

xxx ਅੂੰਤਰ-ਅਨ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸ (IDC) IDC 2 0 0 2 

Discipline Elective (Any one of the following*/MOOC) 

PBI.510 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ DSE 4 0 0 4 

PBI.511 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਬਰਤਾਂਤ ਕਾਵਿ DSE 4 0 0 4 

Interdisciplinary Courses (for other departments*) 

PBI.512 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ (IDC) IDC 2 0 0 2 

PBI.513 ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ (IDC) IDC 2 0 0 2 

PBI.517 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਲਪ੍ੀ: ਮ ਢਲੀ ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ-1(IDC) IDC 2 0 0 2 

PBI.518 ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਸਨੇਮਾ (IDC) IDC 2 0 0 2 

 Total Credits  21 0 2 22 

Semester - II 

Course 
Code 

Course Title Course  
Type 

L T P Cr 

PBI.508 ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ CC 4 0 0 4 

PBI.521 ਸ ਫ਼ੀ, ਵਕੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਵਿ CC 4 0 0 4 

PBI.522 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ CC 4 0 0 4 

PBI.524 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ CFC 4 0 0 4 

PBI.542 ਸੈਮੀਨਾਰ-1 SDC 0 0 0 1 

xxx ਅੂੰਤਰ-ਅਨ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸ (IDC) IDC 2 0 0 2 

Discipline Elective (Any one of the following*/MOOC) 

PBI.525 ਿਗਤੀ ਸਾਵਿਤ DSE 4 0 0 4 

PBI.526 ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਕਾਵਿ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧਐਨ DSE 4 0 0 4 

Interdisciplinary Courses (for other departments*) 

PBI.527 ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ (IDC) IDC 2 0 0 2 

PBI.528 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ (IDC) IDC 2 0 0 2 

PBI.529 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ (IDC) IDC 2 0 0 2 

PBI.530 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਲਪ੍ੀ: ਮ ਢਲੀ ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ-2 (IDC) IDC 2 0 0 2 

 Total Credits  20 0 0 23 
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Semester - III 

Course Code Course Title Course Type L T P Cr 

PBI.523 ਸਵਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ CC 4 0 0 4 

PBI.551 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ-1 CC 4 0 0 4 

PBI.552 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ CC 4 0 0 4 

PBI.553 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ CC 4 0 0 4 

PBI.543 ਸੈਮੀਨਾਰ-2 SDC 0 0 0 1 

** Value Added Course  VAC 0 0 0 1 
Discipline Elective (Any one of the following*/MOOC) 

PBI.555 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ DSE 4 0 0 4 

PBI.556 ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ DSE 4 0 0 4 

PBI.557 ਵਿਸ਼ਿ ਸਾਵਿਤ DSE 4 0 0 4 

PBI.558 ਿਾਰਤੀ ਸਾਵਿਤ DSE 4 0 0 4 

Value Added Course (Any one of the following*) 

PBI.502 ਅਨ ਿਾਿ VAC - - 2 1 

PBI.503 ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ ਲੇਖਣ: ਵਿਿਾਵਰਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ VAC - - 2 1 

PBI.504 ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕਤਾ VAC - - 2 1 

PBI.505 ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖਣ VAC - - 2 1 

 Total Credits  20 0 0 22 

Semester - IV 

Course Code Course Title Course Type L T P Cr 

PBI.554 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੂੰਗਮੂੰਚ CC 4 0 0 4 

PBI.571 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ-2 CC 4 0 0 4 

PBI.577 ਮ ਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਵਖਆ ਅਵਿਆਸ-1 DEC 0 4 0 2 

PBI.578 ਮ ਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਵਖਆ ਅਵਿਆਸ-2 DEC 0 4 0 2 

PBI.599 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ SDC 0 0 0 6 

** Value Added Course VAC 0 0 0 1 
Discipline Elective (Any one of the following*/MOOC) 

PBI.572 ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਪ੍ੁੱ ਤਰਕਾਰੀ DSE 4 0 0 4 

PBI.573 ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ DSE 4 0 0 4 

Value Added Course (Any one of the following*) 

PBI.502 ਅਨ ਿਾਿ VAC - - 2 1 

PBI.503 ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ ਲੇਖਣ: ਵਿਿਾਵਰਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ VAC - - 2 1 

PBI.504 ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕਤਾ VAC - - 2 1 

PBI.505 ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖਣ VAC - - 2 1 

 Total Credits  10 06 0 23 
*One of more courses will be offered subject to availability of the faculty and infrastructure) 

** Choose a Course from the Value Added Courses Offered in the University 
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Evaluation Criteria for Theory Courses: 

A. Continuous Assessment: [25 Marks]  
i. Surprise Test (minimum three) - Based on Objective Type Tests: 10 

Marks  

ii. Term paper: 10 Marks 
iii. Assignment(s): 5 Marks 

B. Mid Semester Test-1: Based on Subjective Type Test [25 Marks]  
C. End Semester Exam-1 (Subjective): Based on Subjective Type Test [25 

Marks]  

D. End Semester Exam-2 (Objective): Based on Objective Type Tests [25 
Marks] 

 

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  
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M.A. Punjabi (Detailed Syllabus) 
 

ਸਮੈਸਟਰ-1 

 
Course Code: PBI.506 

Course Title: ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਿਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਗ ਰਮਵਤ ਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਿੀ ਸਮਝ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਗ ਰਮਵਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਿਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੁੱ ਖਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਆਵਿ ਗਰੂੰ ਥ ਿੀਆਂ ਸਾਵਿਤਕ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਕੀ ਵਿਲੁੱ ਖਣਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਿਰਤੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਕਾਵਿ-ਰ ਪ੍ਾਂ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ‘ਜਪ੍ ਜੀ’ ਿੀ ਪ੍ਾਠਾਤਮਕ ਪ੍ੜਹਤ ਿ ਆਰਾ ਇਸ ਿੇ ਸਾਵਿਤਕ ਤੇ ਿਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਨ ੂੰ  ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੀ 

ਸਾਵਿਤਕ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  
 ‘ਬਾਰਾਿਮਾਿ ਮਾਝ’ ਿੇ ਪ੍ਾਠਗਤ ਅਵਧਐਨ ਿ ਆਰਾ ਇਸ ਿੀ ਸਾਵਿਤਕ ਸਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਕ 

ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮ ਲਾਂਵਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਬਾਣੀ-ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਿਾਵਰਕ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਬ ਵਨਆਿੀ ਜ ਗਤਾਂ ਵਸੁੱ ਖ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ ਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਿੀ ਸੂੰ ਕਲਵਪ੍ਕ ਚੇਤਨਾ ਿ ਆਰਾ ਗ ਰਬਾਣੀ ਿੇ ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਵਨਰ ਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਗ ਰਮਵਤ ਸਾਵਿਤ: ਵਸਧਾਂਤ, ਇਵਤਿਾਸ, ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮ ੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ, ਗ ਰਬਾਣੀ ਿਾ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਗ ਰ  ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਵਿਬ:  ਇਵਤਿਾਸ, ਇਕੁੱਤਰੀਕਰਨ ਿੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਨ ਕਲਾ 
ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਜੀ – ਜਪ੍ ਜੀ 
ਜਪ੍ ਜੀ: ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ, ਿਾਰਸ਼ਵਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਗਤ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 

ਜਪ੍ ਜੀ: ਵਿਸ਼ਿ ਚੇਤਨਾ 
ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਗ ਰ  ਅਰਜਨ ਿੇਿ ਜੀ – ਬਾਰਾਮਾਿ ਮਾਝ 

ਬਾਰਾਮਾਿ ਮਾਝ: ਵਿਸ਼ਾਗਤ, ਵਿਧਾਗਤ, ਸਮਾਜ-ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਲਵਪ੍ਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 

 
Mode of Transaction: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar 
Tools of Transaction: Gurbani Researcher App 
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ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅੂੰ ਵਮਰਤਪ੍ਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਖਿੀਰ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਗ ਰਮਵਤ ਕਾਵਿ-ਵਸਧਾਂਤ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2017। 

2. ਸਾਵਿਬ ਵਸੂੰਘ, ਜਪ੍ ਜੀ ਸਾਵਿਬ ਸਟੀਕ, ਵਸੂੰਘ ਬਰਿਰਜ਼, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

3. ਕਾਂਗ, ਜਸਪ੍ਾਲ ਕੌਰ, ਬਾਣੀ ਸੂੰ ਿੇਿਨਾ, ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਪ੍ ਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
4. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
5. ਗ ਰ  ਅਰਜਨ ਿੇਿ (ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਸੀਰੀਜ਼), ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
6. ਵਗੁੱ ਲ, ਮਵਿੂੰ ਿਰ ਕੌਰ, ਗ ਰ  ਅਰਜਨ ਿੇਿ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਵਟਿ, ਵਿੁੱ ਲੀ। 
7. ਵਗੁੱ ਲ, ਮਵਿੂੰ ਿਰ ਕੌਰ, ਗ ਰ  ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਿੀ ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਨ ਕਲਾ, ਰੁੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿੁੱ ਲੀ। 
8. ਜਗਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰਮਵਤ ਕਾਵਿ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ। 
9. ਤਾਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ: ਵਚੂੰ ਤਨ ਤੇ ਕਲਾ, ਕਸਤ ਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੂੰ ਨਜ਼, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

10. ਤਾਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਬਾਰਾਮਾਿ ਿਰਪ੍ਣ, ਵਨਊ ਬ ੁੱ ਕ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ। 
11. ਿੀਪ੍, ਿਲੀਪ੍ ਵਸੂੰਘ, ਜਪ੍ ਜੀ: ਇਕ ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
12. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿ ਨੀਆ (ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਅੂੰ ਕ), ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
13. ਵਪ੍ਰਤਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਜਪ੍ ਜੀ ਵਿਿੇਚਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
14. ਰਾਮ ਵਸੂੰਘ, ਜਪ੍ ਜੀ ਿਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਰ ਪ੍, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਤ ਅਕਾਿਮੀ, ਲ ਵਧਆਣਾ। 
15. Kohli, Surinder Singh. Sikhism and Guru Granth Sahib, National 

Bookshop, Delhi. 
 
Course Code: PBI.507 

Course Title: ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਆਧ ਵਨਕਤਾ ਅਤੇ ਆਧ ਵਨਕ ਬੋਧ ਸੂੰਕਲਪ੍ਾਂ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਿੀ 
ਇਵਤਿਾਸਕ ਰ ਪ੍-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਸਕਣਗੇ। 

 ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਿੀਆ ਂਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤ ੇਮ ਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਛਾਣਨ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾਸਲ 
ਕਰਨਗੇ। 

 ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਰ ਪ੍ਾਂ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਧਾਗਤ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਛਾਣਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੀ ਪ੍ੜਹਤ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਵਿ ਵਸਰਜਣ-ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਅਵਧਐਨ-ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ 

ਿਾ ਵਨਕਟ ਅਨ ਿਿ ਕਰਨਗੇ। 
 ਕਾਵਿ-ਪ੍ਾਠਾਂ ਿਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਆਧ ਵਨਕਤਾ ਅਤ ੇਆਧ ਵਨਕ ਬੋਧ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੁੱ ਚ ਆਧ ਵਨਕਤਾ ਿਾ ਪ੍ਰਿੇਸ਼,  
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ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਿਾ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਇਵਤਿਾਸ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ: ਮ ੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤ ੇਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਿਾਂ 
ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਚੋਣਿੀਂ ਕਵਿਤਾ: ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ 
ਚਾਵਤਰਕ ਕਾਵਿ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਿ ੁੱ ਧ ਪ੍ੁੱ ਥਰੀ: ਜਗਤਾਰ 

ਜਗਤਾਰ ਕਾਵਿ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ 
 
Mode of Transaction: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-
learning 
Tools of Transaction: Youtube, videos, audio 

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕਰਮਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਿਾਂ ਿੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
2. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਆਧ ਵਨਕ ਕਾਵਿ ਵਿਸੇਸ ਅੂੰ ਕ), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ।  
3. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਨਿੀਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ: ਪ੍ਛਾਣ ਵਚੂੰ ਨਹ , ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ। 
4. ਨ ਰ, ਸ ਵਤੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ: ਵਸਧਾਂਤਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ, ਆਰਸੀ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ। 
5. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿ ਨੀਆ: ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਅੂੰ ਕ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
6. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਿੀਿਿੀਂ ਸਿੀ ਿੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ : ਸਰ ਪ੍ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

7. ਯੋਗਰਾਜ, ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਿਾ ਸ ਿਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ। 
8. ਰਾਵਜੂੰ ਿਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 2006। 

 

Course Code: PBI.509 

Course Title: ਸਾਤਿਿ ਤਸਧਾਂਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਸਾਵਿਤ, ਸਾਵਿਤ ਵਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤ-ਅਵਧਐਨ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਿੁੱ ਖੋ-ਿੁੱ ਖਰੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ਾਂ ਿੀ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟਤਾ 
ਿ ਆਰਾ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਨਖੇੜਾ ਤੇ ਤ ਲਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 ਪ੍ੁੱਛਮੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਅਵਧਐਨ ਵਿਧੀਆਂ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ਖ ਵਸਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤ ਸਮੀਵਖਆ ਿੇ 
ਮਾਪ੍ਿੂੰ ਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੇਖਾਂਵਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 ਿਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਇਆਂ ਅਤੇ ਮਿੁੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਵਸਧਾਤਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ ਰਬੀ 
ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿੇ ਮੌਵਲਕ ਸਰ ਪ੍ ਿੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
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 ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਧੀਆਂ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ ਲਈ ਰ ਪ੍ਾਂਤਵਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ ਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਿਸਵਥਤ ਵਨਰਣਾਤਮਕ ਰਾਏ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰ 

ਸਕਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ; ਸਾਵਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜ; ਸਾਵਿਤ ਤੇ ਸਖਸੀਅਤ; ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ  
ਯੂਤਿਟ – 2            13 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੁੱਛਮੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਅਰਸਤ  ਤੇ ਲੌਜਾਈਨਸ, ਮਾਰਕਸਿਾਿ, ਰ ਪ੍ਿਾਿ, ਨਿ-ਆਲੋਚਨਾ 
ਯੂਤਿਟ – 3            13 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੁੱਛਮੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ, ਸੂੰ ਰਚਨਾਿਾਿ ਅਤੇ ਉਤਰ ਸੂੰ ਰਚਨਾਿਾਿ, ਉੱਤਰ ਆਧ ਵਨਕਤਾਿਾਿ 

ਯੂਤਿਟ – 4            19 ਘੰਟੇ 

ਿਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਮ ਢਲੀ ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਇ: ਰਸ, ਧ ਨੀ ਤੇ ਅਲੂੰ ਕਾਰ 

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

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰਸ਼ੀ, ਗ ਰਚਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਰਸੀ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1996। 
2. ਸ ਵਿੂੰ ਿਰਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਥੀਮ ਅਤੇ ਵਿਿਾਰ, ਕਸਤ ਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੂੰ ਨਜ਼, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

3. ਸੇਖੋਂ, ਸੂੰਤ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਵਤਆਰਥ, 1957, ਲਾਿੌਰ ਬ ੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 1987। 

4. ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਅਵਧਐਨ ਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1970। 
5. ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1973। 
6. ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਮ ੁੱ ਲ ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1972। 

7. ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਰਚਨਾ ਸੂੰ ਰਚਨਾ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2010। 
8. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਸਾਵਿਤਕ ਿਾਿ ਅੂੰਕ), ਅੂੰਕ ਨੂੰ . 31,32, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
9. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ ਿਾਟੀਆ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਕਾਵਿ-ਵਸਧਾਂਤ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2017।  
10. ਜੁੱਗੀ, ਰਤਨ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 

ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1988। 

11. ਜੁੱਗੀ, ਰਤਨ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਤ ਕੋਸ਼: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਿਾਿਲੀ, 1989, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 
2011। 

12. ਵਥੂੰ ਿ, ਕਰਨੈਲ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰਪ੍ਾ), ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 
1977। 

13. ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸੂੰਘ, ਿਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਲਾਿੌਰ ਬ ੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2010। 

14. ਿਾਟੀਆ, ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਸੂੰ ਿਾਿ ਪ੍ ਨਰ ਸੂੰ ਿਾਿ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2012। 
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15. ਿਾਟੀਆ, ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 
2006। 

16. ਿਾਟੀਆ, ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਵਚੂੰ ਤਨ ਪ੍ ਨਰ ਵਚੂੰ ਤਨ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2010। 

17. ਰਿੀ, ਰਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਨਿੀਨ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੇਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1982 

18. ਰਿੀ, ਰਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਰਿੀ-ਚੇਤਨਾ, ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਕ ਗ ਰਚਰਨ ਵਸੂੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਰਿੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੁੱਸਟ, 
ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1991। 

19. Eagleton, Terry, How to Read Literature, Yale University Press, 
Connecticut, 2014. 

20. Miller, J. Hillis, On Literature, Routledge, London and New York, 2002. 
21. Waugh, Patricia, Literary Theory and Criticism, Oxford University Press, 

London, 2006. 
22. Widdowson, Peter, Literature, Routledge, London and New York, 2013. 

 

Course Code: PBI.515 

Course Title: ਖੋਜ-ਤਿਧੀ ਅਿੇ ਕੰਤਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿਜ਼ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 45 

L T P Credits 

3 0 0 3 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਖੋਜ ਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਮ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰਵਿਣ ਕਰਨਗੇ। 
 ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਖੋਜ ਸੂੰਿਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਵਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਲਈ ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਨ ੂੰ  ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਸਵਿਤ ਿਰਤ ਸਕਣਗੇ। 
 ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਵਗਆਨ ਿ ਆਰਾ ਇਸਿੀ ਵਿਿਾਰਕ ਿਰਤੋਂ ਵਿੁੱ ਚ ਮ ਿਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। 
 ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰੀ ਮ ਿਾਰਤ ਸਿਕਾ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿੇ ਯ ੁੱ ਗ ਵਿੁੱ ਚ ਪੈ੍ਿਾ ਿੋ ਰਿੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਿੇ ਨਿੇਂ ਮੌਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            12 ਘੰਟੇ 

 ਖੋਜ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ; ਖੇਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ;  

ਖੋਜ ਤੇ ਸਾਵਿਤਕ ਖੋਜ: ਅੂੰ ਤਰ ਵਨਖੇੜਾ  
ਖੋਜ ਵਿਧੀਆਂ; ਖੋਜ ਸੂੰਿ ਤੇ ਜ ਗਤਾਂ 

ਯੂਤਿਟ – 2                    12 ਘੰਟੇ 

ਖੋਜ ਿੇ ਮ ਢਲੇ ਪ੍ੂੰ ਧ: ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਮੁੱਗਰੀ ਿਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ; ਵਿਸ਼ੇ ਿੀ ਚੋਣ  
ਵਿਸ਼ਾ-ਚੋਣ ਅਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ:  ਰ ਪ੍-ਰੇਖਾ, ਿ ਵਮਕਾ, ਿਿਾਲੇ, ਪੈ੍ਰ-ਵਟੁੱ ਪ੍ਣੀਆਂ, ਸ ਤਰੀਕਰਨ, ਪ੍ ਸਤਕ ਸ ਚੀ, 
ਅਨ ਬੂੰ ਧ, ਇੂੰਡੈਕਸ, ਅੂੰ ਵਤਕਾ 
ਵਿਿਾਰਕ ਸਮੀਵਖਆ 

ਯੂਤਿਟ – 3            10 ਘੰਟੇ 
ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਿੀ ਮ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ, ਿਰਤੋਂ, ਵਕਸਮਾਂ 
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ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਿਾ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ 

ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਿਾਰਡਿੇਅਰ: ਇਨਪ੍ ਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪ੍ ਟ ਯੂੰ ਤਰ, ਮੈਮਰੀ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਰ 

ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ: ਵਸਸਟਮ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ, ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ, ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ 
ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਫਰਮਿੇਅਰ 

ਯੂਤਿਟ – 4            11 ਘੰਟੇ 

ਐਮ ਐਸ ਡੌਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਵਿੂੰ ਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਮ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਐਮ ਐਸ ਆਵਫਸ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨਜ਼: ਿਰਡ, ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਾਿਰਪ੍ ਆਂਇਟ 

ਇੂੰਟਰਨੈੈੱਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ 

ਿਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਲੈਂਗ ਏਜ਼ ਲੈਬ) ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ  
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ 

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

learning 
Tools of Transaction: Language Lab, Purdue OWL portal 

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕੂੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪ੍ੀ. ਸਾਈਬਰ ਸੂੰ ਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2010। 

2. ਕੂੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪ੍ੀ. ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 
2012। 

3. ਕੂੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪ੍ੀ. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿਾ ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰੀਕਰਨ, ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਵਿਵਗਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ, 
2015। 

4. ਕੂੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪ੍ੀ. ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਵਿੂੰ ਡੋਜ਼, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2010। 

5. ਕੇਸਰ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤ ਆਲੋਚਨਾ, ਮਿਾਨ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
6. ਕੇਸਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਵਚੂੰ ਤਨ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, 2006। 

7. ਜ ਨੇਜਾ, ਜਗਮੋਿਨ ਵਸੂੰਘ, ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ: ਮ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 
ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 

8. ਧਰਮ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਸੂੰ ਿਰਿ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
9. ਵਪ੍ਆਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਖੋਜ : ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਿਾਰ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
10. Anderson, Jonathan and Millicent Poole. Assignment and Thesis 

Writing, 4th Ed. Wiley India Pvt Ltd, New Delhi, 2011. 
11. Chindhade, Shirish, and Ashok Thorat, An Introduction to Research: The 

Rudiments of Literary Research, Foundation Books, New Delhi. 
12. Melton Beth et. al. Microsoft Office Professional 2013: Step by Step. PHI 

Learning Pvt. Ltd. Delhi. 
13. MLA Handbook, Eighth Ed., The Modern Language Association of 

America, New York, 2016. 
14. Norton, Peter. Introduction to Computers. 7th Ed. McGraw Hill Edu. Pvt. 

Ltd. New Delhi. 
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15. Preppernau, Joan and Joyce Cox. Windows 7: Step by Step. PHI 
Learning Pvt. Ltd. Delhi. 

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

 

Course Code: PBI.516 

Course Title: ਕੰਤਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿਜ਼ (ਪਰੈਕਟੀਕਲ) 
 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

0 0 2 1 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਅੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਿੀ ਵਿਿਾਰਕ ਿਰਤੋਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। 
 ਇੂੰਟਰਨੈੈੱਟ ਿੀ ਸ ਚੁੱ ਜੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਕੇਂਿਰਤ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ             30 ਘੰਟੇ 

ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਿੇ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਿਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ 
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟਡੌਸ ਅਤੇ ਵਿੂੰ ਡੋਜ਼ ਿੀਆਂ ਬ ਵਨਆਿੀ ਕਮਾਂਡਾਂ 
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਿਰਡ, ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਾਿਰਪ੍ ਆਇੂੰਟ ਿੀ ਿਰਤੋਂ 
ਇੂੰਟਰਨੈੈੱਟ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 

ਿਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਲੈਂਗ ਏਜ਼ ਲੈਬ) ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ ਿੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਟਰ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 

 
Mode of Transaction: Practical Demonstration; Problem Solving, Language 

Lab Practice 
Tools of Transaction: Language Lab, Google Translator 
 

 
Evaluation Criteria for Practical Courses: 

A. Continuous Assessment: 60 marks including 30 marks for day-to-day 
performance in practicals; 25 marks for practical record/notebook and 
05 marks for attendance  

B. End Semester Examination: 40 marks including 30 marks for 
Practical/written exam and 10 marks for viva-voce 

 

ਚੋਣਿੇਂ ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ (Discipline Elective Courses) 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ ਕੋਰਸ ਚ ਣੇਗਾ। 
 
Course Code: PBI.510 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ ਦਾ ਇਤਿਿਾਸ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
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ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਸਾਵਿਤ ਇਵਤਿਾਸਕਾਰੀ ਿੀ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ਕ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟਤਾ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ-ਇਵਤਿਾਸਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਨ ੂੰ  

ਜਾਣਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਵਿਕਾਸ ਰੇਖਾ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਿੂੰ ਡ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਗਰਵਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤ ਤ ਕਰਨ 

ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀਆਂ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧ ਵਨਕ ਧਾਰਾਿਾਂ ਿੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਈ 

ਵਿਲੁੱ ਖਣਤਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਚਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੇ ਸੂੰ ਿਰਿ ਵਿੁੱ ਚ ਪ੍ਛਾਣ ਸਕਣਗੇ। 
 ਸਮਕਾਲੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਿੇ ਸੂੰ ਿਰਿ ਵਿੁੱ ਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਨਿੇਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਿੇ 

ਕਾਬਲ ਿੋਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਸਾਵਿਤ ਇਵਤਿਾਸਕਾਰੀ: ਸੂੰਕਲਪ੍ ਅਤ ੇਮ ਲ ਸਰੋਕਾਰ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ: ਕਾਲਿੂੰ ਡ ਅਤ ੇਨਾਮਕਰਨ 

ਮੁੱਧਕਾਲ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸਕ ਅਤ ੇਸਵਿਆਚਾਰਕ ਸੂੰਿਰਿ; ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ; ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਸਾਵਿਤਕ ਸੂੰਿਰਿ 

ਅਤ ੇਪ੍ ਰਿ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਿਾ ਸਾਵਿਤ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਇਵਤਿਾਸ: ਗ ਰਮਵਤ ਕਾਵਿ, ਸ ਫ਼ੀ ਕਾਵਿ, ਵਕੁੱ ਸਾ ਕਾਵਿ, ਬੀਰ ਕਾਵਿ 
ਅਤੇ ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਿਾਰਤਕ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਆਧ ਵਨਕ ਅਤੇ ਆਧ ਵਨਕਤਾ; ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧ ਵਨਕ ਬੋਧ ਵਿੁੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰ 

ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਰ ਪ੍ਾਕਾਰਾਂ (ਕਵਿਤਾ, ਨਾਿਲ, ਕਿਾਣੀ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ) ਿਾ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ 
ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ (ਵਨਬੂੰ ਧ, ਜੀਿਨੀ, ਸਿੈ-ਜੀਿਨੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਰੇਖਾ ਵਚਤਰ): ਇਵਤਿਾਸਮ ਲਕ 

ਅਵਧਐਨ 

ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਇੁੱ ਕ ਸਰਿੇਖਣ 

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

learning 

 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 

1. ਵਸੂੰਗਲ, ਧਰਮਪ੍ਾਲ, ਅਤੇ ਅਮਰ ਕੋਮਲ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, 
2006। 

2. ਸੀਤਲ, ਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਇਵਤਿਾਸ, 1943, ਪੈ੍ਪ੍ਸ  ਬ ੁੱ ਕ ਵਡਪੋ੍, 
ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1973। 
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3. ਸ ਖਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ: ਪ੍ ਨਰ ਸੂੰ ਿਾਿ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 1999। 

4. ਕੇਸਰ, ਮਨਮੋਿਨ, ਿਾਰਤਕ ਅਤੇ ਿਾਰਤਾਕਾਰ, ਪੈ੍ਪ੍ਸ  ਬ ੁੱ ਕ ਵਡਪੋ੍, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
5. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਨਿੀਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ: ਪ੍ਛਾਣ ਵਚੂੰ ਨਹ , ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2009। 

6. ਜਗਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ (ਆਵਿ ਕਾਲ ਅਤ ੇ ਿਗਤੀ ਕਾਲ), ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1981। 
7. ਜੁੱਗੀ, ਰਤਨ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਸਰੋਤ-ਮ ਲਕ ਇਵਤਿਾਸ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1998। 

8. ਿੀਿਾਨਾ, ਮੋਿਨ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਿਬ ਿੀ ਮ ਖ਼ਤਸਰ ਤਿਾਰੀਖ਼, ਕਸਤ ਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੂੰ ਨਜ਼, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 
1939। 

9. ਧਨਿੂੰ ਤ ਕੌਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਗਲਪ੍ ਵਿਚ ਆਧ ਵਨਕ ਸੂੰ ਿੇਿਨਾ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
10. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ (ਵਜਲਿ ਿ ਜੀ ਤੋਂ ਚੌਿਿੀਂ ਤੁੱਕ), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਨਿੀਂ ਵਿੁੱ ਲੀ। 
11. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ (ਿੋ ਵਜਲਿਾਂ), ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ, 2005। 

12. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਇਵਤਿਾਸਕਾਰੀ (ਿਾਗ ਪ੍ਵਿਲਾ ਤੇ ਿ ਜਾ), ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 
ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

13. ਕਸੇਲ, ਵਕਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਮੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, 15ਿਾਂ ਸੋਵਧਆ 
ਐਡੀਸ਼ਨ, ਲਾਿੌਰ ਬ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2013। 

14. ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰਪ੍ਾ.), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਇਵਤਿਾਸਕਾਰੀ, ਕੇਂਿਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਿਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ। 

15. ਫ ੁੱ ਲ, ਗ ਰਵਿਆਲ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਸਰ ਪ੍, ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 
2011। 

16. Sekhon, Sant Singh, A History of Punjabi Literature, Publication 

Bureau, Punjabi University, Patiala, 1996. 

 
Course Code: PBI.511 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਤਬਰਿਾਂਿ ਕਾਤਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਕਾਵਿ ਿੀਆਂ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਵਿਧੀਆਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਵਬਰਤਾਂਤ ਿੇ ਅੂੰ ਤਰ-ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ 
ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਬਰਤਾਂਤ ਕਾਵਿ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਅਤ ੇਇਵਤਿਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤ ਤ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਬਰਤਾਂਤ ਕਾਵਿ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਰ ਪ੍ਾਂ ਿੀ ਵਿਧਾਗਤ ਸਮਝ ਿ ਆਰਾ ਰ ਪ੍ਾਕਾਰ-ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ 

ਿੋਣਗੇ। 
 ਚੋਣਿੇਂ ਵਬਰਤਾਂਤ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੇ ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ ਿ ਆਰਾ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਾਠ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਮਝ 

ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ। 
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ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਵਬਰਤਾਂਤ ਕਾਵਿ: ਵਸਧਾਂਤ, ਸਰ ਪ੍ ਅਤੇ ਲੁੱ ਛਣ; ਇਵਤਿਾਸਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ; ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਵਬਰਤਾਂਤ ਕਾਵਿ: ਅੂੰ ਤਰ-
ਵਨਖੇੜ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਜੂੰਗ ਵਸੂੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੂੰਗੀਆਂ: ਸ਼ਾਿ ਮ ਿੂੰ ਮਿ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ. ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕੋਿਲੀ) 
ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਨਨਕਾਇਣ: ਮੋਿਨ ਵਸੂੰਘ: ਰਚਨਾ ਪ੍ਾਠ ਅਤੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਪ੍ੁੱ ਖ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਲ ਣਾ: ਵਸਿ ਕ ਮਾਰ ਬਟਾਲਿੀ: ਰਚਨਾ ਪ੍ਾਠ ਅਤੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਪ੍ੁੱ ਖ 

ਲ ਣਾ ਪ੍ਾਤਰ ਿੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਵਰਕ ਵਮਥ ਿਾ ਪ੍ ਨਰ-ਵਸਰਜਨ 

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

learning; music, video screening 
 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਵਤੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਰ ਪ੍ ਅਵਧਐਨ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

2. ਸੀਤਲ, ਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਵਸਿ ਕ ਮਾਰ ਬਟਾਲਿੀ (ਮੋਨੋਗਰਾਫ), ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
3. ਸ ਵਿੂੰ ਿਰਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਵਸਿ ਕ ਮਾਰ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

4. ਸ ਖਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਕਾਵਿ ਸਰੋਕਾਰ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ। 
5. ਸ ਖਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ: ਪ੍ ਨਰ ਸੂੰ ਿਾਿ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ। 
6. ਕਪ੍ ਰ, ਕਰਮ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਮਿਾਂ-ਕਾਵਿ ਿਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ, 

ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
7. ਖੋਜ-ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਆਧ ਵਨਕ ਕਾਵਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ), ਅੂੰ ਕ-22, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
8. ਗ ਰਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਜੂੰਗਨਾਮਾ: ਸਰ ਪ੍, ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1995। 

9. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਨਿੀਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ-ਪ੍ਛਾਣ ਵਚੂੰ ਨਹ , ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2003। 

10. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿ ਨੀਆ (ਵਸਿ ਕ ਮਾਰ ਬਟਾਲਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ), ਿਾਸਾ ਵਿਿਾਗ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
11. ਪ੍ ਨੀ, ਅਮਰੀਕ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਵਸਿ ਕ ਮਾਰ ਰਚਨਾ ਸੂੰ ਸਾਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1989। 

12. ਪ੍ ਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਜੂੰਗ ਵਸੂੰਘਾਂ ਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

13. ਿੀਮਇੂੰਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਸ਼ਾਿ ਮ ਿੂੰ ਮਿ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
14. ਰਾਵਜੂੰ ਿਰ ਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ। 

 

ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸਾਸਿੀ ਕੋਰਸ-1 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ ਸਰੇ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿੀ ਫੈਕਲਟੀ ਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤ ਤ ਅੂੰ ਤਰ-ਅਨ ਸਾਸਨੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ ਕੋਰਸ ਚ ਣੇਗਾ। 
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ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ 

 

Course Code: PBI.512 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰ (IDC) 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

2 0 0 2 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੀ ਮ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀਅਤ 
ਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ ਿੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਿੁੱ ਸ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਪ੍ੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਿਾਵਕਫ਼ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੀਆਂ ਵਿਲੁੱ ਖਣਤਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਛਾਣ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            8 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸਾ: ਮ ਢਲੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਵਨਖੜਿੇਂ ਲੁੱ ਛਣ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿੀਆਂ ਉਪ੍ ਿਾਸਾਿਾਂ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸਾ ਤ ੇ
ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ 

ਯੂਤਿਟ – 2            8 ਘੰਟੇ 

ਮੇਰਾ ਵਪ੍ੂੰ ਡ (ਪ੍ਵਿਲੇ ਪ੍ੂੰਜ ਲੇਖ) – ਵਗਆਨੀ ਗ ਰਵਿੁੱ ਤ ਵਸੂੰਘ; ਵਨਰਧਾਰਤ ਪ੍ਾਠਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 
ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੇ ਅੂੰ ਸ਼: ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂੰਿਰਿ ਵਿੁੱ ਚ 

ਯੂਤਿਟ – 3            7 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ: ਲੋਕ ਸਾਵਿਤ, ਲੋਕ ਨਾਚ, ਲੋਕ ਸੂੰ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਕਲਾਿਾਂ 
ਯੂਤਿਟ – 4            7 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ: ਵਨਖੜਿੇਂ ਲੁੱ ਛਣ, ਲੋਕ ਵਿਸਿਾਸ, ਰਿ ਰੀਤਾਂ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਵਤਉਿਾਰ 

 

Mode of Transaction: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-
learning, audio, video screening 

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਵਸੁੱ ਧ , ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਮਾਨਿ ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2011। 
2. ਿਰਕੀਰਤ ਵਸੂੰਘ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, 1974, ਬਾਿਰੀ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 2002। 

3. ਗ ਰਵਿੁੱ ਤ ਵਸੂੰਘ, ਵਗਆਨੀ, ਮੇਰਾ ਵਪ੍ੂੰ ਡ, 1961, ਸਾਵਿਤ ਸਿਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2010। 

4. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ: ਪ੍ਛਾਣ ਵਚੂੰ ਨਹ , ਪ੍ ਨੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1989। 

5. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਵਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1987। 
6. ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1999। 
7. ਨਾਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਿੀ ਵਸਰਜਣ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ, ਲੋਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, 1983। 
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8. ਪ੍ ਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ, ਿਾਵਰਸ ਸਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 
2015। 

9. ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ: ਵਨਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1980। 

 

Course Code: PBI.513 

Course Title: ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ (IDC) 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

2 0 0 2 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿੇ ਸਬੂੰ ਧ ਿ ਆਰਾ ਮਾਨਿੀ ਜੀਿਨ ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਸਾਰਵਥਕਤਾ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ 
ਕਰਣਗੇ। 

 ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਵਿਿਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਾ ਪ੍ਰਤੁੱ ਖਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਸਾਵਿਤ ਰ ਪ੍ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰ 

ਸਕਣਗੇ। 
 ਚੋਣਿੇਂ ਕਾਵਿਤਾ-ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਝ ਕਾਿਾਂ ਿਾ ਅੂੰ ਿਾਜ਼ਾ ਲਾ 

ਸਕਣਗੇ। 
 ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਡਾਇਰੀ  ਿੀ ਪ੍ੜਹਤ ਿ ਆਰਾ ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਿੇ ਸਰ ਪ੍ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰ 

ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਅਜੋਕੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਸਵਥਤੀ ਿੀ ਵਨਸ਼ਾਨਿੇਿੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            7 ਘੰਟੇ 

ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਮ ਢਲੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਯੂਤਿਟ – 2            7 ਘੰਟੇ 

ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸਾਵਿਤ ਰ ਪ੍ 

ਯੂਤਿਟ – 3            8 ਘੰਟੇ 

ਆਤਮ ਅਨਾਤਮ (ਕਵਿਤਾ ਿਾਗ): ਸ ਵਿੂੰ ਿਰਬੀਰ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.) 
ਯੂਤਿਟ – 4            8 ਘੰਟੇ 

ਕੌਡੀਆਂ ਿਾਲਾ ਸੁੱ ਪ੍: ਬਲਿੂੰ ਤ ਗਾਰਗੀ 
 
Mode of Transaction: Lecture; Self-learning 

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਆਧ ਵਨਕ ਕਾਵਿ ਵਿਸੇਸ ਅੂੰ ਕ), ਅੂੰ ਕ ਨੂੰ . 22, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ।  
2. ਜੁੱਗੀ, ਰਤਨ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਤ ਕੋਸ਼: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਿਾਿਲੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
3. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, (ਵਜਲਿ ਿ ਜੀ ਤੋਂ ਚੌਿਿੀਂ ਤੁੱ ਕ) ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਨਿੀਂ ਵਿੁੱ ਲੀ। 
4. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਇਵਤਿਾਸਕਾਰੀ (ਿਾਗ ਿ ਜਾ), ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
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5. ਕਸੇਲ, ਵਕਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਮੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, 15ਿਾਂ ਸੋਵਧਆ 
ਐਡੀਸ਼ਨ, ਲਾਿੌਰ ਬ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2013।  

6. ਰਾਵਜੂੰ ਿਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ। 
Course Code: PBI.517 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਤਲਪੀ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
(IDC) - I 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

2 0 0 2 

Note: This course is for those students only, who have not studied Punjabi as a subject at any stage in 

their academic life. 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ  ਨ ੂੰ  ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ੜਹਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਬਿ-ਜੜੋਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਵਸਖ ਸਕਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਿਾਕ-ਬਣਤਰ  ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿਾਕ ਰਚ ਸਕਣ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜਹਨ, ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            7 ਘੰਟੇ 

ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ ਿਰਣਮਾਲਾ 
ਯੂਤਿਟ – 2            7 ਘੰਟੇ 

ਨਾਂਿ, ਪ੍ੜਨਾਂਿ, ਿਚਨ, ਵਲੂੰ ਗ, ਵਕਵਰਆ, ਸਿਾਇਕ ਵਕਵਰਆ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਿ–ਜੋੜ: ਮ ਕਤਾ, ਕੂੰ ਨਾ, ਵਸਿਾਰੀ, 
ਵਬਿਾਰੀ, ਔਕਂੜ, ਿ ਲੈਕੜ, ਅਧਕ, ਵਬੂੰ ਿੀ, ਵਟੁੱ ਪ੍ੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ  

ਯੂਤਿਟ – 3            8 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਕ–ਬਣਤਰ, ਿਾਂ-ਿਾਚਕ, ਨਾਂਿ–ਿਾਚਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਾਚਕ, 
ਯੂਤਿਟ – 4            8 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਿਾ ਅਵਿਆਸ 

 
Mode of Transaction: Lecture; Self-learning, audio, video screening, language 

lab practice 
 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਬਾਿਰੀ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸੀਖੀਏ , ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ।  
2. ਵਗੁੱ ਲ, ਿਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿਾ ਵਿਸ਼ਿਕੋਸ਼, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
3. ਗਲੀਸਨ ਐਡਂ ਵਗੁੱ ਲ, ਿਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਏ ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ,  ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
4. ਆਿਲਾਈਿ ਸਰੋਿ 

I. Website for online Punjabi Teaching - http://pt.learnpunjabi.org/ 

II. Online Punjabi Teaching for Beginner - http://www.learnpunjabi.org/intro1.asp 

III. A start in Punjabi :: Audio & Text (e-book) - http://pt.learnpunjabi.org/contents.aspx 

IV. Videos Lectures for Punjabi learning - http://pt.learnpunjabi.org/av.aspx?l=1 

http://pt.learnpunjabi.org/
http://www.learnpunjabi.org/intro1.asp
http://pt.learnpunjabi.org/contents.aspx
http://pt.learnpunjabi.org/contents.aspx
http://pt.learnpunjabi.org/av.aspx?l=1
http://pt.learnpunjabi.org/av.aspx?l=1
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V. A Reference Grammar of Punjabi (e-book/.pdf) -  
http://pt.learnpunjabi.org/assets/A%20Reference%20Grammar_Final.pdf 

VI. Gurmukhi-Shahmukhi-English Online Multimedia Dictionary - 
http://dic.learnpunjabi.org/Default.aspx 

 

Course Code: PBI.518 

Course Title: ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਸਿੇਮਾ (IDC) 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

2 0 0 2 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਵਫਲਮ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜਹਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕਰਨਾ ਵਸੁੱ ਖ ਸਕਣਗ।ੇ 

 ਵਸਨੇਮਾ ਇਵਤਿਾਸ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸ ਿਜ ਰ ਝਾਨਾਂ ਿੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਸਨੇਮਾ ਿੀ ਪ੍ਰਖ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਫਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            6 ਘੰਟੇ 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਸਨੇਮਾ: ਇਵਤਿਾਸ ਤੇ ਵਸਧਾਂਤ; ਵਫਲਮ:  ਪ੍ਰੋਡਕਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਰਸਨ 

ਯੂਤਿਟ – 2            6 ਘੰਟੇ 

ਚੌਣਿੀਆਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ੀ ਵਫਲਮਾਂ: ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 
ਯੂਤਿਟ – 3            9 ਘੰਟੇ 

ਚੌਣਿੀਆਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਵਫਲਮਾਂ: ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 
ਯੂਤਿਟ – 4            9 ਘੰਟੇ 

ਚੌਣਿੀਆਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਵਫਲਮਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਵਿਆਚਾਰ ਿੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ 
 

Mode of Transaction: Lecture; Self-learning 

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਿਾਰਗਿ, ਅਵਨਲ, ਿਾਰਤੀ ਵਸਨੇਮਾ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ 

2. ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ੂੰ ਕਜ, ਵਸਨੇਮਾ ਿੀ ਯਾਤਰਾ 
3. Roy, Satyajit, Deep Focus: Reflections on Cinema 
4. Saran, Renu, History of Indian Cinema 

  

http://pt.learnpunjabi.org/assets/A%20Reference%20Grammar_Final.pdf
http://pt.learnpunjabi.org/assets/A%20Reference%20Grammar_Final.pdf
http://dic.learnpunjabi.org/Default.aspx
http://dic.learnpunjabi.org/Default.aspx
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ਸਮੈਸਟਰ-2 

 

Course Code: PBI.508 

Course Title: ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ 
 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ਾਂ ਿੇ ਅੂੰ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਛਾਣ ਸਕਣਗੇ। 
 ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਵਧਐਨ ਆਵਿ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ਾਂ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਗਰਵਿਣ 

ਕਰਨਗੇ। 
 ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਖੇਤਰ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਮਨ ਿੀ ਅਵਿਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਛਾਨਣ ਿੇ ਸਮਰਥ 

ਿੋਣਗੇ। 
 ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਵਿਧਾਿਾਂ ਿੇ ਅਵਧਐਨ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ 

ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਵਧਐਨ ਿਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਆਧ ਵਨਕਤਾ; 
ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਸੂੰਚਾਰ ਮਾਵਧਅਮ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਵਿਤ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਵਿਧਾਿਾਂ ਿੀ ਰ ਪ੍ ਰਚਨਾ: ਲੋਕ ਕਾਵਿ, ਲੋਕ ਿਾਰਤਾ ਵਬਰਤਾਂਤ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਵਿਧਾਿਾਂ ਿੀ ਰ ਪ੍ ਰਚਨਾ: ਲੋਕ ਕਲਾਿਾਂ, ਲੋਕ ਸੂੰਗੀਤ, ਲੋਕ ਨਾਚ, ਲੋਕ 
ਨਾਟ  

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਵਿਧਾਿਾਂ ਿੀ ਰ ਪ੍ ਰਚਨਾ: ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਅਨ ਸਠਾਨ, ਲੋਕ ਧਰਮ, 

ਰਿ  ਰੀਤਾਂ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਿੇ ਵਤਉਿਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ 

 

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

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕਰਨਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜੀਿਨ, ਨਿਯ ੁੱ ਗ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1988। 

2. ਖਵਿਰਾ, ਿ ਵਪ੍ੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕਯਾਨ, ਿਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਵਿਆਚਾਰ, ਪੈ੍ਪ੍ਸ  ਬ ੁੱ ਕ ਵਡਪ੍ , ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
3. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
4. ਵਗਆਨੀ ਗ ਰਵਿੁੱ ਤ ਵਸੂੰਘ, ਮੇਰਾ ਵਪ੍ੂੰ ਡ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਲ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 1981। 
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5. ਗ ਰਮੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ: ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਤੇ ਆਧ ਵਨਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਪ੍ ਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2006। 
6. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਵਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1987। 
7. ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1999। 
8. ਵਥੂੰ ਿ, ਕਰਨੈਲ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰਪ੍ਾ), ਲੋਕਯਾਨ ਅਵਧਐਨ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1978। 
9. ਵਥੂੰ ਿ, ਕਰਨੈਲ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕਯਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱ ਧਕਾਲੀਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 

ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1973। 

10. ਨਾਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਿੀ ਵਸਰਜਣ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ, ਲੋਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, 1983। 

11. ਬੇਿੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ਿਕੋਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ ੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਵਿੁੱ ਲੀ, 2009। 

12. ਬੇਿੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਮੁੱ ਧਕਾਲੀਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰ ਪ੍ ਤੇ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ, ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਿੀਂ ਵਿੁੱ ਲੀ, 1999। 
13. ਰੂੰਧਾਿਾ, ਮਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1960। 

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

 
Course Code: PBI.521 

Course Title: ਸੂਫ਼ੀ, ਤਕੁੱ ਸਾ ਅਿੇ ਬੀਰ ਕਾਤਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱ ਧਕਾਲ ਿੀਆਂ ਮਿੁੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ ਿੀਆਂ 
ਵਿਲੁੱ ਖਣਤਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। 

 ਸ ਫ਼ੀਮਤ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸ ਫ਼ੀ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ 
ਿੋਣਗੇ। 

 ਵਕੁੱ ਸਾ-ਕਾਵਿ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸੂੰ ਕਲਵਪ੍ਕ ਵਗਆਨ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਕੁੱ ਸਾ-ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਿੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ 
ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸੂੰ ਿੇਿਣਾ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ। 

 ਬੀਰ-ਕਾਵਿ ਿੇ ਵਿਧਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਵਿੁੱ ਚ ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਣਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

 ਸ ਫ਼ੀ, ਵਕੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੇ ਵਿਿਾਵਰਕ ਅਵਧਐਨ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ 
ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਅਧਾਰਾਂ ਿੀ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟਤਾ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਸ ਫ਼ੀ, ਵਕੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਵਿ: ਮ ਢਲੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਸ਼ਾਿ ਿ ਸੈਨ: ਕਾਫ਼ੀਆਂ  

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੀਲ : ਵਮਰਜ਼ਾ ਸਾਵਿਬਾਂ 
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ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਗ ਰ  ਗੋਵਬੂੰ ਿ ਵਸੂੰਘ: ਚੂੰ ਡੀ ਿੀ ਿਾਰ 

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

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸ ਖਿੇਿ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਿਾਰਤੀ ਸ ਫ਼ੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਤੇ ਸਾਵਿਤ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਿਮੀ, ਲ ਵਧਆਣਾ। 
2. ਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ੀਲ  ਰਵਚਤ ਵਮਰਜ਼ਾ ਸਾਵਿਬਾਂ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
3. ਕਾਂਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਵਕੁੱ ਸਾ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ, ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਪ੍ ਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1985। 

4. ਕਾਂਗ, ਜਸਪ੍ਾਲ ਕੌਰ, ਵਕੁੱ ਸਾ ਸੂੰ ਿਾਿ, ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਪ੍ ਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1990। 

5. ਕ ਲਿੂੰ ਤ ਵਸੂੰਘ, ਚੂੰਡੀ ਿੀ ਿਾਰ: ਪ੍ਾਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2012। 

6. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਵਕੁੱ ਸਾ ਕਾਵਿ ਅੂੰਕ), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
7. ਘ ੂੰ ਮਣ, ਵਬਕਰਮ ਵਸੂੰਘ, ਸ ਫ਼ੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸ ਫ਼ੀ ਕਾਵਿ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2004। 

8. ਘ ੂੰ ਮਣ, ਵਬਕਰਮ ਵਸੂੰਘ, ਚੂੰ ਡੀ ਿੀ ਿਾਰ: ਵਚੂੰ ਤਨ ਤੇ ਕਲਾ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2015। 

9. ਜਗਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਿ ਿਾ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਿਚਨ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2005। 

10. ਤਾਰਾ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਵਿ-ਵਸਧਾਂਤ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 
2017। 

11. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿ ਨੀਆ (ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਅੂੰਕ), ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
12. ਵਪ੍ਰਤਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਿਾਰ ਸਰੀ ਿਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਮੋਵਤਇੂੰ ਿਰ ਵਪ੍ਰੂੰ ਟਰਜ਼, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
13. ਬੇਿੀ, ਕਾਲਾ ਵਸੂੰਘ, ਚੂੰ ਡੀ ਿੀ ਿਾਰ: ਇਕ ਅਵਧਐਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਬ ੁੱ ਕ ਸਟੋਰ, ਵਿੁੱ ਲੀ। 
14. ਰਾਮਾਵਕਰਸ਼ਨ, ਲਾਜਿੂੰ ਤੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸ ਫ਼ੀ ਕਿੀ (ਅਨ .), ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ। 

 

Course Code: PBI.522 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਗਲਪ੍ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਸੂੰ ਕਲਵਪ੍ਕ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਿੇ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਵਿਚ ਨਾਿਲ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ 
ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 

 ਗਲਪ੍ ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵਬਰਤਾਂਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਿੀ ਆਪ੍ਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਲੀਕ ਸਕਣਗੇ। 
 ਨਾਿਲ ਵਿਧਾ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਿੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਮ ਲਕ ਵਿਕਾਸ ਰੇਖਾ ਨ ੂੰ  ਉਲੀਕਣ 

ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਝ ਕਾਿਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਿਲੀ ਜ ਗਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਨਾਿਲੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ 

ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
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 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਿਲ-ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੀ ਪ੍ੜਹਤ ਿ ਆਰਾ ਨਾਿਲੀ ਰਚਨਾ ਿੇ ਵਿਿਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਾਠਗਤ ਅਵਧਐਨ ਿੀ ਯੋਗਤਾ 
ਿਾਵਸਲ ਕਰਨਗ।ੇ 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਨਾਿਲ: ਵਸਧਾਂਤਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ: ਇਵਤਿਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਸੂੰਤ ਵਸੂੰਘ ਸੇਖੋਂ: ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ 
ਲਿ  ਵਮੁੱ ਟੀ: ਯਥਾਰਥ-ਵਚਰਤਣ; ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਅਤੇ ਕਲਾਗਤ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਿਲੀਪ੍ ਕੌਰ ਵਟਿਾਣਾ: ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ 
ਏਿੋ ਿਮਾਰਾ ਜੀਿਣਾ: ਨਾਰੀ ਵਿਰਸ਼ਟੀ; ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਅਤੇ ਕਲਾਗਤ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਗ ਰਵਿਆਲ ਵਸੂੰਘ: ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ 
ਪ੍ਰਸਾ: ਥੀਵਮਕ ਪ੍ਸਾਰ, ਪ੍ਾਤਰਾਿਲੀ ਅਤੇ ਵਬਰਤਾਂਤਕ ਜ ਗਤਾਂ 
 

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

learning 
 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਉਪ੍ਲ, ਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ: ਵਿਧੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, 1964, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਵਟਿ, 

ਵਿੁੱ ਲੀ, 1982। 

2. ਸੂੰਧ , ਗ ਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 2013। 

3. ਸ ਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਗ ਰਮ ਖ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਗਲਪ੍ ਵਸਧਾਂਤ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 
ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2017। 

4. ਖਾਿਰਾ, ਸ ਖਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਵਿਚ ਸਾਂਸਵਕਰਤਕ ਚੇਤਨਾ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 
ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1988। 

5. ਤਸਨੀਮ, ਵਨਰੂੰਜਨ, (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਨਾਿਲ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 
ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2005। 

6. ਤਸਨੀਮ, ਵਨਰੂੰਜਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਿਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ, ਲੋਕ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 
1973। 

7. ਵਥੂੰ ਿ, ਕਰਨੈਲ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਿਾ ਸਰਿੇਖਣ ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ 
ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1974। 

8. ਿਿੇਸ਼ਿਰ, ਸ ਵਰੂੰ ਿਰ ਕ ਮਾਰ, ਸਮਾਜ, ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਿਲ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, 2006। 

9. ਿਿੇਸ਼ਿਰ, ਸ ਵਰੂੰ ਿਰ ਕ ਮਾਰ, ਨਾਿਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਨਾਿਲ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, 
2002। 
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10. ਨਵਿਰ , ਜੋਵਗੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਨਾਿਲ ਿੀ ਵਿਧਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2006। 

11. ਰਾਿੀ, ਜੋਵਗੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ, ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਪ੍ ਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1978। 

12. ਰਾਿੀ, ਜੋਵਗੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਮਸਲੇ ਗਲਪ੍ ਿੇ, ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਪ੍ ਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1992। 

13. ਰਾਿੀ, ਜੋਵਗੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਜੋਤ ਜ ਗਤ ਕੀ ਬਾਰਤਾ, ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਪ੍ ਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2006। 
14. ਵਿਨੋਿ, ਟੀ. ਆਰ., ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਅਵਧਐਨ, ਲਾਿੌਰ ਬ ੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 1988। 

 

Course Code: PBI.524 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਿਾ 
 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਸਾਵਿਤ, ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ ਆਵਿ ਸੂੰਕਲਪ੍ਾਂ ਵਿਚ ਤ ਲਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿੇ ਆਰੂੰਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਮਸਵਲਆਂ, ਪ੍ਰਮ ਖ ਵਚੂੰ ਤਕਾਂ ਿੀ ਅਵਧਐਨ-

ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਿੀ ਵਨਸ਼ਨਿੇਿੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੂੰ ਤਨ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਵਲਤ ਅਵਧਐਨ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਵਤਰਤ ਰ ਪ੍-

ਰੇਖਾ ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਿੀਆਂ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਵਿਧੀਆਂ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਿੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੁੱ ਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ-ਅਵਧਐਨ ਿੀ 

ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਿਾ ਪ੍ਰਤੁੱ ਖਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ੁੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ ਰਬੀ ਅਵਧਐਨ ਮਾਡਲਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਵਸਰਜੇ ਗਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਨਰਣਾਤਮਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। 
 ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਨ ੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਾਠਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਿਾਰਕ ਰ ਪ੍ ਵਿਚ ਲਾਗ  ਕਰਕੇ 

ਮ ਲਾਂਵਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਸਾਵਿਤ, ਸਾਵਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ 
ਿੀਿਿੀਂ ਸਿੀ ਤੋਂ ਪ੍ਵਿਲਾਂ ਬੀਜ ਰ ਪ੍ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

1900 ਈ. ਤੋਂ 1950 ਈ. ਤੁੱਕ ਿੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਆਲੋਚਨਾ: ਇਵਤਿਾਸਕ ਸਰ ਪ੍ 

ਬਾਿਾ ਬ ੁੱ ਧ ਵਸੂੰਘ, ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕ ਸ਼ਤਾ, ਮੋਿਨ ਵਸੂੰਘ ਿੀਿਾਨਾ 
ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

1950 ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਮਾਰਕਸਿਾਿੀ; ਰ ਪ੍ਿਾਿੀ-ਸੂੰਰਚਨਾਿਾਿੀ 
ਸੂੰਤ ਵਸੂੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਤਰ ਵਸੂੰਘ, ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ 
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ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਿਾ: ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸੇਅਰ ਰੀਤ ਿੇ ਸਿੀਿੀ ਸ ਿਾਅ ਤੇ ਬ ੁੱ ਲੇ ਸਾਿ (ਨਜਮ ਿ ਸੈਨ ਸੁੱਯਿ); ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ 
ਸਮੀਵਖਆ (ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ ਿਾਟੀਆ) 
 

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

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਤਰ ਵਸੂੰਘ, ਵਿਰਸਟੀਕੋਣ, ਲਾਿੌਰ ਬ ੁੱ ਕ ਸਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ। 
2. ਸਵਤੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਵਿਿਾਰਕ ਸਮੀਵਖਆ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1994। 
3. ਸੂੰਧ , ਸਤਨਾਮ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਸੂੰਿਾਿਨਾਿਾਂ, ਮਿਾਨ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
4. ਸ਼ਾਨ, ਿਰਨਾਮ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰਖ ਪ੍ੜਚੋਲ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ। 
5. ਸੇਖੋਂ, ਸੂੰਤ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਵਤਆਰਥ, ਲਾਿੌਰ ਬ ੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 1957। 
6. ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
7. ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਮ ੁੱ ਲ ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ । 
8. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ ਿਾਟੀਆ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਕਾਵਿ-ਵਸਧਾਂਤ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2017। 
9. ਜੁੱਗੀ, ਰਤਨ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਤ ਕੋਸ਼: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਿਾਿਲੀ, 1989, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 

2011। 
10. ਵਥੂੰ ਿ, ਕਰਨੈਲ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 

1977। 
11. ਨ ਰ, ਸ ਵਤੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਨਿੀਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਇਕੁੱਤੀ ਫਰਿਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ, 1977। 
12. ਿੁੱ ਟੀ, ਸ ਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਮਾਰਕਸਿਾਿੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 1986। 

13. ਿਾਟੀਆ, ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਵਚੂੰ ਤਨ ਪ੍ ਨਰ ਵਚੂੰ ਤਨ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2010। 

14. ਿਾਟੀਆ, ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਿਾਰ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1988। 
15. ਿਾਟੀਆ, ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਿੀਿਿੀਂ ਸਿੀ ਿੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਸਰ ਪ੍, ਿਾਰਤੀ ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਿਮੀ, 

ਵਿੁੱ ਲੀ। 
16. ਰਿੀ, ਰਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਰਿੀ-ਚੇਤਨਾ, ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਕ ਗ ਰਚਰਨ ਵਸੂੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਰਿੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੁੱਸਟ, 

ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1991। 
17. ਵਿਨੋਿ, ਟੀ. ਆਰ., ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ (ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਸਧਾਂਤਕਾਰ), ਰਘਬੀਰ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 

1977। 
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Course Code: PBI.542 

Course Title: ਸੈਮੀਿਾਰ-1 
 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 15 

L T P Credits 

0 0 0 1 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਜਾਂ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ੁੱ ਖ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਰ ਚੀ ਅਨ ਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ 
ਸਕਣਗੇ। 

 ਚ ਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਬ ਵਨਆਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਠੀ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਚ ਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ 
ਵਿਧਾ/ਧਾਰਾਿਾਂ/ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਆਵਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਿੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ 
ਕਰੇਗਾ।  

Mode of Transaction: Seminar 

Evaluation Criteria: ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 100 ਅੂੰ ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਿੋਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਰਪੋ੍ਰਟ 
ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਿੇ 50-50 ਅੂੰ ਕ ਿੋਣਗੇ। ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਲਟਰੇਚਰ ਿਾ ਸਰਿੇ/ਵਪ੍ੁੱਠਿ ਮੀ (15 
ਅੂੰ ਕ), ਚ ਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਤਰਤੀਬ (10 ਅੂੰ ਕ), ਵਿਸ਼ੇ ਿੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ (15 ਅੂੰ ਕ) ਅਤੇ 
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ/ਸਿਾਲਾਂ ਿੇ ਜਿਾਬਾਂ ਲਈ 10 ਅੂੰ ਕ ਰੁੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ਚੋਣਿੇਂ ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ (Discipline Elective Courses) 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ ਕੋਰਸ ਚ ਣੇਗਾ। 
 
Course Code: PBI.525 

Course Title: ਭਗਿੀ ਸਾਤਿਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਿਾਰਤੀ ਿਗਤੀ ਅੂੰ ਿੋਲਨ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਲਵਿਰ ਿੀ ਿੁੱ ਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਿੇ ਇਵਤਿਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣ  
ਿੋਣਗੇ। 

 ਿਗਤੀ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍, ਵਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਧਾਰਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟ ਿੋਣਗੇ। 
 ਿਗਤੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਿੀ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਉੱਤੇ ਇਸਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਛਾਣ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀਆਂ ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਧਾਰਾਿਾਂ ਵਿਚੋਂ ਿਗਤੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਿੀ ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਿੇਣ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਿਗਤ ਕਿੀਆਂ ਿੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪ੍ਾਸਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਲੀਕਣ ਿੇ 

ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
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ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਿਗਤੀ ਅੂੰ ਿੋਲਨ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ: ਵਸਧਾਂਤ, ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਵਪ੍ਛੋਕੜ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਿਗਤ ਕਬੀਰ: ਬਾਿਣ ਅੁੱ ਖਰੀ (ਗ ਰ  ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਵਿਚ ਿਰਜ) 
ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਿਗਤ ਰਵਿਿਾਸ: ਬਾਣੀ (ਗ ਰ  ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਵਿਚ ਿਰਜ) 
ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਿਗਤ ਨਾਮਿੇਿ: ਬਾਣੀ (ਗ ਰ  ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਵਿਚ ਿਰਜ) 
 

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

learning 
 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਵਸੂੰਗਲ, ਧਰਮਪ੍ਾਲ, ਗ ਰ  ਰਿੀਿਾਸ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ। 
2. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਿਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿਸੇਸ ਅੂੰ ਕ), ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
3. ਜੋਧ ਵਸੂੰਘ, ਿਗਤ ਨਾਮਿੇਿ ਤਥਾ ਿੋਰ ਿਗਤ: ਜੀਿਨੀ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
4. ਮਨਮੋਿਨ ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰ  ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਅੂੰ ਿੋਲਨ, ਮਨਿੀਪ੍ ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਵਿੁੱ ਲੀ। 
5. ਬੁੱਿਨ, ਬਲਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਬਾਣੀ ਿਗਤ ਰਿੀਿਾਸ: ਇਕ ਵਿਿੇਚਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਵਿੁੱ ਲੀ 

 
Course Code: PBI.526 

Course Title: ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਕਾਤਿ – ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਧਐਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਿਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ ਰਮਵਤ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਪ੍ਰਸੂੰ ਗ ਵਿੁੱ ਚ ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਕਾਵਿ ਿੀ ਮੌਵਲਕ ਸਾਵਿਤਕ 
ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਸ ਤਰਬੁੱ ਧ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਰਵਚਤ ਬਾਣੀਆਂ ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧਐਨ ਨਾਲ ਇਸਿੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 
ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਨ ੂੰ  ਵਿਸ਼ਲੇਵਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 ਬਾਰਿਮਾਿ ਤ ਖਾਰੀ ਿੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਮ ਲਕ ਅਵਧਐਨ ਿ ਆਰਾ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਮ ਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੀ 
ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 ਵਸਵਧ ਗੋਸਵਟ ਿੀ ਪ੍ਾਠਗਤ ਪ੍ੜਹਤ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਿੇ ਸਾਵਿਤਕ ਅਤੇ ਿਾਰਸ਼ਵਨਕ ਮਿੁੱਤਿ ਨ ੂੰ  
ਵਗਆਨਾਤਮਕ ਸੂੰਿਰਿ ਵਿਚ ਪ੍ਛਾਣ ਸਕਣਗੇ। 

 ਰਾਗ ਆਸਾ ਪ੍ਟੀ  ਿੇ ਪ੍ਾਠਾਤਮਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਿੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਰਚਨਾ ਿੀ ਸਾਵਿਤਕ ਸਮਰੁੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਵਿਚ ਵਸਰਜਤ ਸੂੰ ਿੇਸ਼ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ ਸਾਰਥਕਤਾ ਿਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
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 ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਿੀ ਸਾਵਿਤਕ ਵਿਲੁੱ ਖਣਤਾ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਪ੍ਰਸੂੰ ਵਗਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਗ ਰਮਵਤ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਅਤੇ 
ਸਮਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਿੇਖਣ ਿੀ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਿਗਤੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਅਤੇ ਗ ਰ  ਨਾਨਕ 
ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ: ਥੀਮਕ ਪ੍ਾਸਾਰ ਅਤੇ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਬਾਰਿਮਾਿ ਤ ਖਾਰੀ: ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਗਤ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 

ਬਾਰਿਮਾਿ ਤ ਖਾਰੀ: ਵਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂੰਯੋਗ 

ਬਾਰਿਮਾਿ ਤ ਖਾਰੀ: ਪ੍ਰਾਵਕਰਤਕ ਿਰਨਣ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਵਸਵਧ ਗੋਸਵਟ: ਵਿਸ਼ਾਗਤ, ਸੂੰ ਕਲਵਪ੍ਕ ਅਤੇ ਿਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 

ਵਸਵਧ ਗੋਸਵਟ: ਸੂੰ ਿਾਿ ਤੇ ਅੂੰ ਤਰ-ਧਰਮ ਸੂੰ ਿਾਿ 

ਵਸਵਧ ਗੋਸਵਟ: ਵਿਧਾਗਤ ਸਰ ਪ੍ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਰਾਗ ਆਸਾ ਪ੍ਟੀ: ਵਿਸ਼ਾਗਤ, ਵਿਧਾਗਤ ਅਤੇ ਿਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 

ਰਾਗ ਆਸਾ ਪ੍ਟੀ: ਿਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੂੰ ਵਗਕਤਾ 
 

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

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਾਵਿਬ ਵਸੂੰਘ, ਜਪ੍ ਜੀ ਸਾਵਿਬ ਸਟੀਕ, ਵਸੂੰਘ ਬਰਿਰਜ਼, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1947। 

2. ਕਾਂਗ, ਜਸਪ੍ਾਲ ਕੌਰ, ਬਾਣੀ ਸੂੰ ਿੇਿਨਾ, ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਪ੍ ਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
3. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
4. ਜਗਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰਬਾਣੀ: ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਿੈਵਲਸ਼ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1997। 

5. ਜਗਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਸ਼ਬਿ ਸੁੱ ਵਿਆਚਾਰ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੈਸ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1989। 

6. ਤਾਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ: ਵਚੂੰ ਤਨ ਤੇ ਕਲਾ, ਕਸਤ ਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੂੰ ਨਜ਼, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1963। 

7. ਤਾਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਬਾਰਾਮਾਿ ਿਰਪ੍ਣ, ਵਨਊ ਬ ੁੱ ਕ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ। 
8. ਿੀਪ੍, ਿਲੀਪ੍ ਵਸੂੰਘ, ਜਪ੍ ਜੀ: ਇਕ ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
9. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿ ਨੀਆ (ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਅੂੰ ਕ), ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
10. ਵਗੁੱ ਲ, ਮਵਿੂੰ ਿਰ ਕੌਰ, ਗ ਰ  ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਵਿਬ ਿੀ ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਨ ਕਲਾ, ਰੁੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1974। 

11. ਿਰਬੂੰ ਸ ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਿੀ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1982। 

12. ਜੁੱਗੀ, ਰਤਨ ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨਿਯ ੁੱ ਗ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1969। 
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13. ਵਢੁੱ ਲੋਂ , ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਕੌਰ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਿੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਿਾ ਿਾਰਸ਼ਵਨਕ ਅਵਧਐਨ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ 
ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 

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

 

 

ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸਾਸਿੀ ਕੋਰਸ-2 
 ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ ਸਰੇ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿੀ ਫੈਕਲਟੀ ਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤ ਤ ਅੂੰ ਤਰ-ਅਨ ਸਾਸਨੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ ਕੋਰਸ ਚ ਣੇਗਾ। 
 

ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਿਰ-ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ 

Course Code: PBI.527 

Course Title: ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ (IDC) 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

2 0 0 2 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿੇ ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਸਾਵਿਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਬ ਵਨਆਿੀ  ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਮੁੱਧਕਾਲਅਤੇ ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਿਾ ਸੂੰ ਕਲਵਪ੍ਕ ਪ੍ਰਤੁੱ ਖਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਮੁੱਧਕਾਲ ਿੀਆਂ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ, ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਿਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਰਾਏ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ‘ਆਨੂੰ ਿ ਸਾਵਿਬ’ ਬਾਣੀ ਿੇ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਪ੍ਾਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ ਿੀ ਵਨਸ਼ਾਨਿੇਿੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਬ ੁੱ ਲਹੇ  ਸ਼ਾਿ ਿੇ ਅਵਧਐਨ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸ ਫ਼ੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਿੇ ਮ ਲ ਸ ਿਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਿਸ਼ਾਲੀ 

ਮ ਿਾਿਰੇ ਿੀ ਪ੍ਰਖ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            6 ਘੰਟੇ 

ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਮ ੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ, ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ (ਗ ਰਮਵਤ ਕਾਵਿ, ਸ ਫੀ ਕਾਵਿ, 
ਵਕੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਵਿ) 

ਯੂਤਿਟ – 2            6 ਘੰਟੇ 

ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਰਚਨਾਕਾਰ ਤੇ ਰਚਨਾਿਾਂ 
ਯੂਤਿਟ – 3            9 ਘੰਟੇ 

ਆਨੂੰ ਿ ਸਾਵਿਬ (ਪ੍ਵਿਲੀਆਂ ਪ੍ੂੰਜ ਪ੍ਉੜੀਆਂ) – ਗ ਰ  ਅਮਰਿਾਸ 

ਯੂਤਿਟ – 4            9 ਘੰਟੇ 

ਕਾਫ਼ੀਆਂ (ਪ੍ਰਵਸੁੱ ਧ 15) - ਬ ੁੱ ਲੇ ਸਾਿ 

 
Mode of Transaction: Lecture; Self-learning 
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ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਘ ੂੰ ਮਣ, ਵਬਕਰਮ ਵਸੂੰਘ, ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਬ ੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਿ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
2. ਜਗਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰਮਵਤ ਕਾਵਿ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 2006। 

3. ਵਢਲੋਂ, ਿਰਵਜੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਬ ੁੱ ਲਹੇ  ਸ਼ਾਿ ਜੀਿਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ ੁੱ ਕ ਟਰੁੱਸਟ, ਵਿੁੱ ਲੀ। 
4. ਤਾਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰ  ਅਮਰਿਾਸ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
5. ਕਸੇਲ, ਵਕਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਮੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, 15ਿਾਂ ਸੋਵਧਆ 

ਐਡੀਸ਼ਨ, ਲਾਿੌਰ ਬ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2013। 

Course Code: PBI.528 

Course Title: ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ (IDC) 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

2 0 0 2 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਮਿੁੱ ਤਿ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਮ ੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਵਿਧਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਰਚਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਗਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਜੀਿਨ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ 

ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            7 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਮ ੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਯੂਤਿਟ – 2            7 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ 

ਯੂਤਿਟ – 3            8 ਘੰਟੇ 

ਮਨ ਪ੍ਰਿੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ – ਸੂੰ ਪ੍ਾ. ਸ. ਪ੍. ਵਸੂੰਘ (ਚੋਣਿੀਆਂ ਕਵਿਤਾਿਾਂ) 
ਯੂਤਿਟ – 4            8 ਘੰਟੇ 

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ – ਿਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ (ਚੋਣਿੀਂ ਕਿਾਣੀ) 
 

Mode of Transaction: Lecture; Self-learning 

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਵਸੂੰ ਘ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਮ ੁੱ ਲ ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਮਿਾਨ ਪ੍ਬਵਲਸਰਜ਼, 

ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
2. ਬੇਿੀ, ਿਰਚੂੰ ਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰਿਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
3. ਬੇਿੀ, ਿਰਚੂੰ ਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪ੍ਾਠ ਤੇ ਪ੍ਰਸੂੰਗ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 

ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ। 
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Course Code: PBI.529 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ (IDC) 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

2 0 0 2 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ ਬਾਰੇ ਬ ਵਨਆਿੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ਵਨਿੇਕਲੇ ਸ ਿਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋ ਸਕਣਗੇ। 
 ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੁੱ ਖਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਵਨਖੜਿੇਂ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਉਲੀਕਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            8 ਘੰਟੇ 

ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੁੱ ਖ, ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਪ੍ਛਾਣ ਵਚੂੰ ਨਹ  ਤੇ ਵਨਖੜਿੇਂ ਲੁੱ ਛਣ;  
ਯੂਤਿਟ – 2            8 ਘੰਟੇ 

ਮਵਿੂੰਿਰ ਵਸੂੰਘ ਰੂੰ ਧਾਿਾ ਿ ਆਰਾ ਸੂੰ ਪ੍ਾਵਿਤ ਪ੍ ਸਤਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੇਠਲੇ ਿੋ ਅਵਧਆਇ: 
- "ਿਾਰ, ਵਸ਼ੂੰਗਾਰ ਤੇ ਪ੍ਵਿਰਾਿਾ" (ਗ ਲਜ਼ਾਰ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰ ਧ ) 
- "ਲੋਕ ਨਾਚ" (ਜ ਵਗੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰ ਘ) 

ਯੂਤਿਟ – 3            7 ਘੰਟੇ 

ਮਵਿੂੰਿਰ ਵਸੂੰਘ ਰੂੰ ਧਾਿਾ ਿ ਆਰਾ ਸੂੰ ਪ੍ਾਵਿਤ ਪ੍ ਸਤਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੇਠਲੇ ਿੋ ਅਵਧਆਇ: 
-"ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ" (ਸ ਜਾਨ ਵਸੂੰਘ) 
-"ਰਸਮ ਵਰਿਾਜ ਤੇ ਿਵਿਮ ਿਰਮ" (ਗ ਲਜ਼ਾਰ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰ ਧ ) 

ਯੂਤਿਟ – 4            7 ਘੰਟੇ 

ਮਵਿੂੰਿਰ ਵਸੂੰਘ ਰੂੰ ਧਾਿਾ ਿ ਆਰਾ ਸੂੰ ਪ੍ਾਵਿਤ ਪ੍ ਸਤਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੇਠਲੇ ਿੋ ਅਵਧਆਇ: 
-"ਮੇਲੇ ਤੇ ਵਤਉਿਾਰ" (ਵਗਆਨੀ ਗ ਰਵਿੁੱ ਤ ਵਸੂੰਘ) 
-"ਲੋਕ ਗੀਤ" (ਿਵਿੂੰ ਿਰ ਸਵਤਆਰਥੀ) 
 

Mode of Transaction: Lecture; Self-learning, audio, video screening 

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰਕ), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
2. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ: ਪ੍ਛਾਣ ਵਚੂੰ ਨਹ , ਪ੍ ਨੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
3. ਨਰੇਸ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬ ੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ। 
4. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿ ਨੀਆ  (ਸਵਿਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰਕ), ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
5. ਪ੍ ਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ, ਿਾਵਰਸ ਸਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸਨ, 2015। 

6. ਬੇਿੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਮੁੱਧਕਾਲੀਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰ ਪ੍ ਤੇ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ, ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿੁੱ ਲੀ। 
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Course Code: PBI.530 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਤਲਪੀ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
(IDC) - 2 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

2 0 0 2 

Note: This course is for those students only, who have not studied Punjabi as a subject at any stage in 

their academic life. 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ ਵਿੁੱ ਚ ਪ੍ੁੱਤਰ-ਵਿਿਾਰ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਣਗੇ। 
 ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਾਸ਼ਾ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰੀ ਮ ਿਾਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ੜਹਨ, ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            8 ਘੰਟੇ 

ਪੈ੍ਰਹਾ ਰਚਨਾ, ਲੇਖ ਰਚਨਾ, ਅਣ-ਵਡਠੇ ਪ੍ਵਿਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਾਲਾਂ ਿੇ ਜਿਾਬ 

ਯੂਤਿਟ – 2            8 ਘੰਟੇ 

ਅਖਾਣ, ਮ ਿਾਿਰੇ  
ਯੂਤਿਟ – 3            7 ਘੰਟੇ 

ਵਚੁੱ ਠੀ-ਪ੍ੁੱਤਰ 

ਯੂਤਿਟ – 4            7 ਘੰਟੇ 

ਅਨ ਿਾਿ - ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ, ਵਿੂੰ ਿੀ ਤੋਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਵਿੁੱ ਚ ਅਨ ਿਾਿ 

 

Mode of Transaction: Lecture; Self-learning 
 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਬਾਿਰੀ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸੀਖੀਏ , ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ।  
2. ਵਗੁੱ ਲ, ਿਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿਾ ਵਿਸ਼ਿਕੋਸ਼, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
3. ਗਲੀਸਨ ਐਡਂ ਵਗੁੱ ਲ, ਿਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਏ ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ,  ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ। 
4. ਆਿਲਾਈਿ ਸਰੋਿ 

I. Website for online Punjabi Teaching - http://pt.learnpunjabi.org/ 

II. Online Punjabi Teaching for Beginner - http://www.learnpunjabi.org/intro1.asp 

III. A start in Punjabi :: Audio & Text (e-book) - http://pt.learnpunjabi.org/contents.aspx 

IV. Videos Lectures for Punjabi learning - http://pt.learnpunjabi.org/av.aspx?l=1 

V. A Reference Grammar of Punjabi (e-book/.pdf) -  
http://pt.learnpunjabi.org/assets/A%20Reference%20Grammar_Final.pdf 

VI. Gurmukhi-Shahmukhi-English Online Multimedia Dictionary - 
http://dic.learnpunjabi.org/Default.aspx 

  

http://pt.learnpunjabi.org/
http://www.learnpunjabi.org/intro1.asp
http://pt.learnpunjabi.org/contents.aspx
http://pt.learnpunjabi.org/contents.aspx
http://pt.learnpunjabi.org/av.aspx?l=1
http://pt.learnpunjabi.org/av.aspx?l=1
http://pt.learnpunjabi.org/assets/A%20Reference%20Grammar_Final.pdf
http://pt.learnpunjabi.org/assets/A%20Reference%20Grammar_Final.pdf
http://dic.learnpunjabi.org/Default.aspx
http://dic.learnpunjabi.org/Default.aspx
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ਸਮੈਸਟਰ-3 

 

Course Code: PBI.523 

Course Title: ਸਤਭਆਚਾਰ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਸਵਿਅਤਾ, ਸਵਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ-ਵਿਵਗਆਨ ਆਵਿ ਸੂੰਕਲਪ੍ਾਂ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਿਰਤੋਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ 
ਿੋਣਗੇ। 

 ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਸ ਿਾਅ, ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੁੱ ਖਾਂ ਤੇ ਅੂੰ ਗਾਂ, ਪ੍ਵਰਿਰਤਨ-ਆਧਾਰਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮ ਲ ਸੋਵਮਆਂ ਿੀ 
ਵਨਸ਼ਾਨਿੇਿੀ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨ ੂੰ  ਰਸਮਾਂ-ਵਰਿਾਜਾਂ, ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ, ਅਨ ਸ਼ਠਾਨਾਂ, ਪ੍ ਜਾ-ਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ 
ਆਵਿ ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂੰਿਰਿ ਵਿੁੱ ਚ ਪ੍ੜਹ ਸਕਣਗੇ। 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਲੁੱ ਛਣਾਂ, ਿਾਪ੍ਰ ਰਿੀਆਂ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਪੇ੍ਸ਼ ਿੂੰ ਗਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ, 
ਉਲੀਕ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਸਵਿਆਚਾਰ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਰ ਪ੍; ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਅੂੰਗ; ਸਵਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ: ਿਖਰੇਿਾਂ ਅਤੇ 
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਸਵਿਆਚਾਰ-ਵਿਵਗਆਨ; ਸਵਿਆਚਾਰ ਵਿਵਗਆਨ ਿੇ ਮ ਲ ਸੂੰ ਕਲਪ੍; ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਵਰਿਰਤਨ ਿੇ ਆਧਾਰ 

ਅਤ ੇਨੇਮ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਿੀ ਿ ਗੋਵਲਕ ਸਵਥਤੀ, ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਪ੍ਛਾਣ ਵਚੂੰ ਨਹ ; ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ: ਨਿੇਂ ਬਿਲਾਅ ਅਤ ੇ ਨਿੀਆਂ ਿੂੰਗਾਰਾਂ; 
ਵਿਸਿੀਕਰਨ ਿਾ ਿਰਤਾਰਾ ਅਤ ੇਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਿੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਾਕਾਚਾਰੀ ਸਬੂੰ ਧ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਮ ੁੱ ਲ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰਣ, 

ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਿੀ ਿ ਗੋਵਲਕ ਅਤ ੇਸਵਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ 

 

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

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਕਜ਼ਾਕ, ਕਕਰਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਿਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਪਕਟਆਲਾ, 2011. 

2. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ-42 (ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰਕ), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ. 
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3. ਵਗਆਨੀ ਗ ਰਵਿੁੱ ਤ ਵਸੂੰਘ, ਮੇਰਾ ਵਪ੍ੂੰ ਡ, ਸਾਵਿਤ ਸਿਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2010. 
4. ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ: ਪ੍ਛਾਣ ਵਚੂੰ ਨਹ , ਪ੍ ਨੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1989. 

5. ਵਿਨਕਰ, ਰਾਮਧਾਰੀ ਵਸੂੰਘ, ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਚਾਰ ਅਵਧਆਇ, ਅਨ . ਧਨਿੂੰ ਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੂੰ ਿਰਜੀਤ ਕੌਰ, 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1992. 

6. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿ ਨੀਆ, ਸਵਿਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰਕ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1977. 

7. ਪ੍ ਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ: ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਿਾਰ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 
2004. 

8. ਪ੍ ਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 
1992. 

9. ਫਰੈਂਕ, ਗ ਰਬਖ਼ਸ਼ ਵਸੂੰਘ, ਸਵਿਆਚਾਰ ਅਤ ੇਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ, ਿੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਵਟਿ  

ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲਮਵਟਡ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 1987. 

10. ਬੇਿੀ, ਿਣਜਾਰਾ, ਮੁੱਧਕਾਲੀਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰ ਪ੍ ਤੇ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ, ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1977. 

11. ਮਨਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1991. 
12. ਵਿਨੋਿ, ਟੀ. ਆਰ., ਸੂੰਸਵਕਰਤੀ ਅਤ ੇਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸੂੰਸਵਕਰਤੀ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਵਿੂੰਿ, 1991. 

13. ਵਿਨੋਿ, ਟੀ. ਆਰ., ਸੂੰਸਵਕਰਤੀ: ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਿਾਰ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਵਿੂੰਿ, 2004. 

 

Course Code: PBI.551 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ-1 
 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ ਿੀ ਸੂੰ ਕਲਵਪ੍ਕ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟਤਾ  ਿਾਵਸਲ ਕਰਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ‘ਤੇ 
ਤ ਲਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  

 ਿਾਸ਼ਾ-ਵਿਵਗਆਨ ਿੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਖੇਤਰ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਨਸ਼ਾਨਿੇਿੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਲਪ੍ੀ ਿੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਾਤਮਕਤਾ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿੀ ਉਤਪ੍ੁੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 

ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ ਨਾਲ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿੀ ਸਾਂਝ ਨ ੂੰ  ਸ ਤਰਬੁੱ ਧ ਕਰ ਸਕਣਗੇ॥ 
 ਸੂੰਸਾਰ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ਖ ਿਾਸ਼ਾ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਿਖਰੇਿੇਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਾਰਤੀ ਆਰੀਆ 

ਿਾਸ਼ਾ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਿੀਆਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਿੀ ਕਾਲ-ਕਰਮਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿੇ ਇਵਤਿਾਸ ਤੇ 
ਸਰ ਪ੍ ਿਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 ਸਾਸਊਰ ਅਤੇ ਚੌਮਸਕੀ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਿੀ ਸਮਝ ਿ ਆਰਾ ਜ ਗਤਿਾਿੀ ਅਤੇ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰੀਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨਕ 
ਮਾਡਲਾਂ ਿਾ ਪ੍ਰਤੁੱ ਖਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  

 ਿਾਸ਼ਾ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ੁੱ ਧਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧ ਨੀ ਵਿਵਗਆਨ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਿੀ ਰ ਪ੍-ਰੇਖਾ 
ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
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ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਿਾਸਾ ਅਤ ੇਿਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਿਾਸਾ ਿੀ ਪ੍ਵਰਿਾਸਾ, ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ 
ਿਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਪ੍ਵਰਿਾਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਖੇਤਰ; ਿਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਿਾ ਿੋਰ ਵਿਵਗਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸਾ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ 
ਿਾਸਾ ਪ੍ਵਰਿਾਰ; ਿਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਿਾਸ਼ਾ ਿੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਿਸਥਾਿਾਂ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸਾ ਿਾ ਵਨਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ; 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿੇ ਵਨੈੱਖੜਿੇਂ ਲੁੱ ਛਣ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਸੋਵਸਊਰ ਅਤੇ ਆਧ ਵਨਕ ਿਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਿਾਸਾ ਤੇ ਬੋਲੀ; ਵਚਿਨ: ਵਚਿਨਕ ਤੇ ਵਚਿਨਤ, ਇਕਾਲੀ ਤੇ 
ਬਿ ਕਾਲੀ ਅਵਧਐਨ, ਕੜੀਿਾਰ ਤੇ ਲੜੀਿਾਰ ਸਬੂੰ ਧ, ਵਚਿਨ ਵਿਵਗਆਨ 

ਚੌਮਸਕੀ ਅਤੇ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰੀ ਿਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਿਾਸਾਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਨਿਾਓ, ਗਵਿਨ ਅਤੇ ਸਤਿੀ ਜ ਗਤ, 
ਿਾਕਾਂਸ ਉਸਾਰੀ ਨੇਮ, ਰ ਪ੍ਾਂਤਰੀ ਨੇਮ, ਧ ਨੀਆਤਮਕ ਨੇਮ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਧ ਨੀ ਵਿਵਗਆਨ: ਪ੍ਵਰਿਾਸਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰਕਾਰ, ਬੋਲ ਅਮਲ, ਉਚਾਰਨ ਅੂੰਗ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਕਵਰਆ, ਪੌ੍ਣਧਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ, 

ਧ ਨੀਆਂ ਿੇ ਿਰਗੀਕਰਨ ਿੇ ਆਧਾਰ: ਖੂੰਡੀ ਅਤ ੇਅਖੂੰਡੀ ਧ ਨੀਆਂ 

 

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

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰ ਣ, ਵਿਵਿਆ ਿਾਸਕਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, 1956, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਿਮੀ, 

ਲ ਵਧਆਣਾ, 1996. 
2. ਸੂੰਘਾ, ਸ ਖਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਕਾਿਮੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ, 1999. 
3. ਵਸੁੱ ਧ , ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਸ਼ਬਿ : ਸੂੰਕਲਪ੍ ਅਤ ੇਸਰ ਪ੍, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2012. 

4. ਵਸੁੱ ਧ , ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਮਾਨਿ ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 
1991. 

5. ਿਰਕੀਰਤ ਵਸੂੰਘ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1973. 
6. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ-41, ਿਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰਕ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ. 
7. ਚੀਮਾ, ਬਲਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ: ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ੇਵਿਆਕਰਣ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 

2000. 
8. ਜੁੱਸਲ, ਕੂੰਿਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਂਿ ਿਾਕੂੰਸ਼: ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 

ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1999. 
9. ਜਗਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ, ਵਨਊ ਬ ੁੱ ਕ ਕੂੰਪ੍ਨੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ, 1988. 
10. ਜੀ.ਬੀ. ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ ਿਾ ਵਨਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, 1960.  

11. ਢੀਂਗਰਾ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਿਾਸ਼ਾ: ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1982. 
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12. ਿ ਨੀ ਚੂੰਿਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿਾ ਵਿਆਕਰਣ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, 1964. 
13. ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸੂੰਘ, ਵਸਧਾਂਤਕ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਮਿਾਨ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2002. 

14. ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿਾ ਵਨਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਲਾਿੌਰ ਬ ੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 1971. 
15. ਪ੍ ਆਰ, ਜੋਵਗੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਸੂੰਕਲਪ੍ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਿਾਂ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਕਾਿਮੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ, 

1992. 

16. ਬਰਾੜ, ਬ ਟਾ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ: ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਰ ਪ੍, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2004. 
17. ਬਰਾੜ, ਬ ਟਾ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ: ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਿਾਰ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2008. 
18. Gill, Harjit Singh, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, 

Patiala, 1969. 

19. Lyons, John, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 1965. 
20. Saussure, F. D., Course in General Linguistics, Peter Owen, London, 

1960. 
 
Course Code: PBI.552 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ 
 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਗਲਪ੍ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿੀ ਸਮਝ ਿਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। 
 ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਿੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਮ ਲਕ ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਵਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਿੇ ਵਿਧਾਮ ਲਕ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸਿੇ ਨਿੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਿੇ ਮ ਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
 ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਅੂੰ ਤਰ-ਵਿਰਸ਼ਟੀਆਂ ਿੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਿਾਣੀ ਿੀ ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ ਯੋਗਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਕਿਾਣੀ: ਵਸਧਾਂਤਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਕ ਲਿੂੰ ਤ ਵਸੂੰਘ ਵਿਰਕ – ਮੇਰੀਆ ਂਸਰੇਸਟ ਕਿਾਣੀਆਂ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਸ ਖਿੂੰ ਤ ਕੌਰ ਮਾਨ – ਰ ੁੱ ਤ ਰਾਗ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਿਵਰਆਮ ਸੂੰਧ  – ਚੌਥੀ ਕ ਟ  (ਕਿਾਣੀ ਸੂੰਗਰਵਿ) 
 

Mode of Transaction: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-
learning 
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ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸ ਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਗ ਰਮ ਖ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਗਲਪ੍ ਵਸਧਾਂਤ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2017. 
2. ਸੂੰਧ , ਿਵਰਆਮ ਵਸੂੰਘ, ਕ ਲਿੂੰ ਤ ਵਸੂੰਘ ਵਿਰਕ ਿਾ ਕਿਾਣੀ ਸੂੰ ਸਾਰ, ਲਾਿੌਰ ਬ ੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 1979. 
3. ਸੂੰਧ , ਿਵਰਆਮ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਰ ਪ੍ ਤੇ ਰ ਝਾਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 

1995. 
4. ਚੂੰਿੀ, ਗ ਰਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਕਿਾਣੀਕਾਰ ਕ ਲਿੂੰ ਤ ਵਸੂੰਘ ਵਿਰਕ: ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 

ਸਰਵਿੂੰ ਿ, 1991. 
5. ਅੂੰ ਵਮਰਤਪ੍ਾਲ ਕੌਰ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਸ ਖਿੂੰ ਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਰਵਚਤ ਸਾਵਿਤ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2013. 
6. ਜੀਤ, ਗ ਰਮ ਖ ਵਸੂੰਘ, ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1957. 
7. ਧਨਿੂੰ ਤ ਕੌਰ, ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਵਬਰਤਾਂਤ ਸਾਸਤਰੀ ਅਵਧਐਨ, ਆਰਸੀ ਪ੍ਬਵਲਸਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 

1994. 
8. ਧਨਿੂੰ ਤ ਕੌਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2003. 
9. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਬਲਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 2006. 
10. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਬਲਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਿੀ ਇਕ ਸਿੀ: ਇਵਤਿਾਸਮ ਲਕ ਪ੍ਰਿਚਨ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2002. 
11. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਬਲਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਿਵਰਆਮ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰ ਧ  ਿੀ ਕਿਾਣੀ: ਸਰ ਪ੍ ਅਤੇ ਵਿਿੇਕ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 

ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2007. 
12. ਸ਼ਾਿੀ, ਅਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਿਵਰਆਮ ਸੂੰਧ  ਿੀ ਗਲਪ੍ ਚੇਤਨਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਵਟਿ ਸੋਸਾਇਟੀ, 

ਲ ਵਧਆਣਾ, 1986. 
13. ਨਵਿਰ , ਜੋਵਗੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਕਿਾਣੀ ਿੀ ਵਿਧਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2005. 
14. ਫਰੈਂਕ, ਗ ਰਬਖਸ ਵਸੂੰਘ, ਵਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਵਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਵਟਿ 

ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 1988. 
15. ਵਿਨੋਿ, ਟੀ.ਆਰ., ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਇਕ ਅਵਧਐਨ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1988. 
16. ਵਿਨੋਿ, ਟੀ.ਆਰ., ਕ ਲਿੂੰ ਤ ਵਸੂੰਘ ਵਿਰਕ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1993. 

 
Course Code: PBI.553 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਗੁੱਿ ਅਤੇ ਪ੍ਿ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਿਖਰੇਿੇਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਵਿਚਲੇ ਿੁੱ ਖਰੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਧਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੇ ਿਿਾਲੇ 

ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
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 ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਿਾਰਤਕਕਾਰਾਂ, ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਿਾਰਤਕ ਵਿਧਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮਿੁੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਲੁੱ ਖਣ 
ਿਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 ਿਾਰਤਕ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਰਚਨਾ-ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੇ ਅਵਧਐਨ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ 
ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਵਸਧਾਂਤ, ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 
ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਮੁੱਧਕਾਲੀਨ ਿਾਰਤਕ ਸਾਵਿਤ ਰ ਪ੍: ਜਨਮਸਾਖੀ, ਗ ਰ ਵਬਲਾਸ, ਗੋਸਟਾਂ, ਪ੍ਰਚੀਆਂ, ਰਵਿਤਨਾਮੇ, ਟੀਕੇ 

ਆਧ ਵਨਕ ਿਾਰਤਕ ਿੇ ਸਾਵਿਤ ਰ ਪ੍: ਵਨਬੂੰ ਧ, ਜੀਿਨੀ ਸਾਵਿਤ, ਰੇਖਾ ਵਚਤਰ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਆਵਿ 
ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ ਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ (ਚੋਣਿੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ): ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਕ ਿਾਈ ਿੀਰ ਵਸੂੰਘ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਸਪ੍ਤ ਵਸਰੂੰ ਗ – ਕਪ੍ ਰ ਵਸੂੰਘ 

ਮਾਟੀ ਕ ਿਮ ਕਰੇਂਿੀ ਯਾਰ – ਖਾਵਲਿ ਿ ਸੈਨ  

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

learning 
 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸ਼ਰਮਾ, ਸ ਸ਼ੀਲ, ਖਾਵਲਿ ਿ ਸੈਨ ਿਾ ਕਥਾ ਜਗਤ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2010. 
2. ਵਸੂੰਗਲ, ਧਰਮਪ੍ਾਲ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਜੀਿਨੀ: ਸਰ ਪ੍ ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 

1987. 

3. ਸੀਤਲ, ਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਿਾਰਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬ ੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, 
ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 1980. 

4. ਕਸੇਲ, ਵਕਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਮੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, 15ਿਾਂ ਸੋਵਧਆ 
ਐਡੀਸ਼ਨ, ਲਾਿੌਰ ਬ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2013. 

5. ਕਸੇਲ, ਵਕਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਆਧ ਵਨਕ ਗੁੱ ਿਕਾਰ, ਕ ਲਿੀਪ੍ ਪ੍ਰੈਸ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1955. 
6. ਕਾਂਗ, ਕ ਲਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1998. 
7. ਵਕਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਜਨਮਸਾਖੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1987. 
8. ਕ ਲਿੂੰ ਤ ਵਸੂੰਘ, ਸ. ਕਪ੍ ਰ ਵਸੂੰ ਘ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1996. 
9. ਕੇਸਰ, ਮਨਮੋਿਨ, ਿਾਰਤਕ ਤੇ ਿਾਰਤਕਕਾਰ, ਪੈ੍ਪ੍ਸ  ਬ ੁੱ ਕ ਵਡਪੋ੍, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1977. 
10. ਕੋਿਲੀ, ਸ ਵਰੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ ਰਾਤਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਸਰ ਪ੍, ਵਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ ਵਬਊਰੋ, 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1995. 

11. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਵਨਬੂੰ ਧ ਵਿਸੇਸ ਅੂੰ ਕ-29), ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 
1989. 
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12. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਪ੍ ਰਾਤਨ ਿਾਰਤਕ ਵਿਸੇਸ ਅੂੰ ਕ-21), ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 
ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1997. 

13. ਵਗੁੱ ਲ, ਮਵਿੂੰ ਿਰ ਕੌਰ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1986. 
14. ਗ ਰਨਾਇਬ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਿਾਰਤਕ ਵਸਧਾਂਤ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2018. 
15. ਜੁੱਗੀ, ਰਤਨ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ ਰਾਤਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬ ੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, 

ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 1984. 
16. ਜੁੱਗੀ, ਰਤਨ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ ਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਿਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ, ਪੈ੍ਪ੍ਸ  ਬ ੁੱ ਕ ਵਡਪੋ੍, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 

1977. 
17. ਵਿਲ, ਬਲਬੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਨਬੂੰ ਧ: ਸਰ ਪ੍, ਵਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1991. 
18. ਮਨਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਜਨਮਸਾਖੀ/ਵਮੁੱ ਥ ਵਿਵਗਆਨ, ਿ ਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਆਰਸੀ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 2005. 

 
Course Code: PBI.543 

Course Title: ਸੈਮੀਿਾਰ-2 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

1 2 0 2 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਜਾਂ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ੁੱ ਖ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਰ ਚੀ ਅਨ ਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ 
ਸਕਣਗੇ। 

 ਚ ਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਿਸਵਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਠੀ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਚ ਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਤ 
ਕਰੇਗਾ।  

Mode of Transaction: Seminar 

Evaluation Criteria: ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 100 ਅੂੰ ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਿੋਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਰਪੋ੍ਰਟ 
ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਿੇ 50-50 ਅੂੰ ਕ ਿੋਣਗੇ। ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਲਟਰੇਚਰ ਿਾ 
ਸਰਿੇ/ਵਪ੍ੁੱਠਿ ਮੀ (15 ਅੂੰ ਕ), ਚ ਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਤਰਤੀਬ (10 ਅੂੰ ਕ), ਵਿਸ਼ੇ ਿੀ 
ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ (15 ਅੂੰ ਕ) ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ/ਸਿਾਲਾਂ ਿੇ ਜਿਾਬਾਂ ਲਈ 10 ਅੂੰ ਕ ਰੁੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

** Elective Foundation/Value Added Course 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿੁੱ ਚ ਆਫ਼ਰ ਿੋਏ Value added ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ 
ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ। 
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ਚੋਣਿੇਂ ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ (Discipline Elective Courses) 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ ਕੋਰਸ ਚ ਣੇਗਾ। 
 
Course Code: PBI.555 

Course Title: ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਮਿੁੱ ਤਿ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਵਿਧਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਸੁੱ ਧ ਰਚਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਗਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। 
 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਮ ੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ 

ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੇ ਅਵਧਐਨ ਿ ਆਰਾ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰ ਪ੍ਮਾਨ ਿ ੂੰ ਿੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਚਵਰੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਿਾਰ 

ਨ ੂੰ  ਉਲੀਕਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 
ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਵਸਧਾਂਤ, ਇਵਤਿਾਸ ਤੇ ਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 
ਿੇਸ ਿੋਇਆ ਪ੍ਰਿੇਸ - ਸੂੰਪ੍ਾ. ਿਰਚੂੰ ਿ ਵਸੂੰਘ ਬੇਿੀ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਸਮ ੂੰ ਿਰੋਂ ਪ੍ਾਰ – ਸਾਥੀ ਲ ਵਧਆਣਿੀ  
ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ  

ਮੂੰ ਵਜ਼ਲ ਿੋਰ ਪ੍ਰਹੇ – ਮਵਿੂੰਿਰਪ੍ਾਲ ਧਾਲੀਿਾਲ 
 

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

 
ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 

1. ਅਕਾਲ ਅੂੰ ਵਮਰਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਨਿੇਂ ਵਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਜਲੂੰ ਧਰ, 
2012. 

2. ਅਕਾਲ ਅੂੰ ਵਮਰਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2013. 
3. ਸ ਵਰੂੰ ਿਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1990. 
4. ਸ ਵਰੂੰ ਿਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਬਿੇਸ਼ੀ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1989. 
5. ਧਨਿੂੰ ਤ ਕੌਰ, ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ ਵਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ, ਆਰਸੀ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 2018. 
6. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ (ਿਾਗ ਿ ਜਾ), ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿਾਗ ਪ੍ੂੰਜਾਬ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1983. 
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7. ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਮ ੁੱ ਲ ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਮਿਾਨ ਪ੍ਬਵਲਸਰਜ਼, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 
1999. 

8. ਬੇਿੀ, ਿਰਚੂੰਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰਿਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 
2005. 

9. ਬੇਿੀ, ਿਰਚੂੰ ਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਮਸਲੇ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2004. 
10. ਬੇਿੀ, ਿਰਚੂੰ ਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪ੍ਾਠ ਤੇ ਪ੍ਰਸੂੰਗ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 

ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1998. 
11. ਰਾਵਜੂੰ ਿਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ: ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 

ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2009. 
 

Course Code: PBI.556 

Course Title: ਪਾਤਕਸਿਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਤਿਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਮਿੁੱਤਿ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਵਗਣਾਤਵਮਕਤਾ ਅਤੇ ਗ ਣਾਤਵਮਕਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਸਾਵਿਤ-ਰ ਪ੍ਾਂ ਿੀ ਵਿਕਾਸ-ਰੇਖਾ ਨ ੂੰ  ਉਲੀਕਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਮ ਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉ-ਜ ਗਤਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 

 ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀਅੂੰ ਤਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿਾ ਵਿਿਾਵਰਕ ਅਵਧਐਨ ਕਰ 
ਸਕਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 
ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਮ ੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 
ਿ ੁੱ ਖ ਿਵਰਆਉਂ ਪ੍ਾਰ ਿੇ – ਸੂੰ ਪ੍ਾ. ਡਾ. ਅਤਰ ਵਸੂੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ  

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 
ਸੁੱਤ ਗ ਆਚੇ ਲੋਕ – ਫ਼ਖ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 
ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ – ਸੂੰ ਪ੍ਾ. ਿਰਿੇਿ ਵਸੂੰਘ 

 

Mode of Transaction: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-
learning 
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ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ, ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰ ਕ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ. 
2. ਜਗਤਾਰ, ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਿਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ (1947 ਤੋਂ 2005), ਲੋਕਗੀਤ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, 2007. 
3. ਜਵਤੂੰ ਿਰਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਗਲਪ੍ , ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਪ੍ ਸਤਕਮਾਲਾ ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2001. 
4. ਧੀਮਾਨ, ਿਰਬੂੰ ਸ ਵਸੂੰਘ,ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਵਨਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ , ਗਗਨ ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਰਾਜਪ੍ ਰਾ, 

1998. 
5. ਨ ਰ, ਸਵਤੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ ਤੇ ਰਿੇਲ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 

2001. 
6. ਮਵਿਤਾ, ਗ ਰਚਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਇਕ ਪ੍ਵਰਚੈਅ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ 

ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1998. 
7. ਵਥੂੰ ਿ, ਕਰਨੈਲ ਵਸੂੰਘ, ਫ਼ਖ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨ ਿੇ ਨਾਿਲ, ਆਰਸੀ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 2000. 
8. ਵਥੂੰ ਿ, ਕਰਨੈਲ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 

ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2006. 
 
Course Code: PBI.557 

Course Title: ਤਿਸ਼ਿ ਸਾਤਿਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਕਲਾਸਕੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿ ਿੀ ਅਮੀਰ ਸਾਵਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਾਰਤੀ ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿ ਸਾਵਿਤ ਨਾਲ ਜ ੜ ਸਕਣਗੇ। 
 ਵਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਵਸੁੱ ਧ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪ੍ੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। 
 ਚੋਣਿੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਸਮਾਜਾਂ ਿੇ ਜੀਿਨ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਵਿਸਿ ਸਾਵਿਤ: ਸੂੰਕਲਪ੍, ਵਿਸਿ ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ, ਿਾਰਤੀ ਸਾਵਿਤ, ਕਾਮਨਿੈਲਥ 

ਸਾਵਿਤ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਨੋਬਲ ਕਿਾਣੀਆਂ – ਗ ਰਮੇਲ ਮਡਾਿੜ (ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਕ): ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਪ੍ੁੱ ਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤ  
ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਬ ੁੱ ਢਾ ਤੇ ਸਮ ੂੰ ਿਰ – ਅਰਨੈਸਟ ਿੈਵਮੂੰਗਿੇ: ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਪ੍ੁੱ ਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤ  
ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਮੇਰਾ ਿਾਵਗਸਤਾਨ (ਿਾਗ ਪ੍ਵਿਲਾ) – ਰਸ ਲ ਿਮਜਾਤੋਿ: ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਪ੍ੁੱ ਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤ  
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Mode of Transaction: Lecture; Tutorial; Group Discussion; Seminar, Self-
learning 

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਵਤੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਿਾਰਤੀ ਸਾਵਿਤ , ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1990. 
2. ਖੋਜ ਿਰਪ੍ਣ (ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਵਿਸੇਸ ਅੂੰ ਕ), ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ. 
3. ਗੋਇਲ, ਜੂੰ ਗ ਬਿਾਿ ਰ, ਵਿਸ਼ਿ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਸ਼ਾਿਕਾਰ ਨਾਿਲ, ਬ ੁੱ ਕ ਪ੍ਾਿਰ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2007. 
4. ਧੀਰ, ਕ ਲਿੀਪ੍ ਵਸੂੰਘ, ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 

1990. 
5. David, Damrosch, What is World Literature? Princeton: Princeton UP, 

2003. 

6. Dev, Amiya, Comparative Literature: Theory and Practice, IIAS, Shimla. 
 

Course Code: PBI.558 

Course Title: ਭਾਰਿੀ ਸਾਤਿਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਿਾਰਤੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਿਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਿਾਰਤੀ ਕਲਾਸਕੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਸਿੀਿਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਾਵਕਫ਼ ਿੋਣਗੇ। 
 ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਿਾਰਤੀ ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਚੇ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਿਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ 

ਪ੍ੁੱ ਖਾਂ ਿਾ ਵਿਿੇਚਨ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਿਾਰਤੀ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਤਰੈਕਾਲੀ ਮ ਿਾਂਿਰੇ ਿੀ ਸਾਰਵਥਕਤਾ ਿਾ ਵਨਰ ਪ੍ਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  

 

ਯੂਤਿਟ – 1-4  
ਰਚਨਾ ਿੇ ਮ ਲ ਪ੍ਾਠ ਿੀ ਪ੍ੜਹਤ, ਵਿਸ਼ਾ ਿਸਤ  ਅਤੇ ਵਿਿੂੰ ਨ ਪ੍ੁੱ ਖਾਂ (ਿਰੇਕ ਰਚਨਾ ਲਈ 15 ਘੂੰ ਟ)ੇ 

ਮੇਘਿ ਤ – ਕਾਲੀਿਾਸ 

ਸਾਏ ਮੇਂ ਧ ਪ੍ – ਿ ਸਯੂੰ ਤ ਕ ਮਾਰ 

ਤ ਗਲਕ – ਵਗਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਡ 

ਤਮਸ – ਿੀਸ਼ਮ ਸਾਿਨੀ 
 

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

  



CUPB/SLLC/DPBI/2020-22/M.A. Punjabi 44 Revisions: CDC:04.02.2020 BoS: 20.02.2020; School Board: 05.06.2020 

ਸਮੈਸਟਰ-4 

 

Course Code: PBI.554 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ ਅਿੇ ਰੰਗਮੰਚ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਿਾਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ ਿੇ ਪ੍ਰਸੂੰਗ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਪ੍ੁੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਿੀਆਂ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਝ ਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮ ਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰੂੰਗਮੂੰਚ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਰੂੰਗਮੂੰਚ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ ਸਵਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ।  
 ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਨਾਟਕਾਂ/ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਾਠਾਂ ਿੀ ਸਮਝ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ਾਠ-ਮ ਲਕ ਅਵਧਐਨ ਕਰ 

ਸਕਣਗੇ। 
 ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਾਠ ਿੀ ਵਿਿਾਰਕ ਪ੍ੁੱ ਧਰ ਤੇ ਅਵਿਨੈਮ ਲਕ ਸਮਝ ਿ ਆਰਾ ਰੂੰਗਮੂੰਚੀ ਰ ਚੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਿੇ 

ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            16 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ : ਵਸਧਾਂਤ, ਇਵਤਿਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰੂੰਗਮੂੰਚ: ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀਆਂ 

ਯੂਤਿਟ – 2            12 ਘੰਟੇ 

ਬਲਿੂੰਤ ਗਾਰਗੀ: ਲੋਿਾ ਕ ੁੱ ਟ ਰਜ਼ੀਆ ਸ ਲਤਾਨ 

ਯੂਤਿਟ – 3            16 ਘੰਟੇ 

ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ: ਮੇਰੇ ਚੋਣਿੇਂ ਇਕਾਂਗੀ 
ਯੂਤਿਟ – 4            16 ਘੰਟੇ 

 ਸਿਰਾਜਬੀਰ: ਿੁੱ ਕ 

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

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸ ਖਿੇਿ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਿੀ ਨਾਟ-ਿ ਮੀ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2002. 
2. ਸੇਠੀ, ਸ ਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰੂੰਗਮੂੰਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਲਾ, ਲੋਕ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1988. 

3. ਸੈਣੀ, ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਬਲਿੂੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਿੇ ਨਾਟਕਾਂ ਿਾ ਵਚਿਨ ਵਿਵਗਆਨਕ ਅਵਧਐਨ, ਲੋਕਗੀਤ 
ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2006. 

4. ਿਰਚਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਿੀ ਨਾਟ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ, ਪੈ੍ਪ੍ਸ  ਬ ੁੱ ਕ ਵਡਪ੍ , ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1972. 
5. ਿਰਜੋਧ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਸਿਰਾਜਬੀਰ ਿਾ ਨਾਟ-ਜਗਤ: ਵਪ੍ਤਰਕੀ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਲਲਕਾਰ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 

ਲ ਵਧਆਣਾ, 2015.  
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6. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰਕ), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ. 
7. ਗਾਰਗੀ, ਬਲਿੂੰ ਤ, ਰੂੰਗਮੂੰਚ, ਨਿਯ ੁੱ ਗ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1961. 
8. ਧਾਲੀਿਾਲ, ਕੇਿਲ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਸਿਰਾਜਬੀਰ: ਵਸਰਜਕ ਤੇ ਵਸਰਜਣਾ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2015. 
9. ਪ੍ਾਲੀ ਿ ਵਪ੍ੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਚੂੰ ਤਨ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2010. 
10. ਵਪ੍ਆਰਾ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੂੰਗਮੂੰਚ: ਵਸਧਾਂਤ, ਇਵਤਿਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ, ਵਨਊ ਬ ੁੱ ਕ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ, 

ਜਲੂੰ ਧਰ, 1989. 
11. ਫ ੁੱ ਲ, ਗ ਰਵਿਆਲ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਇਕਾਂਗੀ: ਸਰ ਪ੍, ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1987. 

12. ਫ ੁੱ ਲ, ਗ ਰਵਿਆਲ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਸਰ ਪ੍, ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 
ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1998. 

13. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰੂੰ ਗਮੂੰਚ ਿੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਤੇ ਇਵਤਿਾਸ, ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਜਲੂੰ ਧਰ, 
2010. 

14. ਰਿੇਲ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਬਲਿੂੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਿੀਆਂ ਨਾਟ ਜ ਗਤਾਂ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸਨ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 2003. 
15. ਿਰਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕ ਮਾਰ ਅਤੇ ਉਮਾ ਸੇਠੀ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਨਾਟ-ਵਸਧਾਂਤ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2017. 
16. ਿਰਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕ ਮਾਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟ ਵਚੂੰ ਤਨ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਵਿੂੰਿ, 1989. 
17. ਿਰਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕ ਮਾਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਾਸਾਰ, ਵਕਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਿੀਂ ਵਿੁੱ ਲੀ, 2003. 

 

Course Code: PBI.571 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ-2 
 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ੁੱ ਧਰਾਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਿਾਿੂੰ ਸ਼ ਵਿਵਗਆਨ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟਤਾ  
ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿੀ ਸ਼ਬਿ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿ-ਰਚਨਾ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪ੍ਰਖ-ਪ੍ੜਚੋਲ 
ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  

 ਿਾਕ-ਵਿਵਗਆਨ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟਤਾ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਕ-ਸੂੰਰਚਨਾ ਿਾ ਪ੍ਰਤੁੱ ਖਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਿਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨੀਆਂ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਗਆਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਿਰਸ਼ਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
 ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕਣ ਸਕਣਗੇ। 
 ਆਧ ਵਨਕ ਿਾਸ਼ਾ-ਵਿਵਗਆਨ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ਾਂ, ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਅਵਧਐਨ ਵਿਰਸ਼ਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ 

ਅਤੇ ਿਰਤਣ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗੇ। 
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ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਧ ਨੀ ਵਿਉਂਤ: ਧ ਨੀ (phone), ਸਵਿਧ ਨੀ (allophone) ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਧ ਨੀ (phoneme) 
ਿਾ ਵਨਖੇੜਾ 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਅੂੰ ਜਨ ਧ ਨੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ – ਿੂੰ ਡ ਅਤੇ ਲੁੱ ਛਣ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿ ੁੱ ਤ ਵਿਅੂੰ ਜਨ, ਸੂੰਯ ਕਤ 
ਵਿਅੂੰ ਜਨ, ਸਿਰ ਸੂੰਯੋਗ ਅਤੇ ਿੋਿਰੇ ਸਿਰਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੇ ਨੇਮ  

ਅਖੂੰਡੀ ਧ ਨੀਆਂ: ਨਾਵਸਕਤਾ, ਬਲ, ਸ ਰ ਅਤ ੇਿਾਕ ਸ ਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾ ਸ ਰ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿੀਆਂ ਧ ਨੀਆਂ ਿੇ 
ਪ੍ਵਰਿਰਤਨ ਿੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਿਾਂ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈਆਂ: ਿਾਿਾਂਸ 
ਿਾਿਾਂਸ ਵਿਵਗਆਨ: ਿਾਿਾਂਸ ਿਾ ਸੂੰਕਲਪ੍ ਅਤ ੇਪ੍ਛਾਣ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਿਾਂਸ ਵਿਉਂਤ: ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਿ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰ; ਅਗੇਤਰ ਤੇ 
ਵਪ੍ਛੇਤਰ, ਵਿਉਂਤਪ੍ਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿੀਆਂ ਵਿਆਕਰਣਕ ਇਕਾਈਆਂ: ਿਾਕਾਂਸ, ਉਪ੍ਿਾਕ, ਅਤੇ ਿਾਕ 

ਿਾਕ ਵਿਵਗਆਨ: ਵਿਆਕਰਨਕ ਿਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਕ ਬਣਤਰ, ਉਪ੍ਿਾਕ 

ਅਰਥ ਵਿਵਗਆਨ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਇਵਤਿਾਸ, ਿਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਸਧਾਂਤ, ਅਪੋ੍ਿਾ, ਸਫੋਟ ਅਤ ੇਧ ਨੀ ਵਸਧਾਂਤ 

ਕੋਸਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਕੋਸਕਾਰੀ: ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਿਾਿਨਾਿਾਂ, ਅਰਥ ਪ੍ਵਰਿਰਤਨ ਿੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਿਾਂ 
ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਿਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਲਪ੍ੀ: ਅੂੰ ਤਰ ਸਬੂੰ ਧ 

ਵਲਪ੍ੀ ਤੇ ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ 
ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ ਿਾ ਵਨਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ; ਗ ਰਮ ਖੀ ਆਰਥੋਗਰਾਫੀ 
ਉਪ੍ ਿਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਿੀਆਂ ਉਪ੍-ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ 
 

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

learning 
 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਅਰ ਣ, ਵਿਵਿਆ ਿਾਸਕਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, 1956, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਿਮੀ, ਲ ਵਧਆਣਾ, 

1996. 
2. ਸੂੰਘਾ, ਸ ਖਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਕਾਿਮੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ, 1999. 
3. ਵਸੁੱ ਧ , ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਸ਼ਬਿ: ਸੂੰਕਲਪ੍ ਅਤ ੇਸਰ ਪ੍, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2012. 

4. ਵਸੁੱ ਧ , ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਕੂੰ ਸ਼ ਜ ਗਤ, ਕਸਤ ਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੂੰ ਨਜ਼, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1991. 
5. ਵਸੁੱ ਧ , ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਮਾਨਿ ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 

1988. 

6. ਿਰਕੀਰਤ ਵਸੂੰਘ, ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1973. 
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7. ਖੋਜ ਪ੍ਵਤਰਕਾ (ਿਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੂੰਕ-41), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ. 
8. ਚੀਮਾ, ਬਲਿੇਿ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ: ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 

2000. 
9. ਜੁੱਸਲ, ਕੂੰਿਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਂਿ ਿਾਕੂੰਸ਼: ਬਣਤਰ ਅਤ ੇ ਕਾਰਜ, ਰਿੀ ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 

ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1999. 
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Course Code: PBI.577 

Course Title: ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰੀਤਖਆ ਅਤਭਆਸ-1 
 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

0 4 0 2 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮ ਕਾਬਲੇ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵਖਆਿਾਂ ਿੀ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ 
ਸਵਿਆਚਾਰ ਸਬੂੰ ਧੀ ਤੁੱ ਥਮ ਲਕ ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ 
ਮ ਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਵਖਆਿਾਂ ਿੇ ਪੈ੍ਟਰਨ ਅਨ ਸਾਰ ਵਤਆਰੀ ਕਰੇਗਾ: 

 

ਯੂਤਿਟ – 1           14 ਘੰਟੇ 

ਸਾਤਿਿ, ਸਾਤਿਿ ਰੂਪ, ਸਾਤਿਿ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿੇ ਸਾਤਿਿ ਇਤਿਿਾਸਕਾਰੀ: 
ਸਾਵਿਤ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਤੁੱਤ; ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਿੋਰ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧ (ਿਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜ, 

ਇਵਤਿਾਸ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਨ, ਸਵਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਿਰਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ); ਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਿੀ 
ਵਿਧੀਆਂ : ਪ੍ਰਗੀਤਕ, ਵਬਰਤਾਂਤਕ ਅਤ ੇਨਾਟਕੀ; ਸਾਵਿਤ, ਸਾਵਿਤ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ੇਸਾਵਿਤ ਇਵਤਿਾਸ 

ਿਾ ਅੂੰਤਰ-ਵਨਖੇੜ। ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਰ ਪ੍: ਮੁੱਧਕਾਲੀ (ਸਬਿ, ਸਲੋਕ, ਕਾਫ਼ੀ, ਬਾਰਹਾਮਾਿ, ਸੀਿਰਫ਼ੀ, ਵਕੁੱ ਸਾ, 
ਿਾਰ, ਜੂੰਗਨਾਮਾ, ਜਨਮਸਾਖੀ, ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੀਆ)ਂ; ਆਧ ਵਨਕ (ਗੀਤ, ਨਜ਼ਮ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਰ ਬਾਈ, 

ਿਾਇਕ , ਨਾਿਲ, ਵਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ, ਨਾਟਕ ਅਤ ੇਇਕਾਂਗੀ, ਵਨਬੂੰ ਧ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਡਾਇਰੀ, ਜੀਿਨੀ, 
ਸਿੈ-ਜੀਿਨੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਵਚੁੱ ਤਰ)।  
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ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਯ ਨਾਨੀ: ਸ ਕਰਾਤ, ਪ੍ਲੈਟੋ, ਅਰਸਤ , ਲੌਨਜਾਈਨਸ; ਿਾਰਤੀ: ਕਾਵਿ ਿੇ ਿੇਿ (ਸਰਿ 

ਅਤ ੇ ਵਿਰਸ਼); ਰਸ ਸੂੰਪ੍ਰਿਾਇ, ਧ ਨੀ ਸੂੰਪ੍ਰਿਾਇ, ਅਲੂੰ ਕਾਰ ਸੂੰਪ੍ਰਿਾਇ, ਿਕਰੋਕਤੀ ਸੂੰਪ੍ਰਿਾਇ, ਰੀਤੀ 
ਸੂੰਪ੍ਰਿਾਇ, ਔਵਚਤੈ ਸੂੰਪ੍ਰਿਾਇ; ਪ੍ੁੱ ਛਮੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੂੰ ਤਨ: ਰ ਪ੍ਿਾਿ, ਮਾਰਕਸਿਾਿ, ਸੂੰਰਚਨਾਿਾਿ, 

ਮਨੋਵਿਵਗਆਨ, ਵਚਿਨ ਵਿਵਗਆਨ, ਵਿਰਚਨਾ ਸਾਵਿਤ ਵਸਧਾਂਤ, ਨਾਰੀ ਵਚੂੰ ਤਨ, ਿਵਲਤ ਵਚੂੰ ਤਨ ਅਤੇ 
ਉੱਤਰ ਆਧ ਵਨਕ ਸਾਵਿਤ ਵਸਧਾਂਤ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਵਚੂੰ ਤਕ: ਸੂੰਤ ਵਸੂੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਵਕਸ਼ਨ ਵਸੂੰ ਘ, ਿਵਰਿਜਨ 

ਵਸੂੰਘ, ਨਜ਼ਮ ਿ ਸੈਨ ਸੁੱਯਿ, ਤਰਲੋਕ ਵਸੂੰਘ ਕੂੰਿਰ ਅਤ ੇਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ ਿਾਟੀਆ।  
ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਇਵਤਿਾਸਕਾਰੀ: ਸੂੰਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਸਰ ਪ੍; ਸਾਵਿਤ ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤ ਸਮੀਵਖਆ: ਅੂੰਤਰ 

ਵਨਖੇੜ; ਸਾਵਿਤ ਇਵਤਿਾਸ ਅਤ ੇਇਵਤਿਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਾ ਅੂੰਤਰ ਵਨਖੇੜ; ਸਾਵਿਤ ਇਵਤਿਾਸਕਾਰੀ 
ਿੌਰਾਨ ਸਾਵਿਤਕ ਤੁੱਥਾਂ ਿੇ ਵਨਰਣੈ ਿੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ; ਸੂੰਯ ਕਤ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿੀ ਇਵਤਿਾਸਕਾਰੀ: 
ਕਾਲ ਿੂੰ ਡ ਅਤੇ ਿਰਗੀਕਰਨ ਿੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਇਵਤਿਾਸ ਵਲਖਤਾਂ ਿਾ ਮੈਟਾ 
ਅਵਧਐਨ।  

ਯੂਤਿਟ – 2           12 ਘੰਟੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਤਿ ਧਾਰਾ ਅਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਤਿ ਧਾਰਾ: 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸ ਫ਼ੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ: ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸ ਫ਼ੀ ਕਿੀ: ਬਾਬਾ 
ਫ਼ਰੀਿ, ਸ਼ਾਿ ਿ ਸੈਨ, ਬ ੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਿ, ਸ ਲਤਾਨ ਬਾਿ  ਅਤ ੇਿਜੀਿ। ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸ ਫ਼ੀ ਕਾਵਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ  

ਗ ਰਮਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ: ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਸਰੀ ਗ ਰ  ਗਰੂੰ ਥ ਸਾਵਿਬ: ਸੂੰਪ੍ਾਿਨ ਕਲਾ 
ਅਤ ੇਸਾਵਿਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਗ ਰ  ਕਿੀ: ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਜੀ, ਗ ਰ  ਅੂੰਗਿ ਿੇਿ ਜੀ, ਗ ਰ  
ਅਰਜਨ ਿੇਿ ਜੀ, ਗ ਰ  ਤੇਗ ਬਿਾਿਰ ਜੀ ਅਤ ੇਗ ਰ  ਗੋਵਬੂੰ ਿ ਵਸੂੰਘ ਜੀ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਿਗਤ ਕਿੀ: ਰਿੀਿਾਸ, 

ਨਾਮਿੇਿ ਅਤੇ ਕਬੀਰ; ਿਾਰਾਂ ਿਾਈ ਗ ਰਿਾਸ; ਗ ਰਮਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਮੀਵਖਆ ਿਾ 
ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ।  

ਯੂਤਿਟ – 3           12 ਘੰਟੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਤਕੁੱ ਸਾ ਕਾਤਿ, ਬੀਰ ਅਿੇ ਿਾਰ ਕਾਤਿ ਧਾਰਾ 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਕੁੱ ਸਾ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ: ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਵਕੁੱ ਸਾਕਾਰ: ਿਮੋਿਰ, 

ਪ੍ੀਲ , ਿਾਵਰਸ, ਿਾਸ਼ਮ ਤੇ ਕਾਿਰਯਾਰ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਬੀਰ ਿਾਰ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਜੂੰਗਨਾਮਾ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ: 
ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਿਾਰਕਾਰ: ਗ ਰ  ਗੋਵਬੂੰ ਿ ਵਸੂੰਘ, ਨਜਾਬਤ ਅਤੇ ਪ੍ੀਰ 

ਮ ਿੂੰ ਮਿ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਜੂੰਗਨਾਮਾਕਾਰ: ਸ਼ਾਿ ਮ ਿੂੰ ਮਿ, ਮਟਕ; ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਵਕੁੱ ਸਾ ਕਾਵਿ, ਬੀਰ ਿਾਰ ਕਾਵਿ ਅਤ ੇ

ਜੂੰਗਨਾਮਾ ਕਾਵਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ।  
ਯੂਤਿਟ – 4           22 ਘੰਟੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਿਕ 

ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ (ਜਨਮਸਾਖੀ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ: ਪ੍ ਰਾਤਨ 

ਜਨਮਸਾਖੀ, ਆਵਿ ਸਾਖੀਆਂ, ਸੂੰਿ  ਨਾਥ ਿਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ, ਵਮਿਰਬਾਨ ਿਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ, 
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ਜਨਮਸਾਖੀ ਿਾਈ ਬਾਲਾ: ਵਗਆਨ ਰਤਨਾਿਲੀ, ਗ ਰਵਬਲਾਸ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਪ੍ਰਚੀਆਂ, ਰਵਿਤਨਾਮੇ ਅਤੇ 
ਟੀਕੇ ਿੇ ਸੂੰਿਰਿ ਵਿਚ); ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ 

ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ 

ਵਿਚ ਨਿੇਂ ਝ ਕਾਅ; ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਿਾ ਸਰਿੇਖਣ; ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਿਾ 
ਸਰਿੇਖਣ  

ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਿਾਰਤਕਕਾਰ: ਿਾਈ ਿੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ ਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਸਾਵਿਬ ਵਸੂੰਘ, ਤੇਜਾ ਵਸੂੰਘ, ਗ ਰਬਖਸ਼ ਵਸੂੰਘ 

ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਨੀ, ਬਲਿੂੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਕ ਲਬੀਰ ਵਸੂੰਘ ਕਾਂਗ ਅਤ ੇਨਵਰੂੰਿਰ ਵਸੂੰਘ ਕਪ੍ ਰ; 
ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ।  

ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਤਿਿਾ 
ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ: ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਰ ਝਾਨ (ਆਿਰਸ਼ਿਾਿੀ, ਯਥਾਰਥਿਾਿੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਿੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ, ਜ ਝਾਰਿਾਿੀ, ਨਾਰੀ-
ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਿਵਲਤ-ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਿੇ ਸੂੰਿਰਿ ਵਿਚ); ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਨਿੇਂ ਝ ਕਾਅ; 
ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਿਾ ਸਰਿੇਖਣ; ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਿਾ ਸਰਿੇਖਣ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 
ਕਿੀ: ਿਾਈ ਿੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ ਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਵਤਰਕ, ਮੋਿਨ ਵਸੂੰਘ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਾਿਾ 
ਬਲਿੂੰਤ, ਿਵਰਿਜਨ ਵਸੂੰਘ, ਜਸਿੂੰਤ ਵਸੂੰਘ ਨੇਕੀ, ਵਸ਼ਿ ਕ ਮਾਰ, ਪ੍ਾਸ਼, ਸ ਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ ਅਤ ੇਜਸਿੂੰ ਤ 

ਿੀਿ; ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ।  
 

Mode of Transaction: Problem Solving and Self-Learning; Discussion; Lecture 

 
Course Code: PBI.578 

Course Title: ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰੀਤਖਆ ਅਤਭਆਸ-2 
 
 

 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

0 4 0 2 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮ ਕਾਬਲੇ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵਖਆਿਾਂ ਿੀ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ 
ਸਵਿਆਚਾਰ ਸਬੂੰ ਧੀ ਤੁੱ ਥਮ ਲਕ ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ 
ਮ ਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਵਖਆਿਾਂ ਿੇ ਪੈ੍ਟਰਨ ਅਨ ਸਾਰ ਵਤਆਰੀ ਕਰੇਗਾ: 

 

ਯੂਤਿਟ – 1           13 ਘੰਟੇ 

ਆਧੁਤਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ: ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਰ ਝਾਨ 

(ਆਿਰਸ਼ਿਾਿੀ, ਯਥਾਰਥਿਾਿੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਿੀ, ਇਵਤਿਾਸਕ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ, ਨਾਰੀ-ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ 
ਿਵਲਤ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਿੇ ਸੂੰਿਰਿ ਵਿਚ); ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਵਿਚ ਨਿੇਂ ਝ ਕਾਅ; ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 
ਨਾਿਲ ਿਾ ਸਰਿੇਖਣ; ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਿਾ ਸਰਿੇਖਣ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲਕਾਰ: 
ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ, ਜਸਿੂੰਤ ਵਸੂੰਘ ਕੂੰਿਲ, ਗ ਰਵਿਆਲ ਵਸੂੰਘ, ਿਲੀਪ੍ ਕੌਰ ਵਟਿਾਣਾ, ਰਾਮ ਸਰ ਪ੍ ਅਣਖੀ, 
ਬਲਿੇਿ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੋਿਨ ਬਾਿਾ।  
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ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਰ ਝਾਨ (ਆਿਰਸ਼ਿਾਿੀ, ਯਥਾਰਥਿਾਿੀ, ਿੇਸ਼-ਿੂੰ ਡ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ, ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਿੀ, 
ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ, ਨਾਰੀ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਅਤ ੇਿਵਲਤ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਿੇ ਸੂੰਿਰਿ ਵਿਚ); ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ 
ਵਿਚ ਨਿੇਂ ਝ ਕਾਅ; ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਿਾ ਸਰਿੇਖਣ; ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਿਾ 
ਸਰਿੇਖਣ  

ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀਕਾਰ: ਸ ਜਾਨ ਵਸੂੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਵਸੂੰਘ ਿ ੁੱ ਗਲ, ਸੂੰਤ ਵਸੂੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕ ਲਿੂੰ ਤ ਵਸੂੰਘ 

ਵਿਰਕ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਿਵਰਆਮ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਧ  ਅਤ ੇਲਾਲ ਵਸੂੰਘ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ; ਆਧ ਵਨਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਮੈਟਾ 
ਅਵਧਐਨ।  

ਯੂਤਿਟ – 2           20 ਘੰਟੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ ਅਿੇ ਇਕਾਂਗੀ 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਕਾਂਗੀ: ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਰ ਝਾਨ; ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਿਾ ਸਰਿੇਖਣ; ਪ੍ਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 
ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਿਾ ਸਰਿੇਖਣ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ: ਈਸ਼ਿਰ ਚੂੰਿਰ ਨੂੰ ਿਾ, 
ਸੂੰਤ ਵਸੂੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਿਰਚਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਬਲਿੂੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਸ ਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਸੇਠੀ, ਚਰਨਿਾਸ ਵਸੁੱ ਧ , ਅਜਮੇਰ 

ਔਲਖ, ਆਤਮਜੀਤ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜ ਬੀਰ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰੂੰਗਮੂੰਚ: ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ੜਾਅ, ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ 
ਅਤ ੇਿਵਿੁੱ ਖ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤ ੇਇਕਾਂਗੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ  

ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਭਆਚਾਰ 

ਲੋਕਧਾਰਾ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁੱਤ; ਲੋਕਧਾਰਾ, ਆਧ ਵਨਕਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਰ ਮਾਵਧਅਮ; ਲੋਕ 

ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸਾਵਿਤ; ਲੋਕ ਸਾਵਿਤ: ਸੂੰਕਲਪ੍ ਅਤ ੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਿੂੰ ਨਗੀਆਂ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਿੀਆਂ 

ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਵਿਧੀਆਂ (ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਕਥਾ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ, ਰੀਤੀ ਵਰਿਾਜ, ਲੋਕ ਨਾਟਕ, ਲੋਕ 

ਧਰਮ, ਲੋਕ ਕਲਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ); ਵਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਵਸੁੱ ਧ ਲੋਕਯਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਾ ਯੋਗਿਾਨ (ਵਿਲੀਅਮ 

ਥਾਮਸ, ਿੀ. ਪ੍ਰਾਪ੍ ਅਤੇ ਐਲਨ ਡੂੰਡੀ); ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁੱਤ; ਲੋਕਧਾਰਾ 
ਵਿਵਗਆਨ ਿੀ ਵਿਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਅਵਧਐਨ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਸਾਮੁੱਗਰੀ ਿੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਰ ਪ੍ ਅਤੇ 
ਿਰਗੀਕਰਨ  

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼, ਲੋਕ ਵਸਆਣਪ੍ਾਂ, ਰੀਤਾਂ-ਰਸਮਾਂ ਅਤ ੇਵਤਉਿਾਰ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਕਲਾਿਾਂ, ਲੋਕ-

ਨਾਚ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੂੰਗੀਤ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਿਰਗੀਕਰਨ: ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਕਥਾਿਾਂ, ਲੋਕ ਨਾਟ; 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧੂੰਿੇ, ਲੋਕ ਗਵਿਣੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਵਿਰਾਿਾ ਅਤ ੇਲੋਕ ਖੇਡਾਂ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸੂੰਗਰਵਿ, ਸੂੰਪ੍ਾਿਨ 

ਅਤ ੇਸਮੀਵਖਆ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿੇ ਪ੍ਰਵਸੁੱ ਧ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਵਗਆਨੀਆਂ ਿਾ ਯੋਗਿਾਨ (ਆਰ. ਸੀ. 
ਟੈਂਪ੍ਲ, ਿਵਿੂੰ ਿਰ ਸਵਤਆਰਥੀ, ਸ. ਸ. ਿਣਜਾਰਾ ਬੇਿੀ, ਮਵਿੂੰਿਰ ਵਸੂੰਘ ਰੂੰਧਾਿਾ, ਕਰਨੈਲ ਵਸੂੰਘ ਵਥੂੰ ਿ 

ਅਤ ੇਨਾਿਰ ਵਸੂੰਘ); ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਵਧਐਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ।  
ਸਵਿਆਚਾਰ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਤੁੱਤ; ਸਵਿਆਚਾਰ ਵਿਵਗਆਨ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਤੁੱਤ; 
ਸਵਿਆਚਾਰ ਅਤ ੇ ਸਵਿਅਤਾ ਿਾ ਅੂੰਤਰ-ਵਨਖੇੜ; ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰਣ ਪ੍ਰਵਕਰਆ; ਸਵਿਆਚਾਰ, 
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ਸਮਾਜ ਅਤ ੇਿਾਸ਼ਾ ਿਾ ਅੂੰਤਰ-ਸਬੂੰ ਧ; ਸਵਿਆਚਾਰ ਅਵਧਐਨ ਿੀਆਂ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਵਿਰਸ਼ਟੀਆਂ; ਸਵਿਆਚਾਰ 

ਿਾ ਿ ਗੋਲ, ਆਰਵਥਕਤਾ, ਧਰਮ ਅਤ ੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ; ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿਾ 
ਅੂੰਤਰ-ਵਨਖੇੜ; ਵਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਵਸੁੱ ਧ ਸਵਿਆਚਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਾ ਯੋਗਿਾਨ (ਰੇਮੂੰ ਡ ਵਿਲੀਅਮ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਅਤੇ 
ਐਡਿਰਡ ਸਈਅਿ); ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿੇ ਪ੍ਛਾਣ 

ਵਚੂੰ ਨਹ ; ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਉੱਪ੍ਰ ਿਾਰਤੀ ਤੇ ਸਾਮੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿਾ ਪ੍ਰਿਾਿ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਿਾ 
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸੂੰਗ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ, ਵਸਆਸਤ ਅਤ ੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿਾਇਕਤਾ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਅਤ ੇ

ਸਾਕਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ; ਵਿਸ਼ਿੀਕਰਨ ਿੇ ਿੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਸਨਮ ਖ ਚ ਣੌਤੀਆਂ; ਪ੍ਰਵਸੁੱ ਧ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਾ ਯੋਗਿਾਨ (ਟੀ. ਆਰ. ਵਿਨੋਿ, ਗ ਰਬਖਸ਼ ਵਸੂੰਘ ਫਰੈਂਕ ਅਤ ੇ

ਜਸਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ); ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ ਅਵਧਐਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਿਾ ਮੈਟਾ ਅਵਧਐਨ।  
ਯੂਤਿਟ – 3           14 ਘੰਟੇ 

ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਤਗਆਿ ਅਿ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਤਲਪੀ 
ਿਾਸ਼ਾ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਿਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜ, ਸਵਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਅੂੰਤਰ-ਸਬੂੰ ਧ; 
ਿਾਸ਼ਾ, ਉਪ੍ਿਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਵਲਪ੍ੀ ਿਾ ਅੂੰਤਰ-ਵਨਖੇੜ; ਿਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸੂੰਚਾਰ ਮਾਵਧਅਮ (ਵਪ੍ਰੂੰ ਟ, ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਅਤ ੇ

ਵਨਊ ਮੀਡੀਆ); ਵਿਸ਼ਿ ਿਾਸ਼ਾ ਪ੍ਵਰਿਾਰ; ਆਧ ਵਨਕ ਿਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ; ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ: 

ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਖੇਤਰ; ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ; ਸਾਵਸਓਰ ਿੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਸੂੰਕਲਪ੍: 
ਵਚਿਨ ਵਚਿਨਕ ਤੇ ਵਚਿਵਨਤ, ਲੈਂਗ ਤੇ ਪੈ੍ਰੋਲ, ਇਕਾਲਕ ਤੇ ਿ ਕਾਲਕ, ਕੜੀਿਾਰ ਤੇ ਲੜੀਿਾਰ; ਨੌਮ 

ਚੌਮਸਕੀ ਿੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਸੂੰਕਲਪ੍: ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਨਿਾਉ, ਗਵਿਨ ਤੇ ਸਤੁੱ ਿੀ ਜ ਗਤ, ਿਾਕਾਂਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੇਮ, 
ਰ ਪ੍ਾਂਤਰੀ ਨੇਮ, ਧ ਨੀ ਰ ਪ੍ਾਤਮਕ ਨੇਮ; ਧ ਨੀ ਤੇ ਧ ਨੀ ਵਿਵਗਆਨ: ਸੂੰਕਲਪ੍ ਤੇ ਿਰਗੀਕਰਨ; 
ਿਾਿਾਂਸ਼/ਰ ਪ੍ੀਮ ਤੇ ਿਾਿਾਂਸ਼/ਰ ਪ੍ੀਮ-ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ: ਸੂੰਕਲਪ੍ ਤੇ ਿਰਗੀਕਰਨ; ਿਾਕ ਅਤੇ ਿਾਕ ਵਿਵਗਆਨ: 
ਸੂੰਕਲਪ੍ ਤੇ ਿਰਗੀਕਰਨ; ਅਰਖ ਅਤ ੇਅਰਥ ਵਿਵਗਆਨ: ਸੂੰਕਲਪ੍ ਤੇ ਿਰਗੀਕਰਨ  

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿਾ ਆਰੂੰਿ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਉਪ੍ਰ ਿੋਰ ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਿਾਿ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 
ਿਾਸ਼ਾ ਿੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਿੀਆਂ ਉਪ੍ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ; ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿੇ ਵਿਕਾਸ ਅਿਾਰੇ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 
ਿਾਿਾਂਸ਼/ਰ ਪ੍ੀਮ-ਵਿਵਗਆਨ/ਵਿਉਂਤ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਕ-ਵਿਵਗਆਨ/ਵਿਉਂਤ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਗਆਨ/ 
ਵਿਉਂਤ; ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ ਿਾ ਵਨਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗ ਰਮ ਖੀ ਵਲਪ੍ੀ ਿਾ 
ਅੂੰਤਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨੀ (ਿ ਨੀ ਚੂੰਿਰ, ਿਰਕੀਰਤ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਵਸੁੱ ਧ )। 

ਯੂਤਿਟ – 4           13 ਘੰਟੇ 

ਫੁਟਕਲ (ਪਰਿਾਸ, ਅਿੁਿਾਦ ਅਿੇ ਖੋਜ ਤਿਤਗਆਿ) 
ਪ੍ਰਿਾਸ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਤੁੱਤ; ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਸ: ਅੂੰਤਰ-ਵਨਖੇੜ; ਪ੍ਾਰਰਾਸ਼ਟੁੱ ਰੀਅਤਾ 
ਅਤ ੇਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸਾਵਿਤ; ਬਿ  ਸਵਿਆਚਾਰਿਾਿ: ਸੂੰਕਲਪ੍ ਤੇ ਸਰ ਪ੍; ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਸੂੰਿੇਿਨਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰਿਾਸੀ 
ਚੇਤਨਾ: ਅੂੰਤਰ-ਵਨਖੇੜ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਿਾਸ: ਇਵਤਿਾਸ, ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਿੂੰਗਾਰਾਂ।  
ਅਨ ਿਾਿ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਤੁੱਤ; ਅਨ ਿਾਿ ਿੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ; ਅਨ ਿਾਿ ਿੀ ਮਿੁੱਤਤਾ; ਅਨ ਿਾਿ ਅਤੇ 
ਮਸ਼ੀਨ ਅਨ ਿਾਿ; ਕਾਵਿ ਅਨ ਿਾਿ ਿੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ; ਿੋ-ਿਾਸ਼ੀਆ ਿਾ ਰੋਲ; ਅਨ ਿਾਿ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ  
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ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨ ਿਾਿਤ ਸਾਵਿਤ: ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ।  
ਖੋਜ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਸਰ ਪ੍ ਤੇ ਤੁੱਤ; ਖੋਜ ਵਿਧੀ ਿੇ ਸੂੰਿ; ਖੋਜ ਅਤ ੇਆਲੋਚਨਾ: ਅੂੰਤਰ-ਵਨਖੇੜ; ਖੋਜ-
ਵਿਧੀਆਂ; ਖੋਜ ਵਨਬੂੰ ਧ ਅਤ ੇ ਸ਼ੋਧ-ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ: ਅੂੰਤਰ-ਵਨਖੇੜ; ਖੋਜ ਅਤ ੇਇੂੰਟਰਨੈਟ ਸਾਮੁੱਗਰੀ; ਖੋਜ ਅਤ ੇ

ਵਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ; ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਖੋਜ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿੀਨ ਸੂੰਿਾਿਨਾਿਾਂ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਖੋਜ-ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ  
 

Mode of Transaction: Problem Solving and Self-Learning; Discussion; Lecture 
 

Course Code: PBI.599 

Course Title: ਪਰਾਜੈਕਟ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 180 

L T P Credits 

0 0 0 6 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 
 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚ ਣੇ ਵਿਸ਼ੇ/ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਲਟਰੇਚਰ ਿੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪ੍ਿ ੂੰ ਚਣ ਿੇ ਸਮਰਥ 

ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਲਟਰੇਚਰ ਿਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਚ ਣੇ ਵਿਸ਼/ੇਸਮੁੱ ਵਸਆ ਿੇ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ੁੱ ਖ ਬਾਰੇ ਗੂੰ ਿੀਰ ਅਵਧਐਨ ਪ੍ਰਸਤ ਤ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਅਕਾਿਵਮਕ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤਕ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਗੁੱ ਲ ਿਲੀਲਾਂ ਸਵਿਤ ਕਵਿ ਸਕਣਗੇ। 
 ਆਪ੍ਣੇ ਚ ਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਇੁੱ ਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨ ੂੰ  ਮ ਕੂੰ ਮਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜਨਟੇਸ਼ਨ ਿੇਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ।  

 

Evaluation Criteria: Evaluation will be in the format of Satisfactory or Un-
Satisfactory where satisfactory will be given for excellent, very good, good, 
avarage performance  while un-satisfactory will be for below average 

performance. 
Thre criteria for the performance will be: 
Continuous Assessment: based on attendance, punctuality and literature 

survey 
End Term Assessment: based on evaluation of project report and final 

presentation. 
 
Mode of Transaction: Self-learning, Project Method 

 

** Elective Foundation/Value Added Course 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿੁੱ ਚ ਆਫ਼ਰ ਿੋਏ Value added ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ 
ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਚੋਣਿੇਂ ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕੋਰਸ (Discipline Elective Courses) 

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ ਕੋਰਸ ਚ ਣੇਗਾ। 
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Course Code: PBI.572 

Course Title: ਮੀਡੀਆ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱ ਿਰਕਾਰੀ 
 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰਕਾਰੀ ਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਮ ਢਲਾ ਵਗਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰਨਗ।ੇ 

 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਿੇ ਇਵਤਿਾਸ, ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਰ ਪ੍ਾਂ ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੁੱਤਰਕਾਰੀ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਰ ਪ੍ ਿੀ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟਤਾ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਪ੍ੁੱ ਤਰਕਾਰੀ ਿੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ 

ਿਾਵਕਫ਼ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਪ੍ਵਿਲ ਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਰੇਖਾ ਨ ੂੰ  ਉਲੀਕ ਸਕਣਗੇ। 
 ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰਕਾਰੀ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਿਾਰਕ ਸਮਝ ਿੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੁੱ ਚ ਰ ਜ਼ਗਾਰ 

ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਿੋ ਸਕਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਜਨ-ਸੂੰਚਾਰ: ਜਨ-ਸੂੰਚਾਰ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਰ ਪ੍ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ 
ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਪ੍ੁੱ ਤਰਕਾਰੀ: ਵਸਧਾਂਤ, ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ; ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ; ਸਾਵਿਤਕ 
ਪ੍ੁੱਤਰਕਾਰੀ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ: ਵਸਧਾਂਤ, ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਵਿਸ਼ਿੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ 

 

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

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਉੱਪ੍ਲ, ਕਮਲੇਸ਼. ਟੀ.ਿੀ. ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਰੂੰਗਮੂੰਚ: ਬਿ ਪ੍ੁੱ ਖੀ ਅਵਧਐਨ. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 

2002. 
2. ਐਲ. ਆਰ. ਨਾਗਪ੍ਾਲ, ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ੁੱਤਰ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਪ੍ਨ ਕਲਾ. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ,  

ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1991. 
3. ਿਲਬੀਰ ਵਸੂੰਘ. ਪ੍ੁੱਤਰਕਾਰੀ: ਿ ਨਰ ਅਤੇ ਕਲਾ. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1995. 
4. ਵਿਲਗੀਰ, ਿ.ਸ. ਜਨ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ. ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1986. 
5. ਬਵਿਲ, ਨਵਰੂੰਿਰ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.) ਰੂੰ ਗਮੂੰਚ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਟਕ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1986. 
6. ਮੇਘਾ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਪ੍ੁੱ ਤਰਕਾਰੀ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 2001. 
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7. ਮੇਘਾ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਪ੍ੁੱ ਤਰਕਾਰੀ ਿੇ ਸਾਵਿਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਿਾਂ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 
2003. 

8. ਰਿੇਲ ਵਸੂੰਘ, ਮੀਡੀਆ: ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਿਾਿ, ਆਰਸੀ ਪ੍ਬਵਲਸ਼ਰਜ਼, ਵਿੁੱ ਲੀ, 2013. 
9. ਰਿੇਲ ਵਸੂੰਘ, ਮੀਡੀਆ: ਵਿਿਾਰਕ ਅਵਧਐਨ, ਗਰੇਸ਼ੀਅਸ ਬ ੁੱ ਕਸ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2012. 
10. ਿਰਮਾ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਿੂੰ ਿਰਪ੍ਾਲ ਕੋਿਲੀ. ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਨਾ. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ 

ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1995. 
11. ਿੜੈਚ, ਅਮਰਜੀਤ. ਇਿ ਅਕਾਸਿਾਣੀ ਏ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2003. 
12. ਿਾਲੀਆ, ਿਰਵਜੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ. ਪ੍ੁੱ ਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੂੰਚਾਰ. ਮਿਾਨ ਪ੍ਬਵਲਵਸ਼ੂੰਗ ਿਾਊਸ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2014. 

 
Course Code: PBI.573 

Course Title: ਿੁਲਿਾਿਮਕ ਸਾਤਿਿ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 60 

L T P Credits 

4 0 0 4 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਰ ਪ੍ ਬਾਰੇ ਸਪ੍ੁੱ ਸ਼ਟਤਾ ਗਰਵਿਣ ਕਰਨਗੇ। 
 ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ, ਵਖੁੱ ਵਤਆਂ ਿੇ ਸਾਵਿਤ ਨ ੂੰ  ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਵਿਚ ਤ ਲਨਾਉਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਿੀ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ ਿਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            15 ਘੰਟੇ 

ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ: ਪ੍ਵਰਿਾਸਾ ਅਤੇ ਸੂੰਕਲਪ੍ 

ਸਾਵਿਤਕ ਕੈਨਨ: ਵਿਸਿ ਸਾਵਿਤ, ਕੌਮੀ ਸਾਵਿਤ, ਖੇਤਰੀ ਸਾਵਿਤ 

ਯੂਤਿਟ – 2            15 ਘੰਟੇ 

ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਿੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ: ਫਰੈਂਚ ਸਕ ਲ; ਅਮਰੀਕਨ ਸਕ ਲ 

ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਿੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤ ੇਵਸਧਾਂਤ 

ਯੂਤਿਟ – 3            15 ਘੰਟੇ 

ਜੀਨੀਓਲੌਜੀ, ਵਿਸਟੀਰੀਓਗਰਾਫੀ, ਥੀਮੈਟਾਲੋਜੀ 
ਇਨਫਲ ਏਸਂ, ਵਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ, ਬੌਰੋਇੂੰਗ, ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ 

ਯੂਤਿਟ – 4            15 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਅਵਧਐਨ ਿੀ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾ: ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਿਾਰਤੀ ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾ ਸਾਵਿਤ; 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿ ਸਾਵਿਤ 

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

learning 
 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਿਰਪ੍ਣ (ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਵਿਸੇਸ ਅੂੰ ਕ), ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ. 
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2. ਧੀਰ, ਕ ਲਿੀਪ੍ ਵਸੂੰਘ, ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਸਾਵਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 
ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1990. 

3. ਸਵਤੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਿਾਰਤੀ ਸਾਵਿਤ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 
1990. 

4. Amiya Dev, Comparative Literature: Theory and Practice, IIAS, Shimla, 
1989. 

5. Bassnett, Susan, Comparative Literature: A Critical Introduction, 
Blackwell, Oxford, 1993. 

6. Louwerse, Max and Willie Van Peer, eds. Thematics: Interdisciplinary 
Studies, John Benjamins Publishing Co., Amsterdam, 2002. 

7. Majumdar, Swapan, Comparative Literature: Indian Dimensions, Payrus, 

Calcutta, 1987. 
8. Pettersson, Anders et. al., eds. Literary History: Towards a Global 

Perspective: Notions of Literature across times and cultures, Vol. 1. 
Walter de Gruyter, Berlin, 2011. 
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Value Added Courses (1 Credit each): 
 
Course Code: PBI.502 

Course Title: ਅਿੁਿਾਦ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

0 0 2 1 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

● ਅਨ ਿਾਿ ਿੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਿਿਾਵਰਕ ਪ੍ੁੱ ਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। 
● ਅਨ ਿਾਿ ਿੀਆਂ ਸਮਵਸਆਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਿੇ ਿੋਏ ਅਨ ਿਾਿ ਿੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਿਾ ਅਵਿਆਸ ਕਰਨਗੇ। 
● ਿੋ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਅਨ ਿਾਿ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਣਗੇ। 

ਯ ਵਨਟ - 1            8 ਘੂੰ ਟ ੇ

ਅਨ ਿਾਿ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮਿੁੱ ਤਿ, ਸਰੋਤ ਿਾਸ਼ਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਿਾਸ਼ਾ, ਅਨ ਿਾਿ ਿੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ, 
ਅਨ ਿਾਿ ਿੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ  

ਯ ਵਨਟ - 2                   11 ਘੂੰ ਟ ੇ

ਅਨ ਿਾਿ ਿਾ ਅਵਿਆਸ: ਵਿੂੰ ਿੀ ਤੋਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਵਿੁੱ ਚ ਅਨ ਿਾਿ; ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਿੂੰ ਿੀ ਵਿੁੱ ਚ ਅਨ ਿਾਿ 

ਯ ਵਨਟ – 3                  11 ਘੂੰ ਟ ੇ

ਅਨ ਿਾਿ ਿਾ ਅਵਿਆਸ: ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਵਿੁੱ ਚ ਅਨ ਿਾਿ; ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਵਿੁੱ ਚ ਅਨ ਿਾਿ 

 
Mode of Transaction: Lecture; Practice, Self-learning. 

 

ਸਿਾਇਕ ਪ੍ ਸਤਕ ਸ ਚੀ 
1. तिवारी, भोलानाथ, अनुवाद तवज्ञान, शब्दकार, तदल्ली, 1984. 

2. ਕ ਮਾਰ, ਸ ਸ਼ੀਲ, ਅਨ ਿਾਿ ਿਾ ਸੂੰ ਿਾਿ, ਉਡਾਨ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ, 2003. 
3. ਤਾਵਲਬ, ਗ ਰਬਚਨ ਵਸੂੰਘ, ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਵਿੁੱ ਚ ਅਨ ਿਾਿ ਿੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 

1985. 
4. Bassnett, Susan and Trivedi Harish (Eds.) Postcolonial Translation: Theory 

and Practice, London, Routledge, 1999. 

5. Bell, Roger, T. Translation and Translating: Theory and practice, London, 
Longman, 1991. 

6. Jeremy Munday, Introducing Translation Studies: Theories and Applications. 
New York, Routledge, 2001. 

7. Shastri, Pratima Dave, Fundamental Aspects of Translation, New Delhi, PH 
Learnings, 2012. 
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Course Code: PBI.503 

Course Title: ਤਿਤਗਆਿਕ ਿਾਰਿਕ ਲੇਖਣ: ਤਿਿਾਤਰਕ ਪਤਰਪੇਖ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

0 0 2 1 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ ਿੇ ਮਿੁੱ ਤਿ ਬਾਰੇ ਚੇਤੂੰ ਨ ਿੋਣਗੇ। 
 ਿਾਰਤਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਤੁੱ ਤਾਂ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ ਿੀਆਂ ਕ ਝ ਚੋਣਿੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਗੇ। 
 ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ ਰਚਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            04 ਘੰਟੇ 

ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ: ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ; ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਿੁੱਤਿ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ 

ਯੂਤਿਟ – 2            06 ਘੰਟੇ 

ਿਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਤੁੱ ਤ: ਬ ੁੱ ਧੀ, ਿਾਿ, ਕਲਪ੍ਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ 
ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁੱ ਤ: ਤਰਕ-ਅਧਾਵਰਤ ਸੋਚ, ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਤੁੱ ਥ, ਵਨਰਪ੍ੁੱ ਖਤਾ, ਸਮਕਾਲੀ 
ਸਾਰਵਥਕਤਾ ਆਵਿ 

ਯੂਤਿਟ – 3            08 ਘੰਟੇ 

ਕੇਸ ਸਟੁੱ ਡੀ: ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ ਿੇ ਕ ਝ ਚੋਣਿੇਂ ਲੇਖਾਂ ਿਾ ਅਵਧਐਨ 

ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਾਰਤਕ ਿਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ: ਵਪ੍ਰੂੰ ਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਵਧਅਮ 
ਯੂਤਿਟ – 4            12 ਘੰਟੇ 

ਵਿਵਗਆਨਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵਲਖਣ ਿਾ ਅਵਿਆਸ 

Mode of Transaction: Lecture-cum-Discussion; Tutorial; Assignments; Self-
learning 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਵਤੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਮਵਿੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ ਬਨਿੈਤ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਵਗਆਨ ਮਾਲਾ: ਵਿਵਗਆਨਕ ਤੇ ਸਮਾਜ-

ਵਿਵਗਆਨਕ ਲੇਖਾਂ ਿਾ ਸੂੰਗਰਵਿ, ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਿੇਿ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2001. 
2. ਸੀਤਲ, ਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਿਾਰਤਕ ਤੇ ਿਾਰਤਕ-ਸ਼ੈਲੀ, ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬ ੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, 

ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ, 1986. 
3. ਵਗੁੱ ਲ, ਮਵਿੂੰ ਿਰ ਕੌਰ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ: ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਅਕਾਿਮੀ, ਵਿੁੱ ਲੀ, 1986. 
4. ਗ ਰਨਾਇਬ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਿਾਰਤਕ ਵਸਧਾਂਤ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 

ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2017. 

5. ਧੀਰ, ਕ ਲਿੀਪ੍ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਨਵਰੂੰ ਿਰ ਵਸੂੰਘ ਕਪ੍ ਰ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਵਗਆਨ ਸਰੋਿਰ: ਵਗਆਨ ਵਿਵਗਆਨ ਨਾਲ 
ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਵਨਬੂੰ ਧ ਸੂੰਗਰਵਿ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 2006. 

6. ਲਾਲ ਕਸੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ, ਕਵਕਿਆਨਕ ਲੇਖ, ਅਤਰ ਚਦੰ ਕਪੂਰ, ਅੰਬਾਲਾ, 1950.  
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Course Code: PBI.503 

Course Title: ਸਾਤਿਿ ਅਿੇ ਿੈਤਿਕਿਾ 
 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

0 0 2 1 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਿੰੂ ਕਰਿ ਉਪਰੰਿ Learning Outcomes: 

 ਤਿਤਦਆਰਥੀ: 
 ਮਨ ੁੱ ਖ, ਸਾਵਿਤ, ਸਮਾਜ, ਿਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕਤਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਰਾਏ ਬਣਾ 

ਸਕਣਗੇ। 
 ਵਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਵਸੁੱ ਧ ਸਾਵਿਤਕਾਰਾਂ ਿੇ ਨੈਵਤਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿੀ ਵਨਸ਼ਾਨਿੇਿੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕਤਾ ਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ੍ਾਂ ਿੀ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟਤਾ ਿ ਆਰਾ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਵਜ਼ੂੰ ਿਗੀ ਵਿਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਅਤੇ 

ਮਿੁੱਤਿ ਿਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰ ਕਰਣਗੇ। 
 ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਮੁੱ ਧਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧ ਵਨਕ ਚੇਤਨਾ ਆਧਾਵਰਤ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 

ਵਿਚ ਵਸਰਜਤ ਨੈਵਤਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਿੈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
 

ਯੂਤਿਟ – 1            06 ਘੰਟੇ 

ਸਾਵਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਨੈਵਤਕਤਾ, ਿਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਵਤਕਤਾ, ਸਾਵਿਤ ਤੇ ਨੈਵਤਕਤਾ: ਮ ਢਲੀ ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ 

 ਵਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਵਸੁੱ ਧ ਸਾਵਿਤਕਾਰ, ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਰਚਨਾਿਾਂ, ਨੈਵਤਕਤਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਧਾਰਨਾਿਾਂ 

ਯੂਤਿਟ – 2            06 ਘੰਟੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ: ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਕਾਰ ਰਚਨਾਿਾਂ 
ਨੈਵਤਕਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮ ਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਰਚਨਾਿਾਂ 
 

ਯੂਤਿਟ – 3            09 ਘੰਟੇ 

ਫ਼ਰੀਿ ਜੀ ਿੇ ਚੋਣਿੇਂ ਸਲੋਕ: ਵਸਰਜਤ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਵਰਤ ਨੈਵਤਕਤਾ 
ਯੂਤਿਟ – 4            09 ਘੰਟੇ 

ਨਾਨਕ ਵਸੂੰਘ ਿੀਆਂ ਚੋਣਿੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ: ਵਸਰਜਤ ਅਤੇ ਸੂੰ ਚਾਵਰਤ ਨੈਵਤਕਤਾ 
 

Mode of Transaction: Lecture-cum-Discussion; Sharing of Experiencing, Story 
Telling, Tutorial; Assignments; Self-learning 

 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਸਾਵਿਬ ਵਸੂੰਘ (ਸੂੰ ਪ੍ਾ.), ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਿ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਟੀਕ, ਲਾਿੌਰ ਬ ੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 1946. 
2. ਗ ਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, “ਸਮਾਵਜਕ ਨੈਵਤਕਤਾ”, ਵਸੁੱ ਖ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀ ਨੈਵਤਕਤਾ ਿਾ ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਸੂੰਗ, ਚਤਰ 

ਵਸੂੰਘ ਜੀਿਨ ਵਸੂੰਘ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2010. 
3. ਿੀਿਾਨ ਵਸੂੰਘ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਿ ਿਰਸ਼ਨ, ਵਸੁੱ ਖ ਪ੍ਬਵਲਵਸ਼ੂੰਗ ਿਾਊਸ, ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 1955. 
4. ਬਰਿਮਜਗਿੀਸ਼ ਵਸੂੰਘ, ਸ਼ਬਿ ਤੇ ਸਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਿ: ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਾਠ, ਿਾਵਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, 

ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ, 2009. 
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5. ਿਜ਼ੀਰ ਵਸੂੰਘ, ਨੈਵਤਕ ਵਨਯਮ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1975. 
6. ਿਾਜਪੇ੍ਈ ਿੀ.ਿੀ. ਸਾਡਾ ਨੈਵਤਕ ਜੀਿਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪ੍ਵਟਆਲਾ, 1989. 

 

Course Code: PBI.504 

Course Title: ਰਚਿਾਿਮਕ ਲੇਖਣ 

 
 
 

ਕੁੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 30 

L T P Credits 

0 0 2 1 

Learning Outcomes: 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ: 

 ਸਾਵਿਤ ਿੇ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਰ ਪ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 
 ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਗਟਾਿੇ ਲਈ ਸਾਵਿਤਕ ਰ ਪ੍ਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ। 

 

ਯੂਤਿਟ – 1            07 ਘੰਟੇ 

ਰਚਨਾਤਵਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤਕ ਰਚਨਾਤਵਮਕਤਾ: ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ 

ਲੇਖਕ ਿੀ ਕਲਾਤਮਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ; ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਵਿਤ ਅੂੰ ਤਰ-ਸਬੂੰ ਧਤਾ 
ਯੂਤਿਟ – 2            07 ਘੰਟੇ 

ਕਵਿਤਾ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਤੁੱ ਤ ਅਤੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਰ ਪ੍ 

ਯੂਤਿਟ – 3            07 ਘੰਟੇ 

ਕਿਾਣੀ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਤੁੱ ਤ ਅਤੇ ਵਿਵਿੂੰ ਨ ਰ ਪ੍ 
ਯੂਤਿਟ – 4            09 ਘੰਟੇ 

ਨਾਟਕ: ਪ੍ਵਰਿਾਸ਼ਾ, ਤੁੱ ਤ ਅਤੇ ਸਰ ਪ੍ 

ਟੀ.ਿੀ. ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਕਥਾ-ਪ੍ਟਕਥਾ, ਸੂੰ ਿਾਿ, ਪ੍ਰਿਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸੂੰ ਿਾਿ ਿੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ 

ਵਲਖਤ ਿੀ ਸੂੰ ਪ੍ਾਿਨਾ, ਪ੍ਰ ਫ਼ ਰੀਵਡੂੰ ਗ, ਛਪ੍ਾਈ ਲਈ ਵਤਆਰ ਮਸੌਿਾ 
 

Mode of Transaction: Lecture-cum-Discussion; Tutorial; Assignments; Self-

learning 
 

ਸਿਾਇਕ ਪੁਸਿਕ ਸੂਚੀ 
1. ਐਸ. ਯਰਾਪ੍ਚੈਂਕੋ, ਲੇਖਕ ਿੀ ਰਚਨਾਿੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤ ਿਾ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਬ ੁੱ ਕ ਸੈਂਟਰ, 

ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ। 
2. ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਸੂੰਘ, ਕਾਵਿ ਿੇ ਤੁੱ ਤ, ਲਾਿੌਰ ਬ ੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲ ਵਧਆਣਾ, 1980। 

 


