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Semester - I 

S. 
No. 

Type Course 
Code 

Course Title L T P Cr A B C D E 

1. C PBL.501 pMjwbI swihq dw 
ieiqhws-I (1850 q`k) 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

2. C PBL.502 gurmiq swihq 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

3. C PBL.503 lokDwrw Aqy pMjwbI 
lokDwrw 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

5. F PBL.401 swihq isDWq 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

6. F PBL.402 Koj ivDI Aqy kMipaUtr 
AYplIkySnj 3 1 1 4 25 25 25 25 100 

4. E* PBL.504 
PBL.505 

ielYkitv-1 
ielYkitv-2 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

7. ID ** AMqr-AnuSwsnI kors-1 2 - - 2 25 25 25 25 50 

   Total 25 6 1 26 - - - - 650 

 
*Choose any one Elective Course 
1. PBL.504 AwDuink pMjwbI kwiv 

2. PBL.505 AwDuink ibrqWqk kwiv  
 
 
**Interdisciplinary courses offered by Punjabi Faculty (for students of other centres) 
 

1.  ID PBL.506 pMjwbI BwSw, lokDwrw 
Aqy siBAwcwr 2 - - 2 25 25 25 25 50 

2. ID PBL.507 AwDuink pMjwbI swihq 2 - - 2 25 25 25 25 50 

3. ID PBL.508 pMjwbI swihq: nvy ruJwn  2 - - 2 25 25 25 25 50 

 
Abbreviations 
 
F: Foundation Course        C: Core Course        E: Elective Course 
L: Lectures    T: Tutorial     P: Practical        Cr: Credits 
A: Continuous Assessment:  Based on Objective Type Test 
B: Mid-Term Test-1: Based on Objective Type & Subjective Type Test 
C: Mid-Term Test-2: Based on Objective Type & Subjective Type Test 
D: End-Term Exam (Final): Based on Objective Type Test 
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Semester - II 

S. 
No. 

Type Course 
Code 

Course Title L T P Cr A B C D E 

1  C PBL.509 pMjwbI swihq dw 
ieiqhws-II  
(1850 qoN A`j qk̀) 

4 1 - 4 25 25 25 25 100 

2. C PBL.510 pMjwbI nwtk Aqy rMgmMc 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

3. C PBL.511 siBAwcwr Aqy pMjwbI 
siBAwcwr 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

4. F PBL.403 pMjwbI Awlocnw 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

5. E* PBL.512 
PBL.513 

ielYkitv-1 
ielYkitv-2 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

6. C PBL.500 trm pypr Aqy sYmInwr - 2 - 2 25 25 25 25 50 

7. ID ** AMqr-AnuSwsnI kors-2 2 - - 2 25 25 25 25 50 

   Total 22 7 - 24 - - - - 600 

 
*Choose any one Elective Course 
1. PBL.512. BgqI swihq 

2.  PBL.513. sU&I, ik`sw Aqy bIr kwiv 
 

**Interdisciplinary courses offered by Punjabi Faculty (for students of other centres) 

1.  ID PBL.514 m`DkwlI pMjwbI swihq 2 - - 2 25 25 25 25 50 

2. ID PBL.515 prvwsI pMjwbI swihq 2 - - 2 25 25 25 25 50 

3. ID PBL.516 pMjwbI siBAwcwr Aqy 
jIvn-jWc 2 - - 2 25 25 25 25 50 

 

Abbreviations 
 
F: Foundation Course        C: Core Course        E: Elective Course 
L: Lectures    T: Tutorial     P: Practical        Cr: Credits 
A: Continuous Assessment:  Based on Objective Type Test 
B: Mid-Term Test-1: Based on Objective Type & Subjective Type Test 
C: Mid-Term Test-2: Based on Objective Type & Subjective Type Test 
D: End-Term Exam (Final): Based on Objective Type Test 
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Semester – III 

S. 
No. 

Type Course 
Code 

Course Title L T P Cr A B C D E 

1.  C PBL.601 pMjwbI BwSw Aqy BwSw-
ivigAwn-1 

4 1 - 4 25 25 25 25 100 

2. C PBL.602 pMjwbI nwvl: isDWq Aqy 
ivhwr 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

3. E* 
 

PBL.603 
PBL.604 

ielYkitv-1 
ielYkitv-2 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

4. E** 
 

PBL.605 
PBL.606 

ielYkitv-1 
ielYkitv-2 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

5. C PBL.607 ivhwirk Awlocnw 
- - 4 2 - - - - 50 

6. C PBL.600 Koj-inbMD - 4 - 4 - - - - 100 

   Total 16 8 4 22 - - - - 550 

 
 *Choose any one Elective Course 
1. PBL.603. m`DkwlIn pMjwbI vwrqk 

2. PBL.604. AwDuink pMjwbI vwrqk 

**Choose any one Elective Course  
1. PBL.605.  prvwsI pMjwbI swihq 
2. PBL.606. pwiksqwnI pMjwbI swihq 
 

Abbreviations 
 
F: Foundation Course        C: Core Course        E: Elective Course 
L: Lectures    T: Tutorial     P: Practical        Cr: Credits 
A: Continuous Assessment:  Based on Objective Type Test 
B: Mid-Term Test-1: Based on Objective Type & Subjective Type Test 
C: Mid-Term Test-2: Based on Objective Type & Subjective Type Test 
D: End-Term Exam (Final): Based on Objective Type Test 
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Semester - IV 

S. 
No. 

Type Course 
Code 

Course Title L T P Cr A B C D E 

1.  C PBL.608 pMjwbI BwSw Aqy BwSw-
ivigAwn-2 

4 1 - 4 25 25 25 25 100 

2. C PBL.609 pMjwbI khwxI:isDWq Aqy 
ivhwr 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

3. E* 
 

PBL.610 
PBL.611 

ielYkitv-1 
ielYkitv-2 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

4. E** 
 

PBL.612 
PBL.613 

ielYkitv-1 
ielYkitv-2 4 1 - 4 25 25 25 25 100 

5. C PBL.600 Koj-inbMD - 4 - 4 - - - - 100 

   Total 16 8 - 20 - - - - 500 

 
* Choose any one Elective Course 
1.  PBL.610. ivSv swihq 

2.  PBL.611. BwrqI swihq 
 

** Choose any one Elective Course  
1. PBL.612. mIfIAw Aqy pMjwbI p`qrkwrI 
2. PBL.613. qulnwqmk swihq 
 
 
 
 
Abbreviations 
 
F: Foundation Course        C: Core Course        E: Elective Course 
L: Lectures    T: Tutorial     P: Practical        Cr: Credits 
A: Continuous Assessment:  Based on Objective Type Test 
B: Mid-Term Test-1: Based on Objective Type & Subjective Type Test 
C: Mid-Term Test-2: Based on Objective Type & Subjective Type Test 
D: End-Term Exam (Final): Based on Objective Type Test 
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ਸਿਲੇਬਿ 

ਿਮੈਿਟਰ – I 

 

 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਦਾ ਇਸਤਿਾਿ – I (ਆਸਦ ਤੋਂ 1850 ਈ. ਤੱਕ) 

Course Code: PBL.501 

audyS (Objectives) 

 swihq ieiqhwskwrI dy sMklp nMU smJxw[ 
 m`Dkwl dy pMjwbI swihq sMbMDI ivsqwrpUrvk jwxkwrI hwsl krnw[ 
 iviBMn kwiv-DwrwvW dy mUl srokwrW dI sp`Stqw Aqy ienHW nwl sMbMDq rcnwkwrW Aqy rcnw-

pwTW qoN jwxU hoxw[ 
 m`DkwlI swihq ivc vrqy gey pRmu`K swihq-rUpW dI ivDwmUlk smJ pYdw krnw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ: ਸੰਕਲਪ ਅਤ ੇਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ 

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

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤ ੇਸਹਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਿ; ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ; ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਦਰਿ ਅਤ ੇਪੂਰਵ 

ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ (1500 ਈ. ਤੱਕ) 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕ, ਦਾਰਸ਼ਹਨਕ, ਸਹਿਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇ

ਸਾਹਿਤਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਵਾਰਤਕ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਸੂਫੀ ਕਾਹਵ, ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਵ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਹਵ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ ਮੂਲਕ, ਸਹਿਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇ

ਸਾਹਿਤਕ ਅਹਧਐਨ 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਹਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. sIql, jIq isMG, pMjwbI swihq dw Awlocnwqmk ieiqhws, pYpsU bu`k ifpo, pitAwlw[ 
3. ਜਗਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਆਹਦ ਕਾਲ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਕਾਲ), ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

 ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. dIvwnw, mohn isMG, pMjwbI Adb dI mu^qsr qwrI^, ksqUrI lwl AYNf sMnz, AMimRqsr 
5. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ  ਅਤੇ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
6. ਪਰੀਤਮ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ, kyNdrI pMjwbI lyKk sBw, pMjwb[ 

7. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਦੋ ਹਜਲਦਾਂ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 
8. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, (ਹਜਲਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਦਵੀਂ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ। 
9. pMjwbI swihq dI ieiqhwskwrI (Bwg pihlw qy dUjw), gurU nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr[ 
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Course Title: ਗੁਰਮਸਤ ਿਾਸਿਤ 
Course Code: PBL.502 
audyS (Objectives)  

 ividAwrQIAW ƒ pMjwbI swihq ivc gurmiq swihq dI ivSySqw Aqy sRyStqw qoN jwxU krwauxw 
 gurbwxI dy ieiqhws, sMklpW, isDWqW Aqy ivcwrDwrw qoN jwxU krwauxw 
 sRI guru gRMQ swihb dy sMpwdn, ieiqhws Aqy ies ivc vrqy iviBMn kwiv-rUpW dI jwxkwrI pRdwn 

krnw 
 iviBMn bwxI-pwTW dy hvwly nwl ivcwrDwrweI Aqy rUpgq AiDAYn dI smJ isrjxw 
 gurbwxI dy ivl`Kx kwiv-Swsqr dI smJ dw inrmwx krnw  

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

ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ:  ਸੰਪਾਦਨ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ – ਜਪੁਜੀ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ – ਬਾਰਾਮਾਿ ਮਾਝ 

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

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰੁ: ਹਚੰਤਨ ਤੇ ਕਲਾ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. .............., gurU qyg bhwdr bwxI ਸਟੀਕ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਜਗਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
6. ਤਾਰਨ ਹਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ: ਹਚੰਤਨ ਤ ੇਕਲਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸਨਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. ਦਲੀਪ ਹਸੰਘ ਦੀਪ, ਜਪੁਜੀ: ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਹਧਐਨ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ, ਰੱਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 
9. ਰਾਮ ਹਸੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਤੇ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 

 

Course Title: ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ 
Course Code: PBL.503 
audyS (Objectives) 

 ividAwrQIAW ƒ lokDwrw Aqy siBAwcwr ivclI isDWqk v`Krqw sMbMDI igAwn hwisl krnw[ 

 lokDwrw, lokDwrw Swsqr Aqy lokDwrw AiDAYn Awid sMklpW dI isDWqk smJ pRwpq krnw 
 pMjwbI lokDwrw dI AmIr ivrwsq Aqy iesdy ivSwl ivSw-Kyqr qoN vwik& hoxw[ 

 pMjwbI lokDwrw dIAW pRmu`K ivDwvW dy hvwly nwl lok-mn dI AiBivAkqI ƒ smJxw[ 

 pRmu`K lokDwrweI ivDwvW dy AiDAYn duAwrw prMprweI pMjwbI smwj Aqy soc ƒ smJx dw Xqn 
krnw[ 
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ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਹਧਐਨ ਦੇ ਹਵਸ਼ ੇ ਖੇਤਰ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਸਾਸ਼ਤਰ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇ

ਆਧੁਹਨਕਤਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਹਧਅਮ, ਲੋਕ ਯਥਾਰਥ 

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

ਕਿਾਣੀਆ ਂ

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

ਲੋਕ ਧੰਦੇ, ਲੋਕ ਗਹਿਣੇ, ਲੋਕ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ ੇ

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

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਹਗਆਨੀ, ਗੁਰਹਦੱਤ ਹਸੰਘ, ਮੇਰਾ ਹਪੰਡ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਰੰਧਾਵਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਖਹਿਰਾ, ਿੁਹਪੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਯਾਨ, ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਿਆਚਾਰ, ਪੈਪਸ ੂਬੁੱ ਕ ਹਡਪ,ੂ ਪਹਟਆਲਾ।  
4. ਗੁਰਮੀਤ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ: ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਧੁਹਨਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
5. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. ਹਥੰਦ, ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ), ਲੋਕਯਾਨ ਅਹਧਐਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ਨਾਿਰ ਹਸੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਹਵ ਦੀ ਹਸਰਜਣ ਪਰਹਕਹਰਆ, ਲੋਕਾਇਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
9. ਬੇਦੀ, ਵਣਜਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹਵਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਹਦੱਲੀ। 
10. Dundes, Allan, Essays in Folklore.  
11. Darson, Richard M., Folklore and Folklife. 

 
Course Title: ਿਾਸਿਤ ਸਿਧਾਂਤ 
Course Code: PBL.401 
audyS (Objectives) 

 swihq Aqy swihq-AiDAYn nwl sMbMDq v`K v`K sMklpW dw boD hwisl krnw[ 
 swihq isDWq dy sMklp nMU smJxw[ 
 iviBMn swihq AiDAYn-ivDIAW dI ieiqhwsk jwxkwrI pRdwn krnw[ 
 iviBMn Awlocnw ivDIAW dy pRmuK sMklpW Aqy isDWqW nMU smJxw[ 

 pUrbI Aqy p`CmI kwiv-Swsqr bwry vwk&IAq hwisl krnw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਯੋਜਨ: ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਹਿਤ ਤ ੇਆਲੋਚਨਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ, 
ਸਾਹਿਤ ਅਤ ੇਿੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 
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ਯੂਸਨਟ – 2 (21 ਘੰਟੇ) 
ਪੱਛਮੀ ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਅਰਸਤੂਵਾਦੀ, ਮਨੋਹਵਹਗਆਨਕ, ਰੂਪਵਾਦੀ, ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ, ਹਚਿਨ ਹਵਹਗਆਨਕ, ਉਤਰ 
ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (21 ਘੰਟ)ੇ 
ਿਾਰਤੀ ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ – ਕਾਹਵ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰਜ, ਕਾਹਵ ਦੇ ਿੇਦ (ਹਦਰਸ਼, ਸ਼ਰਵ, ਪਰਬੰਧ, ਮਿਾਕਾਹਵ, ਖੰਡ ਕਾਹਵ, 
ਮੁਕਤਕ ਕਾਹਵ), ਸੰਪਰਦਾਇ: ਰਸ, ਧੁਨੀ, ਅਲੰਕਾਰ, ਵਕਰੋਕਤੀ, ਰੀਤੀ, ਔਹਚਤਯ  

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਅਰਸ਼ੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਪੱਛਮੀ ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਰਸੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
2. ਸੁਹਿੰਦਰਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਥੀਮ ਅਤੇ ਹਵਿਾਰ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡਂ ਸੰਨਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ 
3. ਸੇਖੋਂ, ਸੰਤ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਹਤਆਰਥ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,ਲੁਹਧਆਣਾ। 
4. ਿਹਰਿਜਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
5. .............., ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. .............., ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ । 

.................., ਅਹਧਐਨ ਤੇ ਅਹਧਆਪਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. ................., ਰਚਨਾ ਸੰਰਚਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ ਹਥੰਦ (ਸੰਪਾ), ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਪਰਣਾਲੀਆ,ਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
9. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਸਾਹਿਤਕ ਵਾਦ ਅੰਕ), ਅੰਕ ਨੰ. 31,32, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
10. ਜੱਗੀ, ਰਤਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼: ਪਹਰਿਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
11. ..............., swihq AiDAYn ivDIAW,pblIkySn ibaUro, ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
12. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਿਾਰਤੀ ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
13. BwtIAw, hirBjn isMG, icMqn punr icMqn, rvI swihq pRkwSn, AMimRqsr[ 
14. ............, sMvwd punr sMvwd, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
15. ............, swihq AiDAYn ivDIAW, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
16. Eagleton, Terry, How to Read Literature, Connecticut, Yale University Press. 
17. Miller, J. Hillis, On Literature, Routledge, London and New York. 
18. Waugh, Patricia, Literary Theory and Criticism, Oxford University Press. 
19. Widdowson, Peter, Literature, Routledge, London and New York. 

 
Course Title: Koj-ivDI Aqy kMipaUtr AYplIkySnj 
Course Code: PBL.402     
audyS (Objectives) 

 Koj dy sMklp Aqy Koj dIAW iviBMn iksmW sMbMDI jwxkwrI 
 iviBMn pRkwr dy Koj-sMdW Aqy ivDIAW sMbMDI jwxkwrI pRdwn krnw 
 kMipaUtr sMbMDI mu`FlI jwxkwrI hwsl krnw[ 
 kMipaUtr dy isDWqk igAwn duAwrw iesdI ivhwrk vrqoN sMbMDI Xogqw pRwpq krnw[ 

 ieMtrnY`t dI vrqoN ivc kuSlqw hwsl krnw[ 

 
XUint-1 (11 GMty) 

 Koj: pirBwSw, srUp qy pRkwrj; Kyqr qy pRkwr;  
Koj qy swihqk Koj: AMqr inKyVw  
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 Koj ivDIAW; Koj sMd qy jugqW  
ਯੂਸਨਟ – 2 (11 ਘੰਟੇ) 

Koj dy muFly pMD: pRwpq sm``grI dw ivSlySx qy mulWkx; ivSy dI cox  
ivSw-cox Aqy pySkwrI:  rUp-ryKw, BUimkw, hvwly, pYrH-it``pxIAW, sUqrIkrn, pusqk sUcI, 
AnubMD, ieMfYks, AMiqkw 

ਯੂਸਨਟ – 3 (10 ਘੰਟੇ) 
ਕੰਹਪਊਟਰ ਦੀ ਮਢੁਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪਹਰਿਾਸ਼ਾ, ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਵਰਤੋਂ, ਹਕਸਮਾਂ। 
ਕੰਹਪਊਟਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 

ਕੰਹਪਊਟਰ ਿਾਰਡਵੇਅਰ: ਇਨਪਟੁ ਅਤ ੇਆਉਟਪਟੁ ਯੰਤਰ, ਮੈਮਰੀ, ਪਰਾਸੈਸਰ 

ਕੰਹਪਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ: ਹਸਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਕੰਹਪਊਟਰ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਕੰਹਪਊਟਰ ਫਰਮਵੇਅਰ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (10 ਘੰਟੇ) 
ਐਮ ਐਸ ਡੌਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟਹਵੰਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਢੁਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਐਮ ਐਸ ਆਹਫਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼: ਵਰਡ, ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰਪੁਆਂਇਟ 

ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਅਤੇ ਈਮਲੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਕੰਹਪਊਟਰ 

 

kMipaUtr:pRYktIkl 

ਕੰਹਪਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟਡੌਸ ਅਤੇ ਹਵੰਡੋਜ਼ ਦੀਆ ਂਬੁਹਨਆਦੀ ਕਮਾਂਡਾਂ 
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ, ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ

ਕੰਹਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਯੋਗ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. kysr isMG, swihq Koj Aqy swihq Awlocnw, mdwn pbilSrz, pitAwlw[ 
2. ............, pMjwbI Koj icMqn, lok gIq pRkwSn, cMfIgVH[ 
3. Drm isMG, pMjwbI Koj sMdrB, rvI swihq pRkwSn, AMimRqsr[ 
4. ipAwr isMG, pMjwbI Koj : isDWq qy ivhwr, guru nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr[ 
5. Chindhade, Shirish, and Ashok Thorat, An Introduction to Research: The Rudiments of  

               Literary Research, Foundation Books, New Delhi  

6. ਕੰਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ. ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟਹਵੰਡੋਜ਼, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2010. 
7. ...................,ਸਾਈਬਰ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2010. 
8. ...................., ਕੰਹਪਊਟਰ ਹਵਹਗਆਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ, 2012. 

9. .................., ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਹਪਊਟਰੀਕਰਨ, ਕੰਹਪਊਟਰ ਹਵਹਗਆਨ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਫਾਹਜ਼ਲਕਾ, 2015. 
10. ਜੁਨੇਜਾ, ਜਗਮੋਿਨ ਹਸੰਘ, ਕੰਹਪਊਟਰ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਉਪਯੋਗ, ਪਬਲੀਕਸ਼ੇਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ, 2006. 
11. Melton Beth et. al. Microsoft Office Professional 2013: Step by Step. PHI Learning Pvt. Ltd. 

Delhi, 2014. 

12. Norton, Peter. Introduction to Computers. 7th Ed. McGraw Hill Edu. Pvt. Ltd. New Delhi, 2011. 
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13. Preppernau, Joan and Joyce Cox. Windows 7: Step by Step. PHI Learning Pvt. Ltd. Delhi, 2010. 

14. Rajaraman, V. Fundamentals of Computers. 5th Ed. PHI Learning Pvt. Ltd. Delhi, 2010. 

 
Course Title: ਆਧੁਸਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਸਵ 
Course Code: PBL.504 
audyS (Objectives) 

 AwDuinkqw Aqy AwDuink boD dy hvwly nwl AwDuink pMjwbI kivqw dI ieiqhwsk rUp-ryKw 
nMU smJxw[ 

 AwDuink pMjwbI kivqw dIAW pRmu`K pRivrqIAW Aqy mUl srokwrW ƒ sp`St krnw[ 
 AwDuink pMjwbI kwiv dy iviBMn rUpW Aqy ienHW ivcly ivDwgq l`CxW ƒ pCwxnw[ 

 v`K v`K kwiv-sMigRhW Aqy kwiv pwTW duAwrw kwiv AiDAYn dI pRikirAw nMU smJxw[ 

 kwiv-rcnwvW ƒ pVHn Aqy aunHW dw ivSlySx qy mulWkx dI Xogqw hwisl krnw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ, ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਕਾਹਵ ਧਾਰਾਵਾਂ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ : ਿਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
              swvy p`qr: mohn isMG 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਰੱੁਖ ਤੇ ਹਰਸ਼ੀ: ਿਹਰਿਜਨ ਹਸੰਘ 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. siqMdr isMG (sMpw.), BweI vIr isMG: jIvn qy rcnw, pblIkySn ibaUro, pMjwbI 

XUnIvrstI, pitAwlw[ 
2. ਖੋਜ ਪਰਹਤਕਾ (ਆਧੁਹਨਕ ਕਾਹਵ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਅੰਕ ਨੰ. 22, ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।  
3. ਸੰਧੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹਸੰਘ, ਿਹਰਿਜਨ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
4. ਹਗੱਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ,  ਪੰਜਾਬੀ ਸਖ਼ੁਨਵਰ: ਿਹਰਿਜਨ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
5. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਚਤੇਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
6. DwlIvwl, bldyv isMG, BweI vIr isMG dI kwiv-idRStI, lokgIq pRkwSn, cMfIgVH[ 
7. nrUlw, suirMdr isMG (sMpw.), mohn isMG iek ivSlySx, pMjwbI XUnIvrstI, pitAwlw[ 
8. nUr, suiqMdr isMG, mohn isMG dw kiv jgq, AwrsI pbilSrz, id`lI, 1985. 
9. pRym pRkwS isMG, mohn isMG dw kwiv-lok, lwhOr bu`k Swp, luiDAwxw, 1969. 
10. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ : ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
11. ਰਾਹਜੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
12. vrmw, SqIS kumwr (sMpw.), SqwbdI Swier mohn isMG, swihq AkwdmI, idl̀I[ 

 
 
Course Title: AwDuink ibrqWqk kwiv 

Course Code: PBL.505  

audyS (Objectives) 

 ibrqWq Aqy kwiv dy AwpsI sMbMD dw igAwn hwisl krnw[ 
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 AwDuink pMjwbI kwiv ivc ibrqWqk kwiv dy ieiqhws, ivSyS l`CxW Aqy srUp nMU jwxnw[ 
 pMjwbI ibrqWqk kwiv dy iviBMn rUpW dI ivDwgq pCwx dy Xog hoxw[ 
 ibrqWqk kwiv-rcnwvW dy ivhwrk AiDAYn duAwrw rcnw-pwT dI smJ isrjxw[ 

XUint-1 (14 GMty) 
AwDuink ibrqWqk kwiv: isDWq, srUp Aqy l`Cx; ieiqhwsk pirpyK, kwiv Aqy 
ibrqWqk kwiv: AMqr-inKyV 

XUint-2 (14 GMty) 
jMg isMGW qy PrMgIAW: Swh muhMmd (sMpw. sIqw rwm kohlI) 

XUint-3 (14 GMty) 
ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਹਸੰਘ: ਿਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ 

XUint-4 (14 GMty) 
ਲੂਣਾ: ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 

 shwiek pusqk sUcI 
1. siqMdr isMG, AwDuink pMjwbI kwiv rUp AiDAYn, guru nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr, 

1980. 
2. ਸੀਤਲ, ਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ (ਮੋਨੋਗਰਾਫ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਸੁਹਿੰਦਰਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. suKdyv isMG, pMjwbI kivqw: punr sMvwd, lokgIq pRkwSn, cMfIgVH, 1999. 
5. suKdyv isMG, kwiv srokwr, lokgIq pRkwSn, cMfIgVH, 2007. 
6. kpUr, krm isMG, pMjwbI mhW-kwiv dw Awlocnwqmk AiDAYn, BwSw ivBwg, pMjwb, 

pitAwlw[ 
7. krmjIq isMG, AwDuink pMjwbI kwiv DwrwvW dy ivcwrDwrweI AwDwr, guru nwnk dyv 

XUnIvristI, AMimRqsr[ 
8. ਗੁਰਦੇਵ ਹਸੰਘ, ਜੰਗਨਾਮਾ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਵਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
9. ig`l, mihMdr kOr, pMjwbI suKnvr: hrBjn isMG, pMjwbI AkwdmI, id`lI[ 
10. jsivMdr isMG, nvIn pMjwbI kivqw-pCwx icMnH, cyqnw pRkwSn, luiDAwxw. 
11. Koj-piqRkw (AwDuink kwiv ivSyS AMk), pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw, AMk 22. 
12. ਪੰਜਾਬੀ ਦਨੁੀਆ (ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਅੰਕ), ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
13. ਪੂਨੀ, ਅਮਰੀਕ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਹਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
14. ਪੂਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਜੰਗ ਹਸੰਘਾਂ ਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
15. ਿੀਮਇੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਸ਼ਾਿ ਮੁਿੰਮਦ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
16. rwijMdr pwl isMG, AwDuink pMjwbI kivqw dw ieiqhws, pMjwbI AkwdmI, idlI[ 
 

 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਿਸਭਆਚਾਰ 
Course Code: PBL.506 
audyS (Objectives) 

 pMjwbI BwSw sMbMDI buinAwdI jwxkwrI hwisl krnw[ 

 pMjwbI BwSw Aqy gurmuKI ilpI dy sMbMD nMU smJxw[ 

 pMjwbI dI lokDwrweI ivrwsq qoN vwik& hoxw[ 
 pMjwbI siBAwcwr dy ivl`Kx l`CxW nMU jwxnw qy smJxw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ) 
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ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਪਛਾਣ, ਹਨਖੜ੍ਵੇਂ ਲੱਛਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਉਪ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਤ ੇਗੁਰਮੁਖੀ 
ਹਲਪੀ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ) 
ਮੇਰਾ ਹਪੰਡ (ਚੋਣਵੇਂ ਲੇਖ) – ਹਗਆਨੀ ਗੁਰਹਦੱਤ ਹਸੰਘ 

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

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

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

ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰਘ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
3. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ...................., ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਪੁਨੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਵਾਹਰਸ਼ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. ਨਾਿਰ ਹਸੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਹਵ ਦੀ ਹਸਰਜਣ ਪਰਹਕਹਰਆ, ਲੋਕਾਇਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
7. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਦੋ ਹਜਲਦਾਂ), ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ qy ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤ ੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
9. pRym pRkwS isMG, pMjwbI BwSw:inkws qy ivkws, pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw[ 

10. ਪੂਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਆਚਾਰ, ਵਾਹਰਸ਼ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
 

Course Title: ਆਧੁਸਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ 
Course Code: PBL.507 
audyS (Objectives) 

 swihq dy izMdgI ivc mhq̀v nMU smJxw[ 
 swihq dy hvwly nwl mnu`KI ivhwr nMU smJx dy Xog hoxw[ 
 AwDuink pMjwbI swihq ivcly pRmu`K srokwrW nMU jwxnw[ 
 AwDuink pMjwbI swihq dy hvwly nwl pMjwbI smwj dI dSw nMU smJxw[ 
 pMjwbI swihq ivc pRsquq mnu`KI mwniskqw nMU jwxnw[ 

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

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

ਯੂਸਨਟ – 3 (7 ਘੰਟੇ) 
ਆਤਮ ਅਨਾਤਮ (ਕਹਵਤਾ ਿਾਗ): ਸੁਹਿੰਦਰਬੀਰ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.) 

ਯੂਸਨਟ – 4 (7 ਘੰਟੇ) 
ਆਤਮ ਅਨਾਤਮ (khwxI ਿਾਗ): virAwm isMG (ਸੰਪਾ.) 
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 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪਰਹਤਕਾ (ਆਧੁਹਨਕ ਕਾਹਵ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਅੰਕ ਨੰ. 22, ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।  
2. ਜੱਗੀ, ਰਤਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼: ਪਹਰਿਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. pMjwbI swihq dI ieiqhwskwrI (Bwg dUjw), gurU nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr[ 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, (ਹਜਲਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਦਵੀਂ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ। 
5. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤ ੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
6. ਰਾਹਜੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 

  

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ: ਨਵੇਂ ਰਝੁਾਨ 
Course Code: PBL.508 
audyS (Objectives) 

 ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ ਹਵਚ ਆ ਰਿੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਣਾ 
 ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

 ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

 
ਯੂਸਨਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ) 
 ਨਵੀਨ ਕਹਵਤਾ: ਗੁਰਿਜਨ ਹਗੱਲ - ਹਮਰਗਾਵਲੀ 
ਯੂਸਨਟ – 2 (7 ਘੰਟ)ੇ 

ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ: ਪੰਖੇਰੂ – ਮੁਸਤੱਨਸਰ ਿੁਸੈਨ ਤਾਰੜ੍ 
ਯੂਸਨਟ – 3 (8 ਘੰਟ)ੇ 

ਪਰਵਾਸੀ ਅਨੁਿਵ: ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ 
ਯੂਸਨਟ – 4 (8 ਘੰਟ)ੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ 

 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ArSI, gurcrn isMG ArSI, swihq smIiKAw, AwrsI pbilSrz, id`lI 
2. suirMdrpwl isMG, prvwsI pMjwbI swihq, gurU nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr[ 
3. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਮਲੁਾਂਕਣ  , ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼ ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਿਾਗ ਦੂਜਾ) ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਸ. ਪ. ਹਸੰਘ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ, ਪਰਵਾਸ ਤ ੇਪਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. .....................,  ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪਾਠ ਤੇ ਪਰਸੰਗ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ................., prvwsI pMjwbI glp, guru nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr[ 

9. ਜਹਤੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ , ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. ਧੀਮਾਨ, ਿਰਬੰਸ ਹਸੰਘ,ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਵਕਾਸ , ਗਗਨ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ। 
11. ਨੂਰ, ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤੇ ਰਵੇਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਡੈਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
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12. ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਇਕ ਪਹਰਚੈਅ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, 

ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
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ਿਮੈਿਟਰ – II 
Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਦਾ ਇਸਤਿਾਿ - II (1850 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ) 

Course Code: PBL.509 
audyS (Objectives) 

 prMprw Aqy AwDuinkqw dy qulnwqmk pirpyK ivc AwDuink sMvydxw ƒ smJxw[ 

 AwDuink pMjwbI swihq dy ieiqhwsk ivkws ƒ v`K v`K swihq-rUpW dy hvwly nwl jwxnw[ 

 iviBMn swihqk rUpW (kivqw, glp, nwtk, vwrqk Awid) dy pRmuK JukwvW Aqy srokwrW qoN vwik& 
hoxw[ 

 AwDuink kwl dy pRmùK swihqkwrW, pRmùK rcnwvW Aqy mUl srokwrW dw boD hwisl krnw[ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 

ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ kivqw: ਪਰਮੁੱ ਖ ਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂਅਤ ੇਹਵਕਾਸ ਪੜ੍ਾਅ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ: ਪਰਮੁੱ ਖ ਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂਅਤੇ ਹਵਕਾਸ ਪੜ੍ਾਅ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ: ਪਰਮੁੱ ਖ ਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂਅਤੇ ਹਵਕਾਸ ਪੜ੍ਾਅ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ (ਹਨਬੰਧ, ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ, ਸਫਰਨਾਮਾ, ਰੇਖਾ ਹਚਤਰ): ਇਹਤਿਾਸਮੂਲਕ ਅਹਧਐਨ 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਹਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. sIql, jIq isMG, pMjwbI swihq dw Awlocnwqmk ieiqhws, pYpsU bu`k ifpo, pitAwlw[ 
3. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਦੋ ਹਜਲਦਾਂ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 
4. pMjwbI swihq dI ieiqhwskwrI (Bwg pihlw qy dUjw), gurU nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr[ 
5. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, (ਹਜਲਦ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਦਵੀਂ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ। 
6. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ,  ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤ ੇਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
7. ਪਰੀਤਮ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ, ਿਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤ ੇਰੰਗਮੰਚ 
Course Code: PBL.510 
audyS (Objectives) 

 nwtk dy isDWqk p`K nMu ivSv nwtk dy hvwly nwl smJxw[ 

 pMjwbI nwtk dIAW iviBMn pRivrqIAW Aqy pRmuK JukwvW Aqy mUl srokwrW qoN jwxU hoxw[ 

 iviBMn nwtkW/iekWgIAW dy hvwly nwl nwtkI pwTW dI smJ Aqy ienHW dy pwT-mUlk AiDAYn dw 
igAwn hwsl krnw[ 

 pMjwbI rMgmMc dy ieiqhws, pRm`uK rMgmMcI SYlIAW Aqy vrqmwn siQqI nMU smJxw[ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (10 ਘੰਟੇ) 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ : ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਪਰਹਵਹਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 2 (10 ਘੰਟੇ) 
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pMjwbI rMgmMc: ieiqhws Aqy iviBMn nwt-SYlIAW 
ਯੂਸਨਟ –  (18 ਘੰਟ)ੇ 

ਿਰਚਰਨ ਹਸੰਘ: ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਿਲਕ 

ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ: ਲੋਿਾ ਕੁੱ ਟ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (18 ਘੰਟ)ੇ 
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ (ਸੰਪਾ.): ਨਾਟ ਧਾਰਾ 
Ajmyr AOlK: myry coxvyN iekWgI 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਸੇਠੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਲਾ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਸੈਣੀ, ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦ ੇਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹਚਿਨ ਹਵਹਗਆਨਕ ਅਹਧਐਨ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
3. ਿਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆ ਂਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਹਪਆਰਾ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂ inaU bu`k kMpnI, jlMDr। 
6. ਫੁੱ ਲ, ਗੁਰਹਦਆਲ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ....................,ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਾਂਗੀ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇ ਹਵਕਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ,  

ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਰਵੇਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾਟ ਜੁਗਤਾਂ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
9. ਵਰਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਪਰਗਤੀ ਤੇ ਪਾਸਾਰ, ਹਕਰਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ। 

 
Course Title: ਿਸਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਸਭਆਚਾਰ 
Course Code: PBL.511 

audyS (Objectives) 

 s`iBAqw, siBAwcwr Aqy siBAwcwr-ivigAwn Awid sMklpW sMbMDI sp`St hoxw[ 
 siBAwcwr dy suBwA, pRmuK p`KW qy AMgW, pirvrqn-AwDwrW, nymW Aqy mUl soimAW bwry 

jwxkwrI[ 
 rsm-irvwjW, sMskwrW, AnuSTwnW, pUjw-ivDIAW, ivSvwSW dy hvwly nwl pMjwbI siBAwcwrk 

ivrsy ƒ smJxw[ 
 pMjwbI siBAwcwr dy ivl`Kx l`CxW, vwpr rhIAW qbdIlIAW Aqy drpyS vMgwrW ƒ smJxw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸਹਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰਹਕਤੀ ਅਤ ੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ; ਸਹਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਅੰਗ ਅਤੇ ਪੱਖ; ਸਹਿਆਚਾਰ ਦਾ ਿੂਗੋਲ, 
ਸਹਿਅਤਾ, ਇਹਤਿਾਸ, ਮਨੋਹਵਹਗਆਨ, ਆਰਹਥਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸਹਿਆਚਾਰ-ਹਵਹਗਆਨ, ਸਹਿਆਚਾਰ ਹਵਹਗਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ, ਸਹਿਆਚਾਰਕ ਪਹਰਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤ ੇ

ਨੇਮ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ ਦੀ ਿੂਗੋਹਲਕ ਸਹਥਤੀ, ਹਪਛੋਕੜ੍, ਇਹਤਿਾਸਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤ ੇਮੂਲ ਸੋਮੇ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ  
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ਹਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਹਥਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤ ੇ

ਨਵੀਆ ਂਵੰਗਾਰਾਂ 
ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 

ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਾਕ ਸਕੀਰੀ ਸਬੰਧ, ਸਹਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱ ਲ ਹਵਧਾਨ, ਪਰੰਪਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਪੰਡ ਦੀ 
ਿੂਗੋਹਲਕ ਅਤ ੇਸਹਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ : ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਪੁਨੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਹਿਆਚਾਰ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਫਰੈਂਕ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਹਸੰਘ, ਸਹਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ, ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਹਟਵ  

ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਲਮਹਟਡ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
5. ਬੇਦੀ, ਵਣਜਾਰਾ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰੂਪ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 
6. ਹਵਨੋਦ, ਟੀ. ਆਰ., ਸੰਸਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਹਕਰਤੀ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਹਿੰਦ। 

 
Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ 
Course Code: PBL.403 
audyS (Objectives) 

 swihq AiDAYn dy iviBMn sMklpW dI isDWqk sp`Stqw duAwrw pMjwbI AiDAYn nMU 
smJxw[ 

 pMjwbI swihq icMqn Aqy Awlocnw dy ieiqhwsk ivkws qoN jwxU hoxw[ 
 pMjwbI icMqkW/AwlockW dI AiDAYn idRStI Aqy dyx ƒ jwxnw[  
 pMjwbI Awlocnw dIAW pRcilq ivDIAW dy srUp dI ivsiqRq jwxkwrI pRdwn krnw 
 Awlocnwqmk pwTW dy hvwly nwl mYtw AiDAYn krn dI Xogqw hwisl krnw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸਾਹਿਤ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ, ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ: ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਰੂਪ 

ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹਵਚ ਪਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ 

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

ਬਾਵਾ ਬੁੱ ਧ ਹਸੰਘ, ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕਸ਼ੁਤਾ, ਮੋਿਨ ਹਸੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਹਪਰੰ . ਤੇਜਾ ਹਸੰਘ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਪਰਗਤੀਵਾਦੀ / ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ; ਰੂਪਵਾਦੀ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀ 
ਹਕਸ਼ਨ ਹਸੰਘ, ਿਹਰਿਜਨ ਹਸੰਘ, ਅਤਰ ਹਸੰਘ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮੈਟਾ ਆਲੋਚਨਾ: ਕਹਵਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਆਲੋਚਨਾ (ਸੰਤ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ); ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਧੁਹਨਕਤਾ (ਡਾ. ਅਤਰ ਹਸੰਘ);  
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੀਤ ਦ ੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਿਾਅ ਤੇ ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਿ (ਨਜਮ ਿੁਸੈਨ ਸੱਯਦ); isDWq qy smIiKAw (fw. 
hirBjn isMG BwtIAw) 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
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1. ਅਤਰ ਹਸੰਘ, ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
2. ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਹਵਿਾਰਕ ਸਮੀਹਖਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ:ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੰਿਾਵਨਾਵਾਂ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਸੇਖੋਂ, ਸੰਤ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਹਤਆਰਥ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,ਲੁਹਧਆਣਾ। 
5. ਿਹਰਿਜਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. ................., ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ । 
7. ਜੱਗੀ, ਰਤਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼: ਪਹਰਿਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਨੂਰ, ਸੁਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਇਕੱਤੀ ਫਰਵਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ। 
9. ਿਾਟੀਆ, ਿਹਰਿਜਨ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਵਿਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. ..................., ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਿਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, 

ਹਦੱਲੀ। 
11. ...................., ਹਚੰਤਨ ਪੁਨਰ ਹਚੰਤਨ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 
Course Title: ਭਗਤੀ ਿਾਸਿਤ 
Course Code: PBL.512 

audyS (Objectives) 

 BwrqI BgqI AMdoln Aqy BgqI lihr dI d`KxI Aqy auqrI prMprw dy ieiqhws dI jwxkwrI[ 

 BgqI dy sMklp, isDWq Aqy pRkwrW sMbMDI spS̀t hoxw[ 

 auqrI BgqI prMprw Aqy pMjwbI swihq auqy iesdy pRBwv ƒ smJxw[ 

 m`DkwlI pMjwbI swihq ivc BgqI kwivDwrw dI dyx qoN jwxU hoxw[ 

 Bgq kvIAW dIAW rcnwvW dy hvwly nwl ivcwrDwrweI pwswrW nMU aulIkxw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਿਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤ ੇਿਗਤੀ ਕਾਹਵਧਾਰਾ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਹਪਛੋਕੜ੍ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਿਗਤ ਕਬੀਰ: ਸਲੋਕ (gurU gRMQ swihb ivc drj) 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਿਗਤ ਰਹਵਦਾਸ: bwxI (gurU gRMQ swihb ivc drj) 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਿਗਤ ਨਾਮਦਵੇ:  bwxI (gurU gRMQ swihb ivc drj) 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਹਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਵਚਾਰ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਖੋਜ ਪੱਹਤਰਕਾ (ਿਗਤ ਬਾਣੀ ਹਵਸ਼ਸੇ਼ ਅੰਕ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਜੋਧ ਹਸੰਘ, ਿਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤਥਾ ਿੋਰ ਿਗਤ: ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, 

ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਮਨਮਿੋਨ ਹਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਅਤ ੇਿਗਤੀ ਅੰਦਲੋਨ, ਮਨਦੀਪ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 
5. ਬੱਦਨ, ਬਲਦੇਵ ਹਸੰਘ, ਬਾਣੀ ਿਗਤ ਰਵੀਦਾਸ: ਇਕ ਹਵਵਚੇਨ, ਮਨਪਰੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ 
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Course Title: ਿੂਫੀ, ਸਕੱਿਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਸਵ 
Course Code: PBL.513 

audyS (Objectives) 

 m`Dkwl cyqnw dy hvwly nwl m`Dkwl ivc pYdw hoeIAW iviBMn pMjwbI kwiv-DwrwvW bwry jwxkwrI 
hwsl krnw[ 

 sU&Imq/sU&Ivwd dy isDWqk Aqy ieiqhwsk pirpyK ivc pMjwbI sU&Ikwiv ƒ smJxw[ 
 ik`sw-kwiv dy sMklipk igAwn duAwrw pMjwbI ik`sw-prMprw qoN jwxU hoxw Aqy m`DkwlI pMjwbI 

sMvydxw ƒ smJxw[ 
 bIr-kwiv dy hvwly nwl mD̀kwlI pMjwbI smwjk-srokwrW ƒ smJxw[ 
 sU&I, ik`sw Aqy bIr kwiv nwl sMbMiDq rcnwvW dy ivhwirk AiDAYn duAwrw sU&I PlsPy, ik`sw 

Aqy bIr kwiv srokwrW dI sp`Stqw hwisl krnw[ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 

ਸੂਫੀ, ਹਕੱਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਹਵ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਪਰਹਵਹਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
bwbw PrId: Sbd qy slok (gurU gRMQ swihb ivc drj)  

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ: ਿੀਰ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
             gurU goibMd isMG: cMfI dI vwr 
 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 

1. ਸੀਤਲ, ਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਿੀਰ ਵਾਹਰਸ, ਨਵਯੁਗ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
2. kulvMq isMG, cMfI dI vwr: pwT qy ivSlySx, rvI swihq pRkwSn, AMimRqsr[ 
3. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਵ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ipRqpwl isMG, vwr sRI BgauqI jI kI, moiqieMdr ipRMtrz, pitAwlw[ 
5. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ (ਬੀਰ ਕਾਹਵ ਅੰਕ), ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਰਾਮਾਹਕਰਸ਼ਨ, ਲਾਜਵੰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ (ਅਨੁ.),ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
7. ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ।  

 

Course Title: ਟਰਮ ਪਪੇਰ ਅਤੇ ਿੈਮੀਨਾਰ  
Course Code: PBL.500 

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

 
ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸਾਿਨੀ ਕੋਰਿ-2 
 ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਵਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰਸਤੁਤ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਰੋਸਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕੋਈ 
ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਚਣੁੇਗਾ। 
 

ਦੂਿਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਕੈਲਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰਿਤੁਤ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਿਾਿਨੀ ਕੋਰਿ: 
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Course Title: ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ 
Course Code: PBL.514 

audyS (Objectives) 

 pMjwbI dy m`DkwlI swihq sMbMDI m`uFlI vwk&IAq hwsl krnw[ 
 m`DkwlI pMjwbI cyqnw sMbMDI jwgrUk krnw[ 
 m`Dkwl dIAW iviBMn kwiv-DwrwvW, rcnwkwrW Aqy rcnwvW bwry jwxnw[ 
 m`DkwlI pMjwbI swihq dI smkwilk smwjk swrQkqw nMU smJxw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (5 ਘੰਟ)ੇ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਪਰਮੁੱ ਖ ਕਾਹਵ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ, ਸਫੂੀ ਕਾਹਵ, ਹਕੱਸਾ ਅਤ ੇ
ਬੀਰ ਕਾਹਵ),  

ਯੂਸਨਟ – 2 (5 ਘੰਟੇ) 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਪਰਮੁੱ ਖ ਰਚਨਾਕਾਰ ਤ ੇਰਚਨਾਵਾਂ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (9 ਘੰਟ)ੇ 
AnMd swihb - gurU Amrdws jI 

ਯੂਸਨਟ – 4 (9 ਘੰਟ)ੇ 
ਕਾਫੀਆਂ - ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਿ 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਜਗਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
2. ਹਢਲੋਂ, ਿਰਹਜੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਬੁੱ ਲਹੇ ਸ਼ਾਿ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਟਰੱਸਟ, ਹਦੱਲੀ। 
3. qwrn isMG, gurU Amrdws: jIvn qy rcnw, pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw[ 
4. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ,  ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ ਤ ੇ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤ ੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
 

Course Title: ਪਰਵਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ 
Course Code: PBL.515 

audyS (Objectives) 

 pMjwbI swihq ivc prvwsI swihq dy mh`qv nMU smJxw[ 
 prvwsI cyqnw dy hvwly nwl prvwsI pMjwsI swihq dy mu`K srokwrW qoN jwxU hoxw[ 
 prvwsI swihqkwrW, pRmùK ivDwvW Aqy pRmùK rcnwvW dI vwk&IAq hwsl krnw[ 
 prvwsI rcnwvW dy hvwly nwl prvwsI pMjwbI jIvn, soc Aqy sm`isAwvW nMU smJxw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (7 ਘੰਟ)ੇ 
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (7 ਘੰਟੇ) 
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਪਰਮੱੁਖ ਸਰੋਕਾਰ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (8 ਘੰਟੇ) 
ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜ ੇਥੀਏ – ਸੰਪਾ. ਸ. ਪ. ਹਸੰਘ (ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਵਤਾਵਾਂ) 

ਯੂਸਨਟ – 4 (8 ਘੰਟੇ) 
ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ – ਿਰਿਜਨ ਹਸੰਘ,  (ਚੋਣਵੀਂ ਕਿਾਣੀ) 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
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1. ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮੁੱ ਲ ਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ, ਪਰਵਾਸ ਤ ੇਪਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ............., ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪਾਠ ਤੇ ਪਰਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਿਸਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ 
Course Code: PBL.516 
audyS (Objectives) 

 siBAwcwr dy sMklp nMU smJxw[ 
 pMjwbI siBAwcwr dy ivl`Kx Aqy invykly suBwA dI jwxkwrI hwsl krnw[ 
 siBAwcwr dy pRmu`K p`KW dy hvwly nwl pMjwbI siBAwcwr dy inKVvyN l`CxW ƒ smJxw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (7 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ ਦ ੇਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ  ਤ ੇinKVvyN l`Cx, siBAwcwr dy pRmu`K p`K  

ਯੂਸਨਟ – 2 (7 ਘੰਟ)ੇ 
mihMdr isMG rMDwvw duAwrw sMpwidq pusqk pMjwb  ivc Swml hyTly do AiDAwie: 
- "hwr, iSMgwr qy pihrwvw" (gulzwr isMG sMDU) 
- "lok nwc" (juigMdr isMG) 

ਯੂਸਨਟ – 3 (7 ਘੰਟ)ੇ 
mihMdr isMG rMDwvw duAwrw sMpwidq pusqk pMjwb  ivc Swml hyTly do AiDAwie: 
-"lok KyfW" (sujwn isMG) 
-"rsm irvwj qy vihm Brm" (gulzwr isMG sMDU) 

ਯੂਸਨਟ – 4 (7 ਘੰਟ)ੇ 
mihMdr isMG rMDwvw duAwrw sMpwidq pusqk pMjwb  ivc Swml hyTly do AiDAwie: 
-"myly qy iqauhwr" (igAwnI gurid`q isMG) 
-"lok gIq" (divMdr siqAwrQI) 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਜਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਆਚਾਰ: ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ , ਪੁਨੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. nryS, swfIAW rsmW, pMjwb styt XUnIvristI tYkst bu`k borf, cMfIgVH। 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਹਿਆਚਾਰ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਪੂਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਆਚਾਰ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। 
6. ਬੇਦੀ, ਵਣਜਾਰਾ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ: ਰੂਪ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 
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ਿਮੈਿਟਰ III 

 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਸਵਸਗਆਨ-1 

Course Code: PBL.601 
audyS (Objectives) 

 pMjwbI BwSw Aqy BwSw ivigAwn sMbMDI igAwn hwsl krnw[ 
 pMjwbI BwSw Aqy gurmuKI ilpI dy sMbMD Aqy ivkws nMU jwxnw[  
 BwSw-ivigAwnk idRStI qoN iksy vI BwSw dI pRikrqI ƒ smJxw[ 
 AwDuink BwSw-ivigAwn dy pRmu`K sMklpW, isDwqW Aqy BwSweI AiDAYn idRStIAW nMU smJxw[ 
 BwSw-ivigAwn dy iviBMn KyqrW Aqy ivSlySx-p`DrW dw boD hwsl krnw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਵਕਾਸ ਅਤ ੇਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ 
ਿਾਸ਼ਾ ਪਹਰਵਾਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤ ੇਹਵਕਾਸ; 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਰਥੋਗਰਾਫੀ 
ਉਪ ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਅਤ ੇpMjwbI dIAW aup-BwSwvW 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ: ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਰਿਾਸ਼ਾ, ਪਰਹਕਰਤੀ ਤੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ: ਪਹਰਿਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਹਵਸਾ-ਖੇਤਰ; ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਦਾ ਿੋਰ ਹਵਹਗਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸੋਹਸਊਰ ਅਤੇ ਆਧੁਹਨਕ ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ: ਿਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ; ਹਚਿਨ: ਹਚਿਨਕ ਤ ੇਹਚਿਨਤ, ਇਕਾਲੀ ਤ ੇਬਿੁਕਾਲੀ 
ਅਹਧਐਨ, ਕੜ੍ੀਦਾਰ ਤੇ ਲੜ੍ੀਦਾਰ ਸਬੰਧ, ਹਚਿਨ ਹਵਹਗਆਨ 

ਚੌਮਸਕੀ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ: ਿਾਸ਼ਾਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਹਨਿਾਓ, ਗਹਿਨ ਅਤੇ ਸਤਿੀ ਜੁਗਤ, ਵਾਕਾਂਸ਼ 
ਉਸਾਰੀ ਨੇਮ, ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨੇਮ, ਧਨੁੀਆਤਮਕ ਨੇਮ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਧੁਨੀ ਹਵਹਗਆਨ: ਪਹਰਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰ, ਬੋਲ ਅਮਲ, ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਅਤੇ ਪਰਹਕਹਰਆ, ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਹਵਧੀਆ,ਂ ਧੁਨੀਆ ਂ

ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ: ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆ ਂ

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਅਰੁਣ, ਹਵਹਦਆ ਿਾਸਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
2. ਹਸੱਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਮਾਨਵ ਹਵਹਗਆਨਕ ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ..................., ਸ਼ਬਦ : ਸੰਕਲਪ ਅਤ ੇਸਰੂਪ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  
4. ਸੰਘਾ, ਸੁਖਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
5. ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰਘ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
6. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਿਾਸ਼ਾ ਤ ੇਹਵਆਕਰਣ-ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ਚੀਮਾ, ਬਲਦਵੇ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ: ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਹਵਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਜੱਸਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼: ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
9. ਜਗਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਤੇ ਇਕਾਈਆ,ਂ ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ। 
10. ਜੀ.ਬੀ. ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਵਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, 

ਹਸਧਾਂਤਕ ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
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11. ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
12. pRym pRkwS isMG, pMjwbI BwSw dw inkws qy ivkws, pblIkySn ibaUro, pitAwlw 
13. ਪੁਆਰ, ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ: ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਹਦਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
14. ਬਰਾੜ੍, ਬੂਟਾ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ: ਸਰੋਤ ਤ ੇਸਰੂਪ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
15. .............., ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਆਕਰਣ : ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਵਿਾਰ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
16. Gill, Harjit Singh, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, Patiala. 
17. Lyons, John, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge. 
18. Sassure, F. D., Course in General Linguistics, Fontana Collins. 

 
Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ: ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਵਿਾਰ 
Course Code: PBL.602 

audyS (Objectives) 

 ivSv gwlpink swihq dy pirpyK ivc nwvl dy isDWqk AwDwrW ƒ smJxw 
 glp rcnw Aqy ibrqWq-Swsqr dI AwpsI sMbMDwqmkqw ƒ smJxw 
 pMjwbI nwvl dy ivDwgq srUp, isDWqk Aqy ieiqhwsk ivkws ƒ jwxnw 
 pMjwbI nwvl dy JukwvW, pRmu`K srokwrW Aqy jugqW ƒ pRmu`K nwvlI rcnwvW dy hvwly nwl smJxw 
 ivSyS nwvlW dI pVHq duAwrw nwvlI rcnw dy ivhwrk qy pwTgq AiDAYn dI Xogqw hwisl krnw 

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

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

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਹਨਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ – ਪਰਛਾਵੇਂ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
guridAwl isMG - Axhoey  

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਉਪਲ, ਸਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ: ਹਵਧੀ ਤ ੇਹਵਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕਆੋਪਰੇਹਟਵ, ਹਦੱਲੀ। 
2. ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
3. ਖਾਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹਵਚ ਸਾਂਸਹਕਰਤਕ ਚਤੇਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. ਤਸਨੀਮ, ਹਨਰੰਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਹਧਐਨ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
5. ਹਥੰਦ, ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, 

ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. dvySvr, suirMdr kumwr, nwvl Swsqr qy pMjwbI nwvl, lok gIq pRkwSn, cMfIgVH[ 

7. ਰਾਿੀ, ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮਸਲੇ ਗਲਪ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ..............., pMjwbI nwvl, nwnk isMG pusqkmwlw, AMimRqsr[ਹਵਨੋਦ, ਟੀ. ਆਰ., ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ 

ਅਹਧਐਨ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
 
Course Title: ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ 
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Course Code: PBL.603 
audyS (Objectives) 

 ividAwQIAW dI m`DkwlI pMjwbI swihq sMbMDI ivSyS rucI pYdw krnw 
 swihq ivc g`d Aqy p`d dy isDWqk vKryvyN ƒ smJxw 
 mu`FlI pMjwbI vwrqk dy ieiqhws ƒ v`K v`K ivDwvW dy hvwly nwl jwxnw 
 m`DkwlI vwrqk dy pRmuK rUpW dI bOiDk sur Aqy mUl Bwvnw ƒ aujwgr krnw 
 m`DkwlI vwrqk pwTW duAwrw m`DkwlI pMjwbI sMvydxw ƒ smJxw 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਪਰਹਵਹਰਤੀਆ ਂ

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

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ: ਸੰਪਾਦਕ ਿਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ 

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

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਕਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
2. ਕੁਲਵੰਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ: ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਵਿਾਰ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਕੋਿਲੀ, ਸੁਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ: ਸਰੂਪ, ਹਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਖੋਜ ਪੱਹਤਰਕਾ (ਪੁਰਾਤਨ ਵਾਰਤਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ-21), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਜੱਗੀ, ਰਤਨ ਹਸੰਘ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
6. ਪਰਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤ ੇ ਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤ ੇ ਹਵਕਾਸ, 

ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
7. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਦੋ ਹਜਲਦਾਂ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 

 
Course Title: ਆਧੁਸਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ 
Course Code: PBL.604 

audyS (Objectives) 

 ividAwrQIAW dI AwDuink pMjwbI vwrqk swihq pRqI ivSyS smJ isrjxw 
 m`DkwlI Aqy AwDuink pMjwbI vwrqk ivcly v`Kry isDWqk AwDwrW ƒ jwxnw Aqy smJxw 
 iviBMn rUpW dI isDWqk smJ duAwrw m`DkwlI pMjwbI vwrqk dy ivkws-ryKw ƒ aulIkx Xog hoxw 
 iviBMn vwrqk ivDwvW,  vwrqkkwrW, pRmu`K rcnwvW Aqy ivl`Kx vwrqk SYlI ƒ jwxnw 
 AwDuink vwrqk rcnw-pwTW dy AiDAYn duAwrw pMjwbI vwrqk dy ivSyS srokwrW ƒ smJxw  

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

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਸਪਤ ਹਸਰੰ ਗ – ਕਪੂਰ ਹਸੰਘ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
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ਖੱੁਲੇ ਲੇਖ – ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਹਸੰਘ 

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
pwiksqwnI s&rnwmw - blrwj swhnI  

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਹਸੰਗਲ, ਧਰਮਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨੀ: ਸਰੂਪ ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਵਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਕਸੇਲ, ਹਕਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਆਧੁਹਨਕ ਗੱਦਕਾਰ, ਕਲੁਦੀਪ ਪਰੈਸ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. kysr, mnmohn, vwrqk qy vwrqkkwr, pYpsU bu`k ifpo, pitAwlw 
4. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਹਸੰਘ ਪਰੀਤਲੜ੍ੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅੰਕ-੪੩, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ,ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਖੋਜ ਪੱਹਤਰਕਾ (ਹਨਬੰਧ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
6. ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹਸੰਘ ਪਰੀਤਲੜ੍ੀ: ਜੀਵਨ ਤ ੇਰਚਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ਦਾਤਾ, ਹਪਆਰਾ ਹਸੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹਸੰਘ: ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, 

ਹਦੱਲੀ। 
8. idl, blbIr isMG, pMjwbI inbMD: srUp, isDWq Aqy ivkws, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
9. ਦੀਵਾਨ ਹਸੰਘ ਤ ੇਹਬਕਰਮ ਹਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ (ਸੰਪਾ.), ਤੇਜਾ ਹਸੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਕਲਾ, ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. BsIn, rwijMdr isMG, blrwj swhnI, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 

 

Course Title: prvwsI pMjwbI swihq 

Course Code: PBL.605  
audyS (Objectives) 

 pMjwbI swihq ivc prvwsI swihq dy mh`qv Aqy ivSyS sQwn qoN jwxU hoxw 
 prvwsI cyqnw dy hvwly nwl prvwsI pMjwsI swihq dy mu`K srokwrW smJxw[ 
 v`K v`K dySW ivc rcy jw rhy prvwsI swihq dy AwDwr auqy prvwsI pMjwbIAW dI mwniskqw ƒ 

smJxw[ 
 prvwsI swihqkwrW, pRmùK ivDwvW Aqy pRisD̀ rcnwvW dI vwk&IAq hwisl krnw 
 prvwsI swihq rcnwvW dy AiDAYn duAwrw ienHW ivcoN rUpmwn hMudy pMjwbI cir`qr Aqy ivhwr ƒ 

aulIkxw[ 
ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 

ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਪਰਹਵਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ- sMpw. s. p. isMG qy hrcMd isMG bydI  

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਿਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ - ਰੇਤ  

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ)  
twpU: jrnYl isMG 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ArSI, gurcrn isMG ArSI, swihq smIiKAw, AwrsI pbilSrz, id`lI 
2. suirMdrpwl isMG, prvwsI pMjwbI swihq, gurU nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr[ 
3. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਮਲੁਾਂਕਣ  , ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼ ਪਹਟਆਲਾ। 
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4. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ (ਿਾਗ ਦੂਜਾ) ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਿਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਸ. ਪ. ਹਸੰਘ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
6. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰਦ ਹਸੰਘ, ਪਰਵਾਸ ਤ ੇਪਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
7. .....................,  ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪਾਠ ਤੇ ਪਰਸੰਗ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
8. ................., prvwsI pMjwbI glp, guru nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr[ 

 
Course Title: pwiksqwnI pMjwbI swihq 

Course Code: PBL.606   

audyS (Objectives) 

 pwiksqwnI pMjwbI swihq dy sMklp Aqy mh`qv ƒ smJxw[ 
 pwiksqwn ivc rcy gey pMjwbI swihq dI pMjwbI swihq ivc AihmIAq ƒ drswauxw[ 
 pwiksqwnI pMjwbI swihq dy iviBMn swihq-rUpW Aqy ienHW dI ivkws-ryKw nMU jwxnw[ 
 pwiksqwnI pMjwbI swihq dIAW m`uK pRivrqIAW, mUl srokwrW Aqy pRgtwau-jugqW nMU smJxw[ 
 gurmuKI ilpIAMqrx ivc pRwpq iviBMn pwiksqwnI pMjwbI rcnwvW dI pVHq duAwrw ivhwrk smJ 

hwsl krnw  
XUint-1 (14 GMty) 

pwiksqwnI pMjwbI swihq: isDWq, ieiqhws Aqy muK pRivrqIAW 
XUint-2 (14 GMty) 

du`K dirAwauN pwr dy – sMpw. fw. Aqr isMG qy fw. jgqwr  
XUint-3 (14 GMty) 

 ਸੱਤ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕ – P^r zmwn 
XUint-4 (14 GMty) 

pwiksqwnI pMjwbI khwxI –sMpw hrdyv isMG 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. Koj piqRkw, pwiksqwnI swihq ivSyS AMk, pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw[ 

2. jgqwr, pwiksqwnI pMjwbI kwiv dw Awlocnwqmk AiDAYn (1947 qoN 2005), lokgIq 
pRkwSn, cMfIgVH[ 

3. ਜਹਤੰਦਰਪਾਲ ਹਸੰਘ, ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ , ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. ਧੀਮਾਨ, ਿਰਬੰਸ ਹਸੰਘ,ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਹਨਕਾਸ ਤੇ ਹਵਕਾਸ , ਗਗਨ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ। 
5. ਨੂਰ, ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤੇ ਰਵੇਲ ਹਸੰਘ (ਸੰਪਾ.), ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਡੈਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
6. ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਇਕ ਪਹਰਚੈਅ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ 

ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
 
Course Title: ivhwirk Awlocnw 

Course Code: PBL.607  
ies kors ivc ividAwrQI ƒ iksy vI swihqk ivDw nwl sMbMDq ivhwrk Awlocnw dw 
AiBAws krwieAw jwvygw[ 

 
Course Title: Koj-inbMD 
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Course Code: PBL.600  
 
ividAwrQI Koj-inbMD leI ivSw-cOx krn auprMq ausdI ivsQwr sihq rUp-ryKw iqAwr krngy[ 
ies Koj-kwrj sMbMDI pRwpq srvyKxW dy hvwly nwl sYmInwr vI pRsquq krngy[ 
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ਿਮੈਿਟਰ IV 

 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਸਵਸਗਆਨ- 2 
Course Code: PBL.608 

audyS (Objectives) 

 BwvMS ivigAwnk smJ nwl pMjwbI BwSw dI Sbd bxqr Aqy Sbd-rcnw ƒ smJxw[ 
 vwk-ivigAwn dI isDWqk sp`Stqw duAwrw pMjwbI vwk-sMrcnw nMU smJxw[ 
 ArQ ivigAwn Aqy BwrqI ArQ isDWq nMU smJxw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀ ਹਵਉਂਤ: ਧੁਨੀ (phone), ਸਹਿਧੁਨੀ (allophone) ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀ (phoneme) ਦਾ ਹਨਖੜੇ੍ਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਚ ਸਵਰ ਅਤੇ ਹਵਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ – ਵੰਡ ਅਤ ੇ ਲੱਛਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁੱ ਤ ਹਵਅੰਜਨ, ਸੰਯਕੁਤ 
ਹਵਅੰਜਨ, ਸਵਰ ਸੰਯੋਗ ਅਤ ੇਦਿੋਰੇ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮ  

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

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਵਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈਆਂ: ਿਾਵਾਂਸ਼ 

ਿਾਵਾਂਸ਼ ਹਵਹਗਆਨ: ਿਾਵਾਂਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪਛਾਣ 

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

ਹਵਉਤਪਤੀ ਤ ੇਹਵਕਾਰ 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਵਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈਆਂ: ਵਾਕਾਂਸ਼, ਉਪਵਾਕ, ਅਤ ੇਵਾਕ 

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

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

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਅਰਥ ਹਵਹਗਆਨ: ਪਹਰਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸ, ਿਾਰਤੀ ਅਰਥ ਹਸਧਾਂਤ, ਅਪੋਿਾ, ਸਫੋਟ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਹਸਧਾਂਤ 
ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ: ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਸੰਿਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਰਥ ਪਹਰਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਦਸ਼ਾਵਾਂ 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਅਰੁਣ, ਹਵਹਦਆ ਿਾਸਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
2. ਸੰਘਾ, ਸੁਖਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
3. ਹਸੱਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਮਾਨਵ ਹਵਹਗਆਨਕ ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ......................,pMjwbI vwkMS jugq, ksqUrI lwl AYNf sMnz, AMimRqsr[ 
5. .................., ਸ਼ਬਦ : ਸੰਕਲਪ ਅਤ ੇਸਰੂਪ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ।  
6. ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰਘ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
7. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ, ਿਾਸ਼ਾ ਤ ੇਹਵਆਕਰਣ-ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਚੀਮਾ, ਬਲਦਵੇ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ: ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਹਵਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
9. ਜੱਸਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼: ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
10. ਜਗਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਤੇ ਇਕਾਈਆ,ਂ ਹਨਊ ਬੁੱ ਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ। 
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11. ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਪੁਆਰ, ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ: ਸੰਕਲਪ ਤ ੇਹਦਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ। 
12. ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਆਕਰਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
13. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ, pMjwbI BwSw dw inkws qy ivkws, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
14. .................., ਹਸਧਾਂਤਕ ਿਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ। 
15. ਬਰਾੜ੍ ,ਬੂਟਾ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ: ਸਰੋਤ ਤ ੇਸਰੂਪ, ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
16. ................., ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਆਕਰਣ : ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਵਿਾਰ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
17. Gill, Harjit Singh, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, Patiala. 

 

Course Title: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਵਿਾਰ 
Course Code: PBL.609 

audyS (Objectives) 

 ividAwrQIAW ƒ AwDuink pMjwbI glp swihq dy pRmuK rUpW dI isDWqk spS̀tqw krwauxw 
 AwDuink pMjwbI khwxI dy pRivrqImUlk ieiqhwsk ivkws ƒ smJxw 
 pMjwbI in`kI khwxI dy ivDwmUlk l`CxW Aqy nvyN pRXogW qoN jwxU hoxw 
 pMjwbI khwxI dy mUl srokwrW ƒ ivSyS rcnwvW dy hvwly nwl smJxw 
 v`K v`K AMqr-idRStIAW dI roSnI ivc khwxI AiDAYn dI ivhwrk smJ gRihx krnw 

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

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਕੁਲਵੰਤ ਹਸੰਘ ਹਵਰਕ – ਮੇਰੀਆ ਂਸਰੇਸ਼ਟ ਕਿਾਣੀਆ ਂ

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

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਵਹਰਆਮ ਸੰਧੂ – ਚੌਥੀ ਕੂਟ (khwxI sMgRih) 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਸੰਧੂ, ਵਹਰਆਮ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਰੂਪ ਤ ੇਰੁਝਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਡੈਮੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2. ਜੀਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਸੰਘ, ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ। 
3. ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ, ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਹਬਰਤਾਂਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਹਧਐਨ, ਆਰਸੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ। 
4. ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਦਵੇ ਹਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੱਲੀ। 
5. ਨਹਿਰੂ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਹਵਧਾ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
6. ਫਰੈਂਕ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹਸੰਘ, ਹਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਹਟਵ 

ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੁਹਧਆਣਾ। 
7. ਹਵਨੋਦ, ਟੀ.ਆਰ., ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਇਕ ਅਹਧਐਨ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 

 
Course Title: ਸਵਸਵ ਿਾਸਿਤ 

Course Code: PBL.610 
audyS (Objectives) 

 pMjwbI swihq dy nwl nwl ivSv swihq nwl juVnw[ 
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 ivSv dIAW pRis`D rcnwvW dy hvwly nwl swihq dy ivSv ivAwpk srokwrW dI jwxkwrI hwisl 
krnw[ 

 ienHW rcnwvW dy AwDwr qy ivSv dy v`K v`K smwjW dy jIvn PlsPy Aqy sMpUrn ivkws dy rh`s nMU 
smJxw[ 

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

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਪਰੇਤ – ਇਬਸਨ 

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

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਮੇਰਾ ਦਾਹਗਸਤਾਨ (ਿਾਗ ਪਹਿਲਾ) – ਰਸੂਲ ਿਮਜਾਤੋਵ 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਧੀਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਹਸੰਘ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀਪਹਟਆਲਾ। 
2. ਸਹਤੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤਲੁਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
3. ਖੋਜ ਦਰਪਣ (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
4. David, Damrosch, What is world literature? Princeton: Princeton UP, 2003. 
5. Dev, Amiya, Comparative Literature: Theory and Practice, IIAS, Shimla. 

 
Course Title: ਭਾਰਤੀ ਿਾਸਿਤ 
Course Code: PBL.611 
audyS (Objectives) 

 BwrqI swihq dI AmIr ivrwsq ƒ smJxw[ 
 BwrqI klwskI swihq dy sdIvkwlI srokwrW qoN vwik& hoxw[ 
 v`K v`K BwrqI BwSwvW ivc rcy swihq dy hvwly nwl BwrqI smwj Aqy mwniskqw ƒ jwxnw[ 
 ies swihq dy hvwly nwl swihq dy qRYkwlI muhWdry ƒ aujwgr krnw[  

ਯੂਸਨਟ – 1-4  
ਿਰੇਕ ਰਚਨਾ ਲਈ 14 ਘੰਟ ੇ

ਗੋਰਾ – ਟੈਗੋਰ 

ਸਾਏ ਮੇਂ ਧੂਪ – ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ 

    mYlw AWcl - PvISvrnwQ ryxU 
ਗੋਦਾਨ – ਪਰੇਮ ਚੰਦ 
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Course Title: ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 
Course Code: PBL.612 

audyS (Objectives) 

 pMjwbI BwSw,swihq Aqy siBAwcwr dy nwl hI mIfIAw Aqy p`qrkwrI dy KyqrW sMbMDI igAwn 
hwsl krnw[ 

 pMjwbI mIfIAw dy ieiqhws, iviBMn rUpW qy p`KW nMU smJxw[ 
 p`qrkwrI dy isDWqk srUp dI sp`Stqw duAwrw pMjwbI p`qrkwrI dy ieiqhwsk ivkws qoN vwik& 

hoxw[ 
 pMjwbI ryfIE Aqy tYlIivzn Aqy dy isDWqk pihlUAW Aqy ivkws-ryKw nMU smJxw[ 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ: ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਹਵਹਿੰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਹਵਚਾਰਧਾਰਾਈ 
ਪਹਰਪੇਖ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤ ੇਪਰਹਵਹਰਤੀਆ ਂ; ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਅਤ ੇਹਰਹਵਊ ; swihqk p`qrkwrI 

ਯੂਸਨਟ – 3 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟਲੈੀਹਵਜ਼ਨ: ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਪਰਹਵਹਰਤੀਆ ਂ

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟੇ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ: ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਹਸਧਾਂਤ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਵਾਦ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆ ਂ

ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ 
 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 

1. ਕੁਮਾਰ, ਸੁਸੀਲ, ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਵਾਦ , ਉਡਾਣ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ। 
2. ਗਰੋਵਰ, ਡੀ.ਆਰ., ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ: ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਵਹਗਆਪਨ ਕਲਾ , ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ,  ਪਹਟਆਲਾ। 
3. ਦਲਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ: ਿੁਨਰ ਅਤੇ ਕਲਾ , ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
4. ਹਦਲਗੀਰ, ਿ.ਸ., ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
5. ਬਹਿਲ, ਨਹਰੰਦਰ (ਸੰਪਾ.) ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਟਲੈੀਹਵਜ਼ਨ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਡੈਮੀ ਹਦੱਲੀ। 
6. ਵੜ੍ਚੈ, ਅਮਰਜੀਤ, ਇਿ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
7. ਸ਼ਰਮਾ, ਆਸਾ,  ਸਮਾਚਾਰ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ , ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ ਪਹਟਆਲਾ। 
8. ਵਾਲੀਆ, ਿਰਹਜੰਦਰ, ... 

 

Course Title: ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਾਸਿਤ 

Course Code: PBL.613 
audyS (Objectives) 

 swihq Aqy qulnwqmk swihq dy vKryvyN dI isDWqk spS̀tqw gRihx krnw 
 swihq dy AiDAYn ƒ qulnwqmk pirpyK ivc smJx dIAW ivDIAW bwry jwxnw 

ਯੂਸਨਟ – 1 (14 ਘੰਟੇ) 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ: ਪਹਰਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ 

ਸਾਹਿਤਕ ਕੈਨਨ: ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਤ, ਹਵਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ, ਖੇਤਰੀ ਸਾਹਿਤ 

ਯੂਸਨਟ – 2 (14 ਘੰਟ)ੇ 
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ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਦੀਆ ਂਹਵਧੀਆ ਂਅਤੇ ਹਸਧਾਂਤ 

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

ਯੂਸਨਟ – 4 (14 ਘੰਟ)ੇ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱ ਦ:ੇ ਹਵਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਬਿੁਨਸਲੀ, ਬਿੁਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬਿੁਸਹਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ, 

ਉਤਰਬਸਤੀਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਆਚਾਰਕ ਿਾਸ਼ਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ,  
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ: ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ 

 ਿਿਾਇਕ ਪੁਿਤਕ ਿੂਚੀ 
1. ਖੋਜ ਦਰਪਣ (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ। 
2. ਧੀਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਹਸੰਘ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ , ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ,  ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ। 
3. Amiya Dev, Comparative Literature: Theory and Practice, IIAS, Shimla. 
4. Bassnett, Susan, Comparative Literature: A Critical Introduction, Blackwell, Oxford. 
5. Louwerse, Max and Willie Van Peer, Thematics: Interdisciplinary Studies, John Benjamins 

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

across times and cultures, Vol. 1.Walter de Gruyter, Berlin. 

 
Course Title: Koj-inbMD 

Course Code: PBL.600 
 

qIsry ismYstr ivc SurU kIqy Koj-inbMD nMU ividAwrQI cOQy ismYstr ivc mukMml krngy Aqy 
jmHW krwaux qoN pihlW Awpxw sYmInwr vI pRsquq krngy[ 

 


