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Ph.D. Punjabi (Coursework - Detailed Syllabus)
PBL.701: Research Methodology and Computer Applications
ਉਦੇਸ਼


ਖੋਜ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਹਿਹਭੰ ਨ ਹਕਸਮਾਂ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।



ਹਿਹਭੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਜ-ਸੰ ਦਾਂ, ਹਿਿੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਲੇ ਖਣ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।



ਕੰ ਹਪਊਟਰ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ।



ਕੰ ਹਪਊਟਰ ਦੇ ਹਸਿਾਂਤਕ ਹਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਹਿਿਾਰਕ ਿਰਤੋਂ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਯੋਿਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।



ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ।

ਯੂਨਿਟ – 1 (14 ਘੰ ਟੇ)
General principles of research: Meaning and importance of research, critical thinking, formulating
hypothesis and development of research plan, review of literature, interpretation of results and discussion.
Library: Classification systems, e-Library, reference management, web-based literature search engines.
Research and Academic Integrity: Copyright issues, Conduct of ethical research, Plagiarism in research.
ਯੂਨਿਟ – 2 (14 ਘੰ ਟੇ)
Mechanics of writing: Format, language and style in research publications (MLA format)
Research methods in literature/literary research: archival, personal narratives, oral history, visual
methodologies, discourse analysis, ethnographic methods, textual analysis, creative writing, ICT
ਯੂਨਿਟ – 3 (14 ਘੰ ਟੇ)
Fundamentals of computers: Introduction to Computer Hardware and Software, Microsoft Windows,
Number system
MS Office: Word, Excel and PowerPoint
ਯੂਨਿਟ – 4 (14 ਘੰ ਟੇ)
World Wide Web: Origin and concepts, Browsers and E-mail, Searching the internet
Publishing: Formatting of research papers/dissertation, DTP and Web publishing,
Regional Languages and Computers: An overview
ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ
1.

ਕੰ ਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ., ਕੰ ਹਪਊਟਰ ਹਿਹਿਆਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।

2. ਜੁਨੇਜਾ, ਜਿਮੋਿਨ ਹਸੰ ਘ, ਕੰ ਹਪਊਟਰ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।
3. ਿਰਮ ਹਸੰ ਘ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਖੋਜ ਸੰ ਦਰਭ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
4. ਹਪਆਰ ਹਸੰ ਘ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਖੋਜ: ਹਸਿਾਂਤ ਤੇ ਹਿਿਾਰ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
5. Anderson, Jonathan and Millicent Poole, Assignment and Thesis Writing, Wiley India Pvt. Ltd, New Delhi.
6. Chindhade, Shirish, and Ashok Thorat, An Introduction to Research: The Rudiments of Literary Research ,
Foundation Books, New Delhi.
7. Eliot, Simon and W.R. Owens, eds. A Handbook to Literary Research, 2nd ed. Routledge, Oxon.
8. Ember, Carol R., and Melvin Ember, Cross-Cultural Research Methods, 2nd ed. Altamira, Lanham.
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9. Goddard, Wayne, and Stuart Melville, Research Methodology – An Introduction, 2nd ed. JUTA,
Lansdowne.
10. Griffin, Gabriele. Research Methods in English Studies. Edinburgh University Press, Edinburgh.
11. Harner, James L., Literary Research Guide, 5th ed. MLA, New York.
12. Kothari, C.R., Research Methodology: Methods and Techniques , 2nd ed. New Age International (P) Ltd.
Publishers, New Delhi.
13. Lambert Joan and Loyce Cox, Microsoft Word 2013: Step by Step, PHI Learning Pvt. Ltd. Delhi.
14. Melton Beth et. al., Microsoft Office Professional 2013: Step by Step, PHI Learning Pvt. Ltd. Delhi.
15. MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th Ed. Affiliated East West Press Pvt. Ltd., New Delhi.
16. Norton, Peter. Introduction to Computers, 7th Ed. McGraw Hill Edu. Pvt. Ltd., New Delhi.
17. Parekh, Ranjan. Principals of Multimedia, Tata McGraw Hill Edu. Pvt. Ltd., New Delhi.
18. Rajaraman, V. Fundamentals of Computers, 5th Ed. PHI Learning Pvt. Ltd., Delhi.
19. Seale, Clive, ed. Social Research Methods: A Reader. Routledge, London.

PBL.707: Research Methodology and Computer Applications - Practical
Following is an indicative list of practicals, more can be added as per requirement:


Creating bibliography using MLA style



Using library and its various facilities



Parts of Computer



Basics of Microsoft Windows and Microsoft Office



Detailed study of MS-Word, Excel and PowerPoint



Creating table of contents, index, citations



Using internet for literary research



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

ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ
1.

ਕੰ ਬੋਜ, ਸੀ. ਪੀ., ਕੰ ਹਪਊਟਰ ਹਿਹਿਆਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।

2. ਜੁਨੇਜਾ, ਜਿਮੋਿਨ ਹਸੰ ਘ, ਕੰ ਹਪਊਟਰ: ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।
3. Melton Beth et. al., Microsoft Office Professional 2013: Step by Step, PHI Learning Pvt. Ltd. Delhi.
4. MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th Ed. Affiliated East West Press Pvt. Ltd., New Delhi.
5. Norton, Peter. Introduction to Computers, 7th Ed. McGraw Hill Edu. Pvt. Ltd., New Delhi.

PBL.702: ਸਾਨਹਤ ਅਨਿਐਿ ਨਿਿੀਆਂ
ਉਦੇਸ਼


ਹਿਸ਼ਿ ਪੁੱ ਿਰ 'ਤੇ ਪਰਚਹਲਤ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰ ਤਰ-ਹਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਮੁੁੱ ਢਲੇ ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਤੇ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।



ਸਾਹਿਤ ਅਹਿਐਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛਮੀ ਹਿਿੀਆਂ ਦੀ ਹਸਿਾਂਤਕ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।



ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨਕ ਅਹਿਐਨ ਹਿਿੀਆਂ ਦੀ ਹਸਿਾਂਤਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹਿਿਾਰਕ ਅਹਿਐਨ ਲਈ ਯੋਿਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ।



ਹਿਹਭੰ ਨ ਅੰ ਤਰ-ਹਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹਿਐਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹਿਉਂਤਬੁੱ ਿ ਕਰਨਾ।



ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ।
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ਯੂਨਿਟ – 1-4 (70 ਘੰ ਟੇ)
ਿੇਠ ਹਲਹਖਆਂ ਹਿਚੋਂ ਕੋਈ ਛੇ:
ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ; ਰੂਪਿਾਦੀ; ਸੰ ਰਚਨਾਿਾਦੀ; ਉਤਰ ਸੰ ਰਚਨਾਿਾਦੀ; ਉਤਰ ਬਸਤੀਿਾਦੀ; ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰੀ;
ਮਨੋਹਿਹਿਆਨਕ; ਹਚੰ ਨਹ ਹਿਹਿਆਨਕ; ਹਮੁੱ ਥ ਹਿਹਿਆਨਕ; ਹਬਰਤਾਂਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ
ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ
1.

ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਸਾਹਿਤਕ ਿਾਦ ਅੰ ਕ), ਅੰ ਕ ਨੰ. 31-32, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।

2. ਹਥੰ ਦ, ਕਰਨਲ ਹਸੰ ਘ (ਸੰ ਪਾ), ਸਾਹਿਤ ਅਹਿਐਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
3. ਨਾਰੰ ਿ, ਿੋਪੀ ਚੰ ਦ, ਸੰ ਰਚਨਾਿਾਦ, ਉਤਰ ਸੰ ਰਚਨਾਿਾਦ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਅਨੁ.), ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੁੱ ਲੀ।
4. ਭਾਟੀਆ, ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰ ਘ, ਹਚੰ ਤਨ ਪੁਨਰ ਹਚੰ ਤਨ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
5. ................(ਸੰ ਪਾ), ਸਾਹਿਤ ਅਹਿਐਨ ਹਿਿੀਆਂ, ਿੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
6. ਰਿੀ, ਰਹਿੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿੀਨ ਆਲੋ ਚਨਾ ਪਰਣਾਲੀ, ਸੇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਹਟਆਲਾ।
7. Barry, Peter. Beginning Theory, Manchester University Press, Manchester.
8. Belsey, Catherine. Critical Practice, Rutledge London.
9. Boris Tomashevsky, "Thematics" in Russian Formalist Criticism: Four Essays. Eds. Lee T. Lemon and
Marion J. Reis, University of Nebraska Press, Lincoln.
10. Brannigan, J., New Historicism and Cultural Materialism, Macmillan, Basingstoke, Hampshire and London.
11. Cavallaro, Dani, Critical and Cultural Theory: Thematic Concerns, Athlone Press, London.
12. Cruse, Alan, Meaning in Language: an Introduction to Semantics and Pragmatics , Oxford University Press,
New York.
13. Culler, Jonathan, Literary Theory: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York.
14. David Lodge, Twentieth Century Criticism, Orient Longman.
15. Eagleton, Terry. Marxism and Literary Criticism, Routledge Classics, London and New York.
16. Giorgio Agamben. Che cos'è il contemporaneo? Trans. David Kishik and Stefan Pedatella in What is an
Apparatus? and Other Essays.
17. Global Literary Theory: An Anthology, Edited by Richard J. Lane. Routledge, London.
18. McLellan, David. Marx. Fontana Press, London.
19. Milner, A and Browitt J., Contemporary Cultural Theory, 3rd Ed. Routledge, London and New York.
20. Steiner, Peter, "Russian Formalism" The Cambridge History of Literary Criticism. Ed. Raman Selden. Vol.
8. Cambridge University Press, Cambridge.
21. Waugh, Patricia. Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide, Oxford University Press, Oxford.
22. Zizek Slovaj, The Sublime Object of Ideology by Slavoj Zizek, Verso Press, London and New York.
23. Suggested Essays: "Thematics"- Boris Tomashevsky; “The Death of the Author”- Roland Barthes;
“Ideology and Ideological State Apparatus” – Louis Althusser

PBL.703: ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਿ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿ
ਉਦੇਸ਼


ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।



ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿਹਭੰ ਨ ਪੁੱ ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।
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ਪਰਹਸੁੱ ਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾਰਸ਼ਹਨਕਾਂ, ਹਿਹਭੰ ਨ ਹਿਆਕਰਨਕ ਸੰ ਪਰਦਾਿਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਮਿੁੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਤੋਂ
ਜਾਣੂ ਿੋਣਾ।



ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨ ਦੇ ਹਸਿਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ, ਹਿਹਭੰ ਨ ਪਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਿਾਂਤਕ ਆਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਿਰਹਿਣ ਕਰਨਾ।

ਯੂਨਿਟ – 1 (18 ਘੰ ਟੇ)
ਭਾਸ਼ਾ-ਦਰਸ਼ਨ:

(ੳ) ਿੇਦਾਂ, ਉਪਹਨਸ਼ਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਹਰਪੇਖ ਹਿਚ
(ਅ) ਭਰਤਰਿਹਰ ਦੇ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਰਪੇਖ ਹਿਚ (ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਰਿਮ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਫੋਟ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ
ਦਰਸ਼ਨ)

ਯੂਨਿਟ – 2 (18 ਘੰ ਟੇ)
ਭਾਰਤੀ ਹਿਆਕਰਨ ਪਰੰ ਪਰਾ: ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਪਰਮਖ
ੁੁੱ ਹਿਆਕਰਨ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ਪਰਮਖ
ੁੁੱ ਹਿਆਕਰਨਕਾਰ (ਪਾਹਣਨੀ, ਪਤੰ ਜਲੀ, ਭਰਤਰਿਹਰ)
ਯੂਨਿਟ – 3 (17 ਘੰ ਟੇ)
ਭਾਸ਼ਾ-ਹਿਹਿਆਨ: ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਪਛੋਕੜ
ੳ. ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ
ਅ. ਇਹਤਿਾਸਕ ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨ
ੲ. ਸੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨ
ਸ. ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨ
ਯੂਨਿਟ – 4 (17 ਘੰ ਟੇ)
ਭਾਸ਼ਾ-ਹਿਹਿਆਨ: ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਪੁੱ ਿਰ
ੳ. ਿੁਨੀ ਹਿਹਿਆਨ
ਅ. ਭਾਿੰ ਸ਼ ਹਿਹਿਆਨ
ੲ. ਿਾਕ ਹਿਹਿਆਨ
ਸ. ਅਰਥ ਹਿਹਿਆਨ
ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ
1.

ਆਤਮ ਹਸੰ ਘ, ਸਮਾਹਜਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਪਹਟਆਲਾ।

2. ਸੰ ਘਾ, ਸੁਖਹਿੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਿਰ।
3. ਹਸੁੱ ਿੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰ ਘ, ਮਾਨਿ ਹਿਹਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।
4. ................, ਸ਼ਬਦ: ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਸਰੂਪ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
5. ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰ ਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਿਰੀ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੁੱ ਲੀ।
6. ..............., ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਹਿਆਕਰਣ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੰ ਡੀਿੜਹ।
7. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਿਆਕਰਣ-ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।
8. ਜਿਜੀਤ ਹਸੰ ਘ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਿਆਕਰਣ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਨਊ ਬੁੁੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ, ਜਲੰਿਰ।
9. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰ ਘ, ਹਸਿਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਹਟਆਲਾ।
10. .............., ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਬਣਤਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।
11. ਪੁਆਰ, ਜੋਹਿੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਿਆਨ: ਸੰ ਕਲਪ ਤੇ ਹਦਸ਼ਾਿਾਂ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਿਰ।
12. ਬਲਦੇਿ ਹਸੰ ਘ ਚੀਮਾ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਹਿਹਿਆਨ ਅਤੇ ਹਿਆਕਰਣ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।
13. ਬੂਟਾ ਹਸੰ ਘ ਬਰਾੜ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਿਆਕਰਣ: ਹਸਿਾਂਤ ਤੇ ਹਿਿਾਰ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਹਿਆਣਾ।
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14. F. D. Sassure, Course In General Linguistics, Fontana Collins.
15. Harjit Singh Gill, Reference Grammar of Punjabi, Punjabi University, Patiala.
16. John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge.
17. Tandra Patnayak, SABDA, DK Print World Publishers, New Delhi.

PBL.704: ਿੁਰਮਨਤ ਕਾਨਿ
ਉਦੇਸ਼


ਕਾਹਿ ਅਹਿਐਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਅਹਿਐਨ ਹਿਚਲੇ ਬੁਹਨਆਦੀ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।



ਿੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਣਾ।



ਿੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਾਪਤ ਅਹਿਐਨਾਂ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਿੁਰਬਾਣੀ ਹਚੰ ਤਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।



ਿੁਰਬਾਣੀ ਅਹਿਐਨ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਿਹਭੰ ਨ ਅੰ ਤਰ-ਹਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਹਸਿਾਂਤਕ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ।



ਬਾਣੀ-ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਿੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਲੁੱਖਣ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਿੋਣਾ।

ਯੂਨਿਟ – 1 (18 ਘੰ ਟੇ)
ਿੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿਿਾਰਾ: ਹਪਛੋਕੜ ਤੇ ਇਤਿਾਸ
ਿੁਰੂ ਿਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰ ਪਾਦਨਾ: ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਸੰ ਪਾਦਨ-ਯੋਜਨਾ
ਿੁਰੂ ਿਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹਿਲੁੱਖਣਤਾ
ਯੂਨਿਟ – 2 (18 ਘੰ ਟੇ)
ਿੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ ਅਹਿਐਨ ਦੇ ਪਰਮਖ
ੁੁੱ ਰੁਝਾਨ
ੳ. ਪਰੰ ਪਰਾਈ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਦਾਈ
ਅ. ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ
ੲ. ਰੂਪਿਾਦੀ-ਸੰ ਰਚਨਾਿਾਦੀ
ਸ. ਪਾਠਾਤਮਕ
ਿ. ਕਾਹਿ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ
ਯੂਨਿਟ – 3 (17 ਘੰ ਟੇ)

ਆਸਾ ਦੀ ਿਾਰ (ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ): ਹਿਿਾਰਕ ਅਹਿਐਨ
ਯੂਨਿਟ – 4 (17 ਘੰ ਟੇ)

ਬਾਰਾਮਾਂਿ ਮਾਝ (ਿੁਰੂ ਅਰਜਨ): ਹਿਿਾਰਕ ਅਹਿਐਨ
ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ
1.

ਹਿੁੱ ਲ, ਮਹਿੰ ਦਰ ਕੌ ਰ, ਿੁਰੂ ਿਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰ ਪਾਦਨ ਕਲਾ, ਰੁੱ ਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੁੱ ਲੀ।

2. .............., ਬਾਣੀ ਸਾਰ, ਨਿਯੁਿ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੁੱ ਲੀ।
3. ............, ਿੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ: ਜੀਿਨ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਹਟਿ, ਹਦੁੱ ਲੀ।
4. ............,ਆਹਦ ਿਰੰ ਥ ਲੋ ਕ ਰੂਪ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਹਟਿ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨਿੀਂ ਹਦੁੱ ਲੀ।
5. ਿੁਲਿੰ ਤ ਹਸੰ ਘ, ਿੁਰਮਹਤ ਸਾਹਿਤ ਹਚੰ ਤਨ, ਹਸੰ ਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
6. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।
7. ਜਿਬੀਰ ਹਸੰ ਘ, ਿੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਹਦੁੱ ਲੀ।
8. ............, ਬਾਣੀ ਸੰ ਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਪਰੈਸ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਹਦੁੱ ਲੀ।
9. .............., ਮੁੱ ਿਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸਹਭਆਚਾਰ, ਆਰਸੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਦੁੱ ਲੀ।
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10. ਜੋਿ ਹਸੰ ਘ, ਿੁਰਮਹਤ ਹਨਰਣਯ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਿਆਣਾ।

ਂ ਸੰ ਨਜ਼, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
11. ਤਾਰਨ ਹਸੰ ਘ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ : ਹਚੰ ਤਨ ਤੇ ਕਲਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਐਡ
12. ਪਰੀਤਮ ਹਸੰ ਘ, ਹਸੁੱ ਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
13. ਿਜ਼ੀਰ ਹਸੰ ਘ, ਿੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ, ਨਸ਼ਨਲ ਬੁੁੱ ਕ ਟਰੁੱ ਸਟ, ਇੰ ਡੀਆ।

PBL.705: ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ
ਉਦੇਸ਼


ਪਰਿਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਣਾ



ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰਹਕਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਹਿਚ ਸਮਝਣਾ



ਪਰਿਾਸੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜੀਿਨ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਹਸਆਿਾਂ ਤੋਂ ਿਾਹਕਫ਼ ਿੋਣਾ



ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਿਹਭੰ ਨ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਿੋਈ ਖੋਜ ਤੇ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ



ਪਰਿਾਸੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਹਿਿਾਰਕ ਅਹਿਐਨ ਦਾ ਅਹਭਆਸ

ਯੂਨਿਟ – 1 (18 ਘੰ ਟੇ)
ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸ
ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਰਮਖ
ੁੁੱ ਸਰੋਕਾਰ
ਪਰਿਾਸੀ ਚੇਤਨਾ: ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਸੰਿ
ਯੂਨਿਟ – 2 (18 ਘੰ ਟੇ)
ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਪਰਮਖ
ੁੁੱ ਹਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਹਿਕਾਸ
ੳ. ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ
ਅ. ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ
ੲ. ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਿਲ
ਯੂਨਿਟ – 3 (17 ਘੰ ਟੇ)

ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ (ਸੰ ਪਾ. ਸ. ਪ. ਹਸੰ ਘ ਤੇ ਿਰਚੰ ਦ ਹਸੰ ਘ ਬੇਦੀ): ਹਿਿਾਰਕ ਅਹਿਐਨ
ਯੂਨਿਟ – 3 (17 ਘੰ ਟੇ)

ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਿੋਈ (ਜਰਨਲ ਹਸੰ ਘ ਸੇਖਾ): ਹਿਿਾਰਕ ਅਹਿਐਨ
ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ
1.

ਸੁਹਰੰ ਦਰਪਾਲ ਹਸੰ ਘ (ਸੰ ਪਾ.), ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।

2. ਖੋਜ ਦਰਪਣ (ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ), ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
3. ਖੋਜ ਪਹਤਰਕਾ (ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਪਹਟਆਲਾ।
4. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰ ਘ, ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ: ਮੁੁੱ ਲ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਦਾਨ ਪਬਹਲਸ਼ਰਜ਼ ਪਹਟਆਲਾ।
5. ਬੇਦੀ, ਿਰਚੰ ਦ ਹਸੰ ਘ, ਪਰਿਾਸ ਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
6. ................., ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ: ਪਾਠ ਤੇ ਪਰਸੰ ਿ , ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।
7. ..............., ਪਰਿਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਲਪ, ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ।

PBL.706: ਭਾਰਤੀ ਕਾਨਿ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਉਦੇਸ਼


ਕਾਹਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਹਸਿਾਂਤਕ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
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ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਤੇ ਇਹਤਿਾਸ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਹਿਆਨ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ।



ਹਿਹਭੰ ਨ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਨਾਲ ਹਿਿਾਰਕ ਅਹਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਿੋਣਾ।



ਇਨਹਾਂ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਅੰ ਤਰਹਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰ ਤਰੰ ਿ ਅਤੇ ਬਹਿਰੰ ਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।

ਯੂਨਿਟ – 1 (18 ਘੰ ਟੇ)
ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਾਮੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ: ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਯੂਨਿਟ – 2 (18 ਘੰ ਟੇ)
ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ:

ਕਾਹਿ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਰਕਾਰਜ
ਕਾਹਿ ਦੇ ਭੇਦ (ਹਦਰਸ਼, ਸ਼ਰਿ, ਪਰਬੰਿ, ਖੰ ਡ ਕਾਹਿ, ਮੁਕਤਕ ਕਾਹਿ)

ਯੂਨਿਟ – 3 (17 ਘੰ ਟੇ)
ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ: ਪਰਮਖ
ੁੁੱ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ੳ. ਰਸ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ਅ. ਿੁਨੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ੲ. ਿਕਰੋਕਤੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ਯੂਨਿਟ – 4 (17 ਘੰ ਟੇ)
ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ: ਪਰਮਖ
ੁੁੱ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ੳ. ਅਲੰਕਾਰ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ਅ. ਰੀਤੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ੲ. ਔਹਚਤਯ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ
1.

ਜੁੱ ਿੀ, ਿੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਰਿੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ।

2. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਸੰ ਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਲਾਿੌਰ ਬੁੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਹਿਆਣਾ।
3. Kapoor, Kapi, Literary Theory: Indian Conceptual Framework, East-West Press, New Delhi
4. ……………, Text and Interpretation: The Indian Tradition, DK Print World, New Delhi.

PBL.700: ਸੈਮੀਿਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਤਰਿਤ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਰਿੇਖਣ, ਪਰਾਪਤ ਅਹਿਐਨ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਹਿਿਾਰਕ ਹਸਖਲਾਈ
ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਿੇਿੀ।
ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਾਹਿਤ/ਲੋ ਕਿਾਰਾ/ਸਹਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਹਕਸੇ ਹਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਖੋਜ ਪੁੱ ਤਰ
ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਉਸਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ।
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