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August, 2018
ਭਾਰਤੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ : ਪੁਸਤਕ : ਭਾਰਤੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕਚਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ (ਲੇ ਖਕ::

ਸ਼ੁਕਦੇਵ

ਅਤੇ

ਸ਼ਰਮਾ), ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਿਵਸ਼ੇ, ਕਾਿਵ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ, ਕਾਿਵ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ
1

ਭਾਰਤੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਡਾ.

ਦੇ ਪਯੋਜਨ, ਕਾਿਵ ਦੇ ਹੇਤ,ੂ ਯੂਨੀ. ਪਿਟਆਲਾ
ਪਿਟਆਲਾ।
ਕਾਿਵ
ਸਰੂਪ,

ਦਾ

ਲਕਸ਼ਣ

ਕਾਿਵ

ਦੇ

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ ਜੱ ਗੀ) ਮਦਾਨ

ਅਤੇ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਨ, ਪਿਟਆਲਾ

ਭੇਦ,

ਕਾਿਵਗਤ ਗੁਣ, ਕਾਿਵਗਤ
ਦੋਸ਼
2

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੋ ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਦੋ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ : ਰਸ,

September, 2018
ਪੁਸਤਕ : ਭਾਰਤੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕਚਰ

ਵਕੋਕਤੀ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ

(ਲੇ ਖਕ : ਡਾ. ਪੇਮ ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ

ਅਤੇ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਧਾਲੀਵਾਲ
ਧਾਲੀਵਾਲ) ਮਦਾਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ,

ਦੇ ਪੋ. ਪੀ.ਸੀ. ਟੰ ਡਨ ਦਾ ਰਸ

ਪਿਟਆਲਾ

1

https://www.youtube.co
m/watch?v=PoXRqfMMze
I (ਿਦੱ
ਿਦੱ ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਿਦੱ ਲੀ
ਿਨਸ਼ਪਤੀ ’ਤੇ ਲੈ ਕਚਰ)
https://www.youtube.co
m/watch?v=91SR1TqSoo8
(ਿਦੱ
ਿਦੱ ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਿਦੱ ਲੀ ਦੇ
ਪੋ. ਪੀ.ਸੀ. ਟੰ ਡਨ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ
ਿਸਧ ਤ ’ਤੇ ਲੈ ਕਚਰ)

ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ: ਰੀਤੀ, ਧੁਨੀ ਪੁਸਤਕ : ਭਾਰਤੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕਚਰ
ਅਤੇ ਔਿਚਤਯ

(ਲੇ ਖਕ : ਡਾ. ਪੇਮ ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਧਾਲੀਵਾਲ
ਧਾਲੀਵਾਲ) ਮਦਾਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ,

2

ਅਤੇ

ਕਲਾ, ਸਾਿਹਤ ਤੇ
ਸਿਭਆਚਾਰ(ਈ.ਐਮ.ਐਸ.
ਸਿਭਆਚਾਰ
ਨਬੂੰ ਦਰੀਪਾਦ)
ਦਰੀਪਾਦ (ਅਨੁਵਾਦਤ)

ਪਿਟਆਲਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ

3

1

Assignment -2 ਭਾਰਤੀ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਦੇ ਛੇ ਪਮੁੱ ਖ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਤੰ ਨ ਸਬੰ ਧੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦਾ

October, 2018
ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਲੋ ਚਨਾ: ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ

ਆਰੰ ਭ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ:

ਿਵਹਾਰ ((ਲੇ ਖਕ: ਡਾ. ਹਰਭਜਨ
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ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਬਾਵਾ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰ ਘ ਰਚਨਾਵਲੀ
(ਆਲੋ
ਆਲੋ ਚਨਾ
ਨਾ) (ਸੰ ਪਾਦਕ: ਡਾ.
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2

1

(ਬਾਵਾ ਬੁਧ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਮੌਲਾ

ਿਸੰ ਘ ਭਾਟੀਆ
ਭਾਟੀਆ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ

ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ)

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਕੋਹਲੀ) ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ

Assignment -3 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰ ਘ ਜ ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲੋ ਚਨਾ ਿਸਧਾਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦੀ
Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦਾ

November, 2018
ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਲੋ ਚਨਾ: ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ

ਆਰੰ ਭ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ:

ਿਵਹਾਰ ((ਲੇ ਖਕ: ਡਾ. ਹਰਭਜਨ

ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਦੀਵਾਨਾ

ਿਸੰ ਘ ਭਾਟੀਆ
ਭਾਟੀਆ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਮੈਟਾ ਆਲੋ ਚਨਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਵੀਹਵ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਆਲੋ ਚਨਾ:
ਨਾ ਸੰ ਬਾਦ ਤੇ ਮੁਲ ਕਣ
(ਹਰਭਜਨ
ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਭਾਟੀਆ)
ਰਵੀ ਸਾਿਹਤ ਪਕਾਸ਼ਨ,
ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
2

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

--------------

--------------

ਮੁਲ ਕਣ
3

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ
’ਤੇ)
Class :- M.A. (Punjabi) - 1 (Sem ::- First)
Subject Teacher:- Dr. Gurdeep Singh Sandhu

S.No.

Syllabus/Topic

Subject :- Punjabi Sahit da itihaas
Session :- 2018-19
Mode of
Additional Resources
Transactions

Reference
August, 2018

ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ
: ਿਸਧ ਤਕ ਪੱ ਖ
(ੳ) ਇਿਤਹਾਸ ਕੀ ਹੈ
1.

(ਅ) ਸਾਿਹਤ-ਇਿਤਹਾਸ:
ਸਰੂਪ, ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਪਿਕਿਰਆ

ਇਿਤਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? (ਈ.ਐਚ.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ
ਿਵਕਾਸ (ਕਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਕਸੇਲ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

ਤੇ ਹੋਰ), ਲਹੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਲੁਿਧਆਣਾ

(ੲ) ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ

ਕਾਰ) (ਅਨੁਵਾਿਦਤ)
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ

ਸਰੂਪ, ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਪਿਕਿਰਆ
ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸ : ਕਾਲ
ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ
2.

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸਾਿਹਤ

(ੳ) ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ

ਇਿਤਹਾਸ

ਕਾਲ ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ (ਡਾ.ਜੀਤ
ਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਸੀਤਲ) ਪੈਪਸੂ
ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ
(ਅ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ
3|Page

ਬੁੱ ਕ ਿਡਪੂ, ਪਿਟਆਲਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ

ਦਾ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ (ਿਬਕਰਮ
ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ ਤੇ ਹੋਰ) ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਅੰ ਿਮਤਸਰ
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ਪਾਪਤ

ਕਾਲ-ਵੰ ਡ

ਅਤੇ

ਨਾਮਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ
(ੲ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ
ਇਿਤਹਾਸ: ਪਾਪਤ ਵੰ ਡ ਦਾ
ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
3.

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੁਪ ਅਤੇ ਿਸਧ ਤ ਬਾਰੇ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
September, 2018
ਆਿਦ-ਕਾਲੀਨ

1.

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸਾਿਹਤ: ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਿਜਕ,
ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ
ਸਾਿਹਤਕ ਪਿਰਪੇਖ

2

1

(ਦੋ ਿਜਲਦ ) ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ
ਪੰ ਜਾਬ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ (ਸੰ ਪਾਦਕ:

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਪੋ. ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ) ਕਦਰੀ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੇ ਖਕ ਸਭਾ, ਪੰ ਜਾਬ

ਪਮੁੱ ਖ ਸਾਿਹਤ ਧਾਰਾਵ :

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ

ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਿਹਤ, ਭਗਤੀ

ਿਵਕਾਸ (ਕਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਕਸੇਲ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਇਿਤਹਾਸ

ਤੇ ਹੋਰ), ਲਹੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

(ਡਾ
ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਿਸੰ ਘ) ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸਾਿਹਤ, ਲੋ ਕ-ਸਾਿਹਤ,
ਬੀਰ-ਰਸੀ ਕਾਿਵ, ਸੂਫੀ ਕਾਿਵ

3

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ

ਲੁਿਧਆਣਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਦ-ਕਾਲੀਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਿਰਪੇਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ
Assignment ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੱ ਧਕਾਲੀਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ:
ਸਿਭਆਚਾਰਕ-ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਰਪੇਖ

October, 2018
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
(ਆਿਦ
ਆਿਦ ਕਾਲ ਤ 1700 ਈ ਤੱ ਕ)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

(ਪਰਿਮੰ
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ) ਪੰ ਜਾਬੀ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ

A history of Punjabi
Literature (Sant Singh
Sekhon) Punjabi
University, Patiala
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ

ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਪਛਾਣ
2

ਸ ਝੇ ਲੱਛਣ ੳਤੇ ਝੁਕਾਅ,
ਸਮੁੱ ਚਾ ਯੋਗਦਾਨ

(ਸੰਸੰ ਪਾਦਕ:
ਪਾਦਕ ਰਘਬੀਰ ਿਸੰ ਘ)
ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਇਿਤਹਾਸ (ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ
ਿਸੰ ਘ, ਡਾ. ਮਾਨ ਿਸੰ ਘ
ਢ ਡਸਾ), ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ

3

1

Assignment -3 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ-ਰਾਜਸੀ ਪਿਰਪੇਖ

ਪਰ Assignment ਜਮ

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ- ਗੁਰਮਿਤ,

November, 2018
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ

ਸੂਫੀ, ਿਕੱ ਸਾ, ਬੀਰ, ਵਾਰਤਕ

(ਆਿਦ
ਆਿਦ ਕਾਲ ਤ 1700 ਈ ਤੱ ਕ)

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਿਹਤ :

(ਪਰਿਮੰ
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ) ਪੰ ਜਾਬੀ
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ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ
ਇਿਤਹਾਸ (ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ
ਿਸੰ ਘ, ਡਾ. ਮਾਨ ਿਸੰ ਘ
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ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵਰਤੀਆਂ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ

ਢ ਡਸਾ), ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ

ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ
2

ਸਾਿਹਤ ਕੋਸ਼ : ਪਿਰਭਾਸ਼ਕ

ਸਾਿਹਤਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਮਜ਼ (ਬਲਿਵੰ ਦਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਡਾ. ਰਤਨ

ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਿਰਪੇਖ

ਕੌ ਰ) ਿਸੰ ਘ ਬਦਰਜ਼, ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਿਸੰ ਘ ਜੱ ਗੀ) ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ

3

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ

--------------

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

--------------

ਮੁਲ ਕਣ
ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ

4

’ਤੇ)

Class :- M.A. (Punjabi) – 1
Subject Code: PBR 1040
Subj. Teacher:- Prof. Deepak Kumar
S.No Syllabus Covered
.
ਕਾਿਵ

ਿਸਧ ਤ:

ਨਵੀੰ

Reference

Semester :- First
Subject :- Adhunik Punjabi Kaav
Session :- 2018-19
Mode of
Additional
Transactions
source

August 2018
ਪੰ ਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ : ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ (ਸੰ ਪਾਦਕ: ਡਾ.

ਕਿਵਤਾ ਦੀਆਂ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀਆਂ ਬਲਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ. ਰਿਜੰ ਦਰ
ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ

1

ਲੈ ਕਚਰ

ਅਤੇ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਬਰਾੜ),ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ। ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ
(ਲੇ ਖਕ : ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਯੂਨਵਰਿਸਟੀ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ।
September 2018

2

ਖੁੱ ਲੇ ਮੈਦਾਨ: ਖੁੱ ਲੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ

ਪੁਸਤਕ : ਖੁੱ ਲੇ ਮੈਦਾਨ (ਮੂਲ ਿਕਤਾਬ)

ਲੈ ਕਚਰ

ਅਤੇ ਪੋ. ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ, ਆਧੁਿਨਕ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਪੁਨਰ ਸੰ ਵਾਦ (ਲੇ ਖਕ :

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ, ਲੋ ਕਗੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ

ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਿਵਤਾ, ਪੂਰਨ

ਚੰ ਡੀਗੜ)

ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਕਾਿਵ
ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖੁੱ ਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ
ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ
3

ਅਸਾਈਨਮਟ : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਿਸੰ ਘ ਕਾਿਵ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਸਾਈਨਮਟ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਬਾਰੇ
https://www.
youtube.com
/watch?v=svk
1OFFp3Jg
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2018
October 2018

4

ਕਾਿਵ ਸਾਗਰ : ਬਾਵਾ ਬਲਵੰ ਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਿਵ : ਿਦਸ਼ ਤੇ

ਲੈ ਕਚਰ

ਅਤੇ ਬਾਵਾ

ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਦਸ਼ਟੀ (ਲੇ ਖਕ : ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ,

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਬਲਵੰ ਤ

ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ

ਕਿਵਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਪਤਿਰਸ਼ੀ ਪਕਾਸ਼ਨ ਚੰ ਡੀਗੜ, ਪੁਸਤਕ

ਰਚਨਾ

ਬਾਵਾ ਬਲਵੰ ਤ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਪਿਤਰੋਧ ਦਾ ਪਵਚਨ

https://www.
youtube.com
/watch?v=1X
S4TR7X0Vg

ਪਗਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ (ਲੇ ਖਕ : ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ, ਰਵੀ
ਅਤੇ ਕਲਾ ਪੱ ਖ

ਸਾਿਹਤ ਪਕਾਸ਼ਨ ਅੰ ਿਮਤਸਰ) ਬਾਵਾ

ਬਾਰੇ

ਬਲਵੰ ਤ: ਸਮੀਿਖਆ ਤੇ ਸੰ ਵਾਦ ( ਲੇ ਖਕ
ਐਸ.ਤਰਸੇਮ, ਲੋ ਕਗੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ
ਚੰ ਡੀਗੜ)

5

ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ

ਪੁਸਤਕ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਿਵ : ਿਦਸ਼ ਤੇ

ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ, ਮੋਹਨ

ਿਦਸ਼ਟੀ (ਲੇ ਖਕ : ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ,

ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ

ਸਪਤਿਰਸ਼ੀ ਪਕਾਸ਼ਨ ਚੰ ਡੀਗੜ, ਗ਼ਜ਼ਲ

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ

ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਗ਼ਜ਼ਲ

ਕਾਿਵਕ ਰੂਪ ਤਰਣ, ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ

ਕਾਿਵ (ਡਾ. ਕੰ ਚਨ ਿਸੰ ਘ, ਚੇਤਨਾ

ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

ਪਕਾਸ਼ਨ ਲੁਿਧਆਣਾ)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨ
6

ਅਸਾਈਨਮਟ : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਅਸਾਈਨਮਟ ਜਮ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
November 2018
ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਾਿਵ ਸੰ ਗਿਹ ਦੇ ਨਵ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ : ਪਛਾਣ ਿਚੰ ਨ,

7

8
9

ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਪਮੁੱ ਖ

ਲੇ ਖਕ ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਚੇਤਨਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

ਸਰੋਕਾਰ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ ਦੀ

ਪਕਾਸ਼ਨ ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਜਲਾ ਪੱ ਖ

ਸਾਇਰੀ :

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਮੁਲ ਕਣ

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ
ਿਖਆਵ ਦੇ
ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ)

S.No.

Class :- M.A-1 (Sem :- 1st)

Subject :- Punjabi Natak

Subject Teacher:- Dr.Rupinder Singh

Session :- 2018-19
Mode of
Transactions

Syllabus/Topic

Reference
ਜੁਲਾਈ , 2018

1.

ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ
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ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ,, ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾ ਜਸਿਵੰ ਦਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

Additional Resources

Unit Planning (Session 2018-19)
2018
ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰ ਨ

ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ

ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਪੜਾਈ : ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ,

(2017)

ਨਾਟ ਕਲਾ, ਨਾਟਕ

ਭਰਤਮੁਨੀ ਨਾਟਯ
ਨਾਟਯ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਕਲਾ,

(ਅਨੁ.ਗੋਿਬੰ ਦ ਨਾਥ ਰਾਜਗੁਰ)ੂ ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,
1985
ਅਗਸਤ, 2018

2.
ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ

ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ,, ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾ ਜਸਿਵੰ ਦਰ

ਿਵਚ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ

ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ

ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਪੜਾਈ : ਨਾਟਕ ਦੀ

(2017)

ਿਵਧਾ, ਨਾਟਕੀ ਬਣਤਰ

ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਫੁੱ ਲ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ,

ਨਾਟਕ ਸਰੂਪ ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਿਵਕਾਸ,

ਿਵਸ਼ਵ ਨਾਟ ਿਚੰ ਤਨ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,

ਅਤੇ ਨਾਟ ਪਾਠ

(1988)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਨਾਟਧਾਰਾ ਪੁਸਤਕ

3.

ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਤੰ ਨ

ਨਾਟ ਧਾਰਾ, ਸੰ ਪਾਦਕ ਮਨਜੀਤ ਪਾਲ

ਇਕ ਗੀਆਂ : ਸੁਹਾਗ,

ਕੌ ਰ,

ਿਪਤਾ ਪੁਰਖੀ, ਆਪ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਬੀਤੀ। ਇਕ ਗੀਕਾਰ ਦਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 2015

ਸਤੀਸ਼

ਕੁਮਾਰ
ਿਬਊਰੋ

ਵਰਮਾ,
ਪੰ ਜਾਬੀ

ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ,
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੇ ਕਲਾ

ਆਈ.ਸੀ.ਨ
ਨੰ ਦਾ
ਦਾ,

ਵਰ-ਘਰ,

ਪੱ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼,, ਿਦੱ ਲੀ, 1976

ਆਰਸੀ

ਨਾਟਕ :
4

ਆਈ.ਸੀ.ਨੰਦਾ ਰਿਚਤ

ਨਾਟ ਿਚੰ ਤਨ,, ਕੇਸਰ ਿਸੰ ਘ ਕੇਸਰ,

ਨਾਟਕ ਵਰ-ਘਰ ਿਵਸ਼ਾ

ਸੰ ਪਾ.ਜਸਬੀਰ
ਜਸਬੀਰ ਕੇਸਰ, ਲੋ ਕਗੀਤ

ਪੱ ਖ ਤੇ ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਦੀ

ਪਕਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀਗੜ,
ਡੀਗੜ 2006

ਪੜਾਈ
ਸਤੰ ਬਰ 2018
7|Page

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ
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ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ

ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ,, ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾ ਜਸਿਵੰ ਦਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

ਿਵਚ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ

ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ

ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਪੜਾਈ : ਨਾਟ ਪਾਠ

(2017)

ਦੀਆਂ ਸੰ ਚਾਰ-ਜੁਗਤ ,
ਨਾਟਕ ਿਵੱ ਚ ਤਕਨੀਕ
ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ, ਲੋ ਕ
ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਵਧਾਗਤ

5

ਪਸੰ ਗ
ਨਾਟਧਾਰਾ ਪੁਸਤਕ
ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਿਤੰ ਨ

ਨਾਟ ਧਾਰਾ,, ਸੰ ਪਾਦਕ ਮਨਜੀਤ ਪਾਲ ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

ਇਕ ਗੀਆਂ : ਉਧਾਲੀ

ਕੌ ਰ,

ਸਤੀਸ਼

ਕੁਮਾਰ

ਹੋਈ ਕੁੜੀ, ਜੋਤ ਤ ਜੋਤ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਜਗੇ, ਨਾਇਕ ਇਕ ਗੀ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,2015

ਿਬਊਰੋ

ਵਰਮਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ,
ਇਕ ਗੀਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਤੇ ਰਚਨਾ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ

6

ਦੀ ਪੜਾਈ
(7)ਨਾਟਕ ਬੇੜਾ ਬੰ ਿਧ
ਨਾ ਸਿਕਓ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ

ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਸੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਸੇਖ,ਬੇੜਾ ਬੰ ਿਧ

ਸੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਸੇਖ) ਦਾ

ਨਾ ਸਿਕਓ, ਲਾਹੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,

ਿਵਸ਼ਾ ਪੱ ਖ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ,, 1990
ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਿਦਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
8

Assignment –1 : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਬੇੜਾ ਬੰ ਿਧ ਨਾ ਸਿਕਓ ਜ ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਆਧਾਰਤ
ਅਸਾਇਨਮਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਤੂਬਰ 2018

9

ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ,, ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾ ਜਸਿਵੰ ਦਰ
ਿਵਚ

ਅਗਲੇ

ਿਸਧ ਤਕ

ਲੇ ਖ

ਪੜਾਈ

:

ਨਾਟਕ,

ਥੀਏਟਰ
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ਿਤੰ ਨ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ
ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਰੰ ਗਮੰ ਚ/ (2017)
ਤੇ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ

Unit Planning (Session 2018-19)
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ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ/ਨਾਟਕ,
ਰੰ ਗਮੰ ਚ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ
ਤੇ

ਿਸਨਮਾ:

ਅੰ ਤਰ

ਸਬੰ ਧ

10

ਨਾਟਧਾਰਾ ਪੁਸਤਕ

ਨਾਟ ਧਾਰਾ, ਸੰ ਪਾਦਕ ਮਨਜੀਤ ਪਾਲ

ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਿਤੰ ਨ

ਕੌ ਰ,

ਇਕ ਗੀਆਂ :ਹਵਾ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਮਿਹਲ, ਪਰਤ ਆਉਣ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 2015

ਸਤੀਸ਼

ਕੁਮਾਰ

ਵਰਮਾ,

ਿਬਊਰੋ

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਤੱ ਕ, ਲੱਤ ਦੇ ਭੂਤ, ਤੂੰ
ਕੌ ਣ? ਇਕ ਗੀ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ,
ਇਕ ਗੀਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਤੇ ਰਚਨਾ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ
ਦੀ ਪੜਾਈ
11

Assignment –3 : ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
ਨਵੰ ਬਰ 2018

12

ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਰਿਚਤ

ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ
ਗਾਰਗੀ, ਲੋ ਹਾ ਕੁੱ ਟ, ਨਵਯੁੱ ਗ

ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ

ਨਾਟਕ ਲੋ ਹਾ ਕੁੱ ਟ ਦਾ

ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼,, ਿਦੱ ਲੀ, 1970

ਨਾਟਕ ਲੋ ਹਾ ਕੁੱ ਟ

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ,

ਦੀ ਰੰ ਗਮੰ ਚੀ

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ

ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ
ਅਮਰਜੀਤ ਿਸਘ, ਸੇਖ, ਹਰਚਰਨ

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ

ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਗਾਰਗੀ,
ਗਾਰਗੀ ਸਤਵੰ ਤ ਬੁੱ ਕ ਏਜੰ ਸੀ,

ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ

ਿਦਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ

ਿਦੱ ਲੀ,, 2011

ਰਚਨਾ ਿਦਸ਼ਟੀ

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ

ਆਧਾਰਤ ਡਾ.ਸ਼ਤੀਸ਼
ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦਾ
ਲੈ ਕਚਰ

13

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦੀ
ਦੁਹਰਾਈ
Class :- M.A. (Punjabi) - 1 (Sem ::- First)
Subject Teacher:- Dr. Manjeet Kaur

S.No.

Syllabus/Topic

Reference
August, 2018
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Subject :- Adhunik Punjabi Galp
Session :- 2018-19
Mode of
Additional
Transactions
Resources
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2018
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ
1.

‘ਕੁਝ ਉਪਿਨਆਸ ਬਾਰੇ’ ਅਤੇ

ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

‘ਨਾਵਲ ਦਾ ਰੂਪ ਿਵਧਾਨ

ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ’ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ
ਪਛਾਣ (ਰਘਬੀਰ ਿਸੰ ਘ)
ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਿਦੱ ਲੀ

ਪੜਾਈ
ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਜੀਵਨ
2.

ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਸ ਸਿਕਿਤਕ
ਚੇਤਨਾ ((ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਖਾਹਰਾ) ਗੁਰੂ

ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਅੱ ਧ

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ’ ਦੀ ਪੜਾਈ
3.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ--

(ਜੁਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਰਾਹੀ)
ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ

ਵਟ ਦਰਾ

ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ,
ਅੰ ਿਮਤਸਰ

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ
ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾਾ।
September, 2018
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ
‘ਨਾਵਲ ਇਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ’,
‘ਨਾਵਲ

1.

ਦੀ

ਿਵਧਾ

ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

(ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ)’ ਅਤੇ ‘

ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਧਾ (ਜੁਿਗੰ ਦਰ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਿਸੰ ਘ ਰਾਹੀ)’ ਿਨਬੰ ਧ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ--

ਸ਼ਾਸਤਰ (ਡਾ. ਧਨਵੰ ਤ

ਵਟ ਦਰਾ

ਕੋਰ) ਚੇਤਨਾ ਪਕਾਸ਼ਨ
ਲੁਿਧਆਣਾ

ਦੀ

ਪੜਾਈ
ਦਲੀਪ ਕੌ ਰ ਿਟਵਾਣਾ ਦੇ
2

ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ
ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਲੰਘ
ਗਏ ਦਿਰਆ’ ਦੀ ਪੜਾਈ

5

ਇਿਤਹਾਸ
ਇਿਤਹਾਸ(ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੁ)
ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਿਦੱ ਲੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਇਿਤਹਾਸਕ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਨਾਵਲ (ਦਰਸ਼ਨ
ਗਰੋਵਰ) ਨਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ
ਸ਼ਾਪ. ਿਦੱ ਲੀ

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌ ਰ ਿਟਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਲੰਘ ਗਏ
ਦਿਰਆ’ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
October, 2018
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ
‘ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਵਧਾ (ਸੁਖਦੇਵ

1

ਮਸਲੇ ਗਲਪ ਦੇ

ਿਸੰ ਘ ਖਾਹਰਾ)’, ‘ਨਾਵਲ ਦਾ

ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

ਰੂਪਾਕਾਰ

ਅਤੇ

ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ’

ਅਤੇ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

‘ਨਾਵਲ

ਅਤੇ

ਅਨਾਇਕ’

ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ ਪੜਾਈ
10 | P a g e

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

(ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਰਾਹੀ)
ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ
ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ,
ਅੰ ਿਮਤਸਰ

Unit Planning (Session 2018-19)
2018
ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ
ਫਰਜ਼ੰ ਦ ਅਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੱ ਿਤਕਾ (ਵੀਹਵ ਸਦੀ ਦਾ
2

ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ) ਪੰ ਜਾਬੀ

ਨਾਵਲ ‘ਭੁੱ ਬਲ’ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ
(ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਦਵੇਸ਼ਵਰ) ਲੋ ਕਗੀਤ
ਪਕਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀਗੜ

5.

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੰ ਦ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾਵਲਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾਾ।
November, 2018
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ
‘ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਬੰ ਦੂ ਜੀ ਜੁਗਤ:

1

ਿਸਧ ਤਕ

ਪਿਰਪੇਖ’

ਅਤੇ

‘ਨਾਵਲ, ਨਾਵਲੈ ਟ ਅਤੇ ਲੰਮੀ
ਕਹਾਣੀ: ਰੁਪਾਕਾਰ ਅੰ ਤਰ-

ਿਬਰਤ ਤਕ ਗਲਪ:
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ
ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ
(ਜਗਬੀਰ ਿਸੰ ਘ)
ਆਰਸੀ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼
ਿਦੱ ਲੀ

ਿਨਖੇੜ’ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਪੰ ਜਕੋਹਾ ਦੇ

ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ

ਸਾਿਹਤ((ਹਰਚੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਬੇਦੀ) ਗੁਰੂ

ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਿਗਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ’ ਦੀ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਪੜਾਈ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ
(ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਚੰ ਦੀ)
ਿਰਸ਼ਮ ਪਕਾਸ਼ਨ,
ਪਿਟਆਲਾ

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ

2

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

--------------

ਮੁਲ ਕਣ
5

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ
’ਤੇ)
Class :- M.A. (Punjabi) - 1
Subject :- Sahit Alochna de sidhant
Subject Teacher:- Dr. Davinder Singh
S.No. Syllabus
Reference
Covered

Semester :- Second
Subject Code:- PBR 1090
Session :- 2018-19
Mode of Transactions Reference
January 2019
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2018
ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ : ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੇ pihly (ਸੰਸੰ ਪਾਦਕ
ਪਾਦਕ: ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਲੇ ਖ

A`Dy
1

https://youtu.be/w_
XHtYIreQc

ਦਾ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਭਾਟੀਆ),

ਅਿਧਆਪਨ।

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀ.. ਪਿਟਆਲਾ।
February, 2019

ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ

:

ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੇ ipCly ਸ਼ਾਸਤਰ(ਪੋ
ਸ਼ਾਸਤਰ .
ਲੇ ਖ

A`Dy
2

ਸਮਾਲੋ ਚਨਾ- ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਬਹਮ

ਜਗਦੀਸ਼ ਵਟ ਦਰਾ

Video Lecture on
Poetics

ਦਾ ਿਸੰ ਘ)) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ,

ਅਿਧਆਪਨ।

ਅੰ ਿਮਤਸਰ।
ਿਮਤਸਰ

ਗੀਕੋ ਰੋਮਨ ਕਾਿਵ-

ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ( ਡਾ.

ਸ਼ਾਸਤਰ : ਪਲੈ ਟੋ,

ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਹੂਜਾ) ਲਹੌਰ ਬੁੱ ਕ

ਅਰਸਤੂ ਅਤੇ

ਸ਼ਾਪ,, ਲੁਿਧਆਣਾ।

ਲੋ ਨਜਾਈਨਸ ਦੇ ਪਮੁੱ ਖ
ਿਸਧ ਤ ਦਾ ਅਿਧਆਪਨ
Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੋ ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ
ਦੋ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ

3

Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
March 2019
ਆਧੁਿਨਕ

ਪੱ ਛਮੀ ਪੁਸਤਕ : ਆਧੁਿਨਕ ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤਕਾਰ : ਿਸਧ ਤ (ਸੰ ਪਾਦਕ: ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ
ਿਵਲੀਅਮ

ਿਸੰ ਘ
ਘ)

ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ,

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

Video Lecture On T S
Eliot’s Work

ਿਬਊਰੋ,

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਟੀ.ਐਸ. ਕਾਲਿਰਜ਼, ਪਿਟਆਲਾ
ਪਿਟਆਲਾ।
ਟੀ.ਐਸ. ਈਲੀਅਟ,
4

ਐਲਨ ਟੇਟ, ਟੈਰੀ
ਈਗਲਟਨ,
ਬਾਰਤ,

ਰੋਲ
ਿਸਗਮੰ ਡ

ਫਰਾਇਡ, ਗਾਇਤਰੀ
ਸਪੀਵਾਕ ਦੇ ਚੋਣਵ
ਲੇ ਖ ਦਾ ਸਾਿਹਤਕ
ਅਿਧਆਪਨ
5
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Assignment -2 ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਪਮੁੱ ਖ ਪੱ ਛਮੀ ਆਲੋ ਚਕ ਦੇ ਆਲੋ ਚਨਾ
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ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਬੰ ਧੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6

ਪਮੁੱ ਖ ਪੰ ਜਾਬੀ

April 2019
ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਲੋ ਚਨਾ: ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ

ਆਲੋ ਚਕ:

ਿਵਹਾਰ (ਲੇ ਖਕ: ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ

ਸੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਸੇਖ,

ਭਾਟੀਆ
ਭਾਟੀਆ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ

ਿਕਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ, ਅਤਰ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਿਸੰ ਘ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ
ਸੱ ਯਦ, ਹਿਰਭਜਨ
ਿਸੰ ਘ, ਰਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ
ਰਵੀ,

7

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਸੈਮੀਨਾਰ

ਦਾ ਲੈ ਕਚਰ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਮੁਲ ਕਣ
ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

8

ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
Class :- M.A. (Punjabi) - 1 (Sem :: Second)
Subject Teacher:- Dr. Gurdeep
eep Singh Sandhu
S.No.

Syllabus/Topic

Reference

Subject :- Punjabi Sahit da itihaas
Session :- 2018-19
Mode of
Additional
Transactions
Resources

January 2019
ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ:

1.

ਰਾਜਸੀ

ਸਿਭਆਚਾਰਕ

ਪਿਰਪੇਖ,

ਿਵਕਾਸ

ਿਵਿਭੰ ਨ

ਦੇ

ਪੜਾਅ,

ਆਧੁਿਨਕਤਾ: ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ
ਿਵਕਾਸ (ਕਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਕਸੇਲ ਤੇ
ਹੋਰ), ਲਹੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਿਧਆਣਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

--------------

ਿਸਧ ਤ
2.

3.

ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਸਾਿਹਤ ਤੇ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ

ਆਧੁਿਨਕ ਸਾਿਹਤ ਦੀ

ਇਿਤਹਾਸ (ਡਾ.ਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਸੀਤਲ)

ਤੁਲਨਾ

ਪੈਪਸੂ ਬੁੱ ਕ ਿਡਪੂ, ਪਿਟਆਲਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

-----------

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਪੜਾਵ ਬਾਰੇ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
February, 2019

1.

ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸ : ਪਮੁੱ ਖ
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ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਖੋਜ ਪੱ ਿਤਕਾ (ਸਾਿਹਤਕ

Unit Planning (Session 2018-19)
2018
ਪਿਵਰਤੀਆਂ
ਰਹੱ ਸਵਾਦੀ,

:

ਨਵ-

ਪਗਤੀਵਾਦੀ,

(ਡਾ.ਿਬਕਰਮ
ਿਬਕਰਮ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ ਤੇ ਡਾ.

ਵਟ ਦਰਾ

ਵਾਦ ਅੰ ਕ-31,32)

ਹਰਭਜਨ ਿਸੰ ਘ ਭਾਟੀਆ), GNDU,

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ, ਰੁਮ ਸਵਾਦੀ

ਪਿਟਆਲਾ
ਪਯੋਗਸ਼ੀਲ
ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ,
2

ਤਰ

ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ,

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ

ਪਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵ ,

ਿਵਕਾਸ (ਕਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਕਸੇਲ ਤੇ

ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ:

ਹੋਰ), ਲਹੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਿਧਆਣਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਵਾਦ-ਿਚੰ ਤਨ (ਸੁਰਜੀਤ
ਿਸੰ ਘ ਭੱ ਟੀ) ਚੇਤਨਾ
ਪਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ

ਪਮੁੱ ਖ ਪਿਵਰਤੀਆਂ,
ਸਮੱ ਿਸਆਵ
3

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਿਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਮੁੱ ਖ ਪਿਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਬਣਾ ਕੇ
ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
March, 2019
ਪਮੁੱ ਖ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪਾਕਾਰ

1

(ਕਾਿਵ, ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ,

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਰਘਬੀਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਨਾਟਕ, ਇਕ ਗੀ) ਦਾ

ਿਸੰ ਘ), ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ

ਵਟ ਦਰਾ

--------------

ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵਰਤੀਆਂ
ਿਨਬੰ ਧ, ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ2

ਜੀਵਨੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅਤੇ

ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਡਾ. ਮਾਨ ਿਸੰ ਘ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਆਲੋ ਚਨਾ: ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ

ਢ ਡਸਾ),
), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਪਿਵਰਤੀਆਂ
3

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ (ਡਾ.
-----------

ਪਿਟਆਲਾ

Assignment -3 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੋ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪਾਕਾਰ

ਪਰ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

April, 2019
ਸੰ ਯੁਕਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ
1

ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ:
ਸੰ ਕਲਪ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਿਵਕਾਸ,
ਦੇਸ਼ਵੰ ਡ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਭਾਵ

2

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ (ਡਾ.
ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਡਾ. ਮਾਨ ਿਸੰ ਘ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਢ ਡਸਾ
ਡਸਾ), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਪਿਟਆਲਾ

ਪਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ (ਕਾਿਵ,

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਚੰ ਤਨ ਪਰੰ ਪਰਾ

ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀ)

(ਬਲਦੇ
ਬਲਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ), ਅੰ ਗਦ

ਸੰ ਯੁਕਤ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ,
ਨ ਬੰ ਬਈ

ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਤੇ
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--------------

ਸਾਿਹਤ ਕੋਸ਼ :
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਪਿਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਵਟ ਦਰਾ

(ਡਾ. ਰਤਨ ਿਸੰ ਘ ਜੱ ਗੀ)
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
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ਸਮੱ ਿਸਆਵ

ਪਿਟਆਲਾ

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ
3

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ

--------------

ਸੈਮੀਨਾਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

--------------

ਮੁਲ ਕਣ
4

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ
’ਤੇ)
Class :- M.A-1 (Sem :- 2nd)

Subject :- Punjabi Natak

Subject Teacher:- Dr.Rupinder Singh
S
S.No.

Syllabus/Topic

Reference

Session :- 2018-19
Mode of
Transactions

ਜਨਵਰੀ , 2019
ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ
ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਛੇ
ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ

1.

ਪੜਾਈ : ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ

ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ
ਤ, ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾ ਜਸਿਵੰ ਦਰ

ਦਾ ਿਸਧ ਤਕ

ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ

ਪਿਰਪੇਖ, ਸੰ ਸਿਕਤ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ, ਯੂਨਾਨੀ

(2017)

ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ, ਪੱ ਛਮੀ

ਭਰਤਮੁਨੀ ਨਾਟਯ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ

ਨਾਟ ਪਰੰ ਪਰਾ ਤੇ

(ਅਨੁ.ਗੋਿਬੰ ਦ ਨਾਥ ਰਾਜਗੁਰ)ੂ ,

ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,

ਸ਼ੈਲੀ, ਪੱ ਛਮ ਦੀਆਂ

1985

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਨਵੀਆਂ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀਆਂ,
ਐਬਸਰਡ ਥੀਏਟਰ
ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ
ਫਰਵਰੀ, 2019

2.

ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ

ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ
ਤ, ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾ ਜਸਿਵੰ ਦਰ

ਿਵਚ ਅਗਲੇ ਛੇ

ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ

ਿਸਧ ਤਕ ਲੇ ਖ ਦੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਪੜਾਈ : ਐਿਪਕ

(2017)

ਥੀਏਟਰ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ,

ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰ ਘ ਫੁੱ ਲ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਹੰ ਗਾਮੀ ਥੀਏਟਰ ਨਾਟ

ਨਾਟਕ ਸਰੂਪ ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਿਵਕਾਸ,

ਸ਼ੈਲੀ, ਕਾਿਵ ਨਾਟਕ,

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,
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ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

Additional
Resources

Unit Planning (Session 2018-19)
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ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ, ਇਕ ਗੀ

(1988)

ਬਨਾਮ ਲਘੂ ਨਾਟਕ,
ਿਵਕੋਿਲਤਰੇ ਨਾਟ ਰੂਪ
ਨਾਟਕ : ਕੱ ਲ ਕਾਲਜ
ਬੰ ਦ ਰਹੇਗਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ
3.

ਪੱ ਖ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਤੇ
ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਬੰ ਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ

4

ਚਰਨਦਾਸ ਿਸੱ ਧੂ, ਕੱ ਲ ਕਾਲਜ ਬੰ ਦ
ਰਹੇਗਾ, ਨਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਿਦੱ ਲੀ,
1989
ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟ
ਿਚੰ ਤਨ, ਲੋ ਕਗੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ

ਸਰਿਹੰ ਦ,, 1989

Assignment –1 : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਸਧ ਤਕ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ ਅਸਾਇਨਮਟ ਜਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਰਚ 2019
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਵਰਾਜਵੀਰ,
ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਲੋ ਕਗੀਤ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

ਨਾਟਕਕਾਰ,

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ

ਿਵਸ਼ਾ- ਪਕਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਡੀਗੜ, 2015

ਵਸਤੂ, ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਅਤੇ (ਸੰ ਪਾ.) ਡਾ
ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਮੀਸ਼ਾ,

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱ ਖ ਦੀ ਕੁਕਨਸ ਪਾਠ ਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ, ਰਵੀ
ਪੜਾਈ

:

ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਿਹਤ ਪਕਾਸ਼ਨ
ਪਕਾਸ਼ਨ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ, 2015

(ਸਵਰਾਜਵੀਰ),
5

ਕੁਕਨਸ

(ਸੰ ਪਾ.) ਡਾ
ਡਾ. ਹਰਜੋਧ ਿਸੰ ਘ,
(ਮੇਜਰ ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਨਾਟ-ਜਗਤ, ਚੇਤਨਾ

ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ)

ਪਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ
ਧਆਣਾ, 2016
(ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾ.)
.) ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਿਸੰ ਘ, ਖੋਜ
ਪਿਤਕਾ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ
ਕ, ਅੰ ਕ-37, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ,, ਮਾਰਚ 1993

6

Assignment –2 : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਇਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਲਾ ਪੱ ਖ ਉਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਕਰਦੀ ਅਸਾਇਨਮਟ ਜਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪੈਲ 2019

7

ਨਾਟਕਕਾਰ

ਅਜਮੇਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ,
ਔਲਖ ਸੱ ਤ ਬਗਾਨ,

ਔਲਖ

ਿਲਿਖਆ ਯੁਨੀਸਟਾਰ
ੀਸਟਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰ ਡੀਗੜ,

ਦਾ

ਨਾਟਕ : ਸੱ ਤ ਬਗਾਨ 2016.
ਨਾਟਕ

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, (ਸੰ ਪਾ.) ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ,

ਕਲਾ ਪੱ ਖ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀਹਵ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ,
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ਬਲੈ ਕ ਬੋਰਡ,

Video
lecture full played
Sat Bigane drama
on Stage
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ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ
ਅਕਾਦਮੀ, ਿਦੱ ਲੀ, 2002.
ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ
ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
8

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਉਤੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ

ਸੈਮੀਨਾਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਹਨ

Video lecture about
life and creative
journay of some
Punjabi writer

ਮੁਲ ਕਣ

Assignment –3 : ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ

9

ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ)

Class :- M.A. (Punjabi) - 1(Semester
(Semester :: Second)
Subject :- Adhunik Punjabi Kaav
Subj. Teacher:- Prof. Deepak Kumar
Session :- 2018-19 (Subject Code: PBR 1110)
S.No Syllabus Covered
Reference
Mode of
Additional source
.
Transactions
January 20
2019
ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ: ਨਵੀੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ : ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ
ਲੈ ਕਚਰ
ਅਤੇ
ਕਿਵਤਾ ਦੀਆਂ ਅਿਧਐਨ ਿਵਧੀਆਂ (ਸੰ ਪਾਦਕ: ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਿਸੰ ਘ
ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ. ਰਿਜੰ ਦਰ ਪਾਲ
ਿਸੰ ਘ ਬਰਾੜ),ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

1

ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ। ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ
ਅਿਧਆਪਨ (ਲੇ ਖਕ : ਹਿਰਭਜਨ
ਿਸੰ ਘ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਯੂਨਵਰਿਸਟੀ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ।
February 2019
20

2

3

ਮ ਹੁਣ ਿਵਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ : ਖੁੱ ਲੀ

ਪੁਸਤਕ : ਮ ਹੁਣ ਿਵਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ

ਲੈ ਕਚਰ

ਅਤੇ

ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ,

(ਮੂਲ ਿਕਤਾਬ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਜੁਝਾਰ ਕਾਿਵ ਧਾਰਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼

ਪੁਨਰ ਸੰ ਵਾਦ (ਲੇ ਖਕ : ਡਾ.

ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ,

ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ, ਲੋ ਕਗੀਤ

ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਕਾਿਵ

ਪਕਾਸ਼ਨ ਚੰ ਡੀਗੜ) ਪਾਸ਼ ਿਚੰ ਤਨ

ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮ ਹੁਣ ਿਵਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ

(ਲੇ ਖਕ : ਡਾ, ਗੁਰਇਕਬਾਲ

ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ

ਿਸੰ ਘ)

ਅਸਾਈਨਮਟ : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਕਾਿਵ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਸਾਈਨਮਟ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
March 20
2019
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ਅਤੇ https://www.youtu
be.com/results?sear
ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਿਤਰੋਧ ਦਾ ਪਵਚਨ (ਲੇ ਖਕ :
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ
ch_query=surjit+pat
ar+interview
ਗ਼ਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ, ਰਵੀ ਸਾਿਹਤ
ਸੁਰਜ਼ਮੀਨ : ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ

4

ਲੈ ਕਚਰ

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਪਕਾਸ਼ਨ ਅੰ ਿਮਤਸਰ)
ਪਗਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ
ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਕਲਾ ਪੱ ਖ

5

6

ਜਜ਼ੀਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਘਿਰਆ ਸਮੁੰ ਦਰ

ਪੁਸਤਕ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਿਵ : ਿਦਸ਼

: ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ

ਤੇ ਿਦਸ਼ਟੀ (ਲੇ ਖਕ : ਡਾ.

ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ, ਜਗਤਾਰ

ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ, ਸਪਤਿਰਸ਼ੀ

ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱ ਚ ਇਿਤਹਾਸਕ

ਪਕਾਸ਼ਨ ਚੰ ਡੀਗੜ, ਡਾ.

ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਕਾਿਵਕ

ਜਗਤਾਰ : ਸ਼ਬਦ ਸੰ ਵਾਦ,

ਰੂਪ ਤਰਣ, ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਲੇ ਖਕ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰ ਘ,

ਸ਼ਾਇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨ

ਦੀਪਕ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ)

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਅਸਾਈਨਮਟ : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਘਿਰਆ ਸਮੁੰ ਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ
ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਅਸਾਈਨਮਟ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਬਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਵਤਾ ਦੇ

7

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ

April 20
2019
ਨਵ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ : ਪਛਾਣ

ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ

ਿਚੰ ਨ, ਲੇ ਖਕ ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ

ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਪਮੁੱ ਖ ਸਰੋਕਾਰ, ਿਸ਼ਵ

ਿਸੰ ਘ, ਚੇਤਨਾ ਪਕਾਸ਼ਨ

ਕਾਿਵ ਦੀ ਕਾਿਵ ਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਅਤੇ ਲੋ ਕਧਾਰਾਈ ਬੋਧ

ਸਾਇਰੀ : ਸਮਕਾਲੀ ਸੰ ਦਰਭ,

https://www.youtu
be.com/watch?v=nX
GCNJPrFEA
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ

ਲੇ ਖਕ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ, ਚੇਤਨਾ
ਪਕਾਸ਼ਨ ਲੁਿਧਆਣਾ
8
9

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕਚਰ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲ ਕਣ

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
Class :- M.A. (Punjabi) - 1 (Sem :- Second)
Subject Teacher:- Dr.. Manjeet Kaur

S.No.

1.

Subject :- Adhunik Punjabi Galp
Session :- 2018-19
Mode of
Additional
Transactions
Resources

Syllabus/Topic

Reference

ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ

January 2019
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ

ਿਵਚ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਸੱ ਚੀਆਂ

ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਪਛਾਣ (ਰਘਬੀਰ ਿਸੰ ਘ)
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ਦਾ

ਮੁੱ ਖ-ਬੰ ਦ’

ਅਤੇ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਿਦੱ ਲੀ

‘ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਕਹਾਣੀ’

ਿਨਬੰ ਧ

ਦੀ

ਪੜਾਈ
ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਿਵਰਕ ਦੇ
ਕਹਾਣੀ ਸੰ ਗਿਹ ‘ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਿਵਰਕ :ਜੀਵਨ ਤੇ
2.

ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਕਹਾਣੀਆਂ’

ਰਚਨਾ,,

ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਪਿਟਆਲਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਿਵਰਕ
(ਅਜੀਤ ਕੌ ਰ) ਸਾਿਹਤ
ਅਕਾਦਮੀ ਿਦੱ ਲੀ

ਦੀ ਪੜਾਈ
3.

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ
ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾਾ।
February, 2019
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ
ਿਵਚ ‘ਿਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ

1.

ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ’,

ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

‘ਿਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੂਪ

ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਿਵਧਾ’ ਅਤੇ ‘ ਿਨ ਕੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਸ਼ਾਸਤਰ (ਡਾ. ਧਨਵੰ ਤ

ਵਟ ਦਰਾ

ਕੋਰ) ਚੇਤਨਾ ਪਕਾਸ਼ਨ
ਲੁਿਧਆਣਾ

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ’
ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਸੁਖਵੰ ਤ ਕੌ ਰ ਮਾਨ ਦੇ
ਕਹਾਣੀ ਸੰ ਗਿਹ ‘ਚਾਦਰ
2

ਹੇਠਲਾ ਬੰ ਦਾ’
ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ: ਇਕ
ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ (ਗੁਰਮੁਖ
ਿਸੰ ਘ ਜੀਤ)) ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਕਾਸ਼ਨ ਿਦੱ ਲੀ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਦੀ ਪੜਾਈ
5

ਅਿਧਐਨ (ਡਾ. ਟੀ.
ਆਰ. ਿਵਨਦ) ਰਵੀ
ਸਾਿਹਤ ਪਕਾਸ਼ਨ,
ਅੰ ਿਮਤਸਰ

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਅਤੇ ‘ਚਾਦਰ ਹੇਠਲਾ ਬੰ ਦਾ’ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦੋ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
March, 2019
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ
ਿਵਚ

1

‘ਤਲਾਸ਼

ਕਥਾ

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ’, ‘ਕਹਾਣੀ
ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਤੇ ਆਕਾਰ
ਦਾ

ਮਸਲਾ’

‘ਆਧੁਿਨਕ
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ਅਤੇ
ਕਹਾਣੀ:

ਮਸਲੇ ਗਲਪ ਦੇ
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ
ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

(ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਰਾਹੀ)
ਨਾਨਕ ਿਸੰ ਘ
ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ,
ਅੰ ਿਮਤਸਰ
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ਿਬਰਤ ਤਕ
ਿਵਲੱਖਣਤਾ’ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ
ਪੜਾਈ
ਵਿਰਆਮ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦੇ
2

ਕਹਾਣੀ ਸੰ ਗਿਹ ‘ਚੌਥੀ
ਕੂਟ’ ਿਵਚਲੀਆਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ

5.

ਮੇਰੀ ਸਾਿਹਤਕ ਸਵੈਜੀਵਨੀ (ਵਿਰਆਮ
ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪਿਟਆਲਾ

ਵਿਰਆਮ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ
ਰਿਚਤ ਕਹਾਣੀ ਚੌਥੀ
ਕੂਟ ਦਾ ਪਾਠ/ਸੰ ਵਾਦ

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਵਿਰਆਮ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ-ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾਾ।
April, 2019
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ
ਿਵਚ

1

‘ਕਹਾਣੀ

ਰੂਪਾਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਿਨ ਕੀ
ਕਹਾਣੀ

ਦਾ

ਗਲਪ

ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਿਨਬੰ ਧ

ਦੀ

ਿਬਰਤ ਤਕ ਗਲਪ:
ਗਲਪ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ. ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ
ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ
(ਜਗਬੀਰ ਿਸੰ ਘ)
ਆਰਸੀ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼
ਿਦੱ ਲੀ

ਪੜਾਈ
ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਿਸੰ ਘ

ਸੰ ਵਾਦ ਤੇ ਪਵਚਨ (ਜਗਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ)

ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਾਣੀ

ਲੋ ਕਗੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ ਚੰ ਡੀਗੜ

ਸੰ ਗਿਹ ‘ਟੂਣੇਹਾਰੀ ਰੁੱ ਤ:

ਖੋਜ ਪੱ ਿਤਕਾ (ਵੀਹਵ ਸਦੀ ਦਾ

21ਵ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਲਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ), ਪੰ ਜਾਬੀ

ਕਹਾਣੀ’ ਿਵਚਲੀਆਂ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਵਧਾ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

(ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

ਵਟ ਦਰਾ

ਨਿਹਰੂ) ਲੋ ਕਗੀਤ
ਪਕਾਸ਼ਨ ਚੰ ਡੀਗੜ

ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ
2

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ

ਸੈਮੀਨਾਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

--------------

ਮੁਲ ਕਣ
5

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
Class :- M.A(Punjabi)-2 (Sem:- 3rd)
Subject Teacher:- Dr.Veerpal
Veerpal Kaur

S.No.

Syllabus/Topic

Subject :-Bhasa
Bhasa Vigiyan Ate Punjabi Bhasa
Session :- 2018-19
Reference

Mode of
Transactions
sactions

Additional
Resources

August, 2018
1.

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ:
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ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ: ਸੰ ਕਲਪ ਤੇ ਿਦਸ਼ਾਵ

ਲੈ ਕਚਰ, ਬਲੈ ਕ

https://www.
youtube.com/
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ਭਾਸ਼ਾ: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਪਿਕਰਤੀ ਅਤੇ

(ਸੰ ਪਾਦਕ: ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ,

ਪੁਆਰ), ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ,

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ : ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਪਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ, 1982

ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ--

ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ/ਪੱ ਧਰ,

ਿਸਧ ਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ (ਡਾ. ਪੇਮ

ਸਾਿਪਰ-ਵੋਰਫ ਪਿਰਕਲਪਨਾ

ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ), ਮਦਾਨ
ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਿਟਆਲਾ, 2002

ਸੋਿਸਊਰ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੰ ਕਲਪ:

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ : ਮੁੱ ਢਲੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਚਾਰ (Langue and

ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅਨੁਵਾਦ: ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ

Parole), ਿਚਹਨ, ਿਚਹਨਕ ਅਤੇ

ਕੌ ਰ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਿਚਹਨਤ ( Sign, Signifier and

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,2005

signified), ਇਕਾਲਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਲਕ

ਮਾਨਵ ਿਵਿਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ

ਪਹੁੰ ਚ (Synchronic and

(ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਿਸੱ ਧੂ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਬੋਰਡ ਅਤੇ

ਵਟ ਦਰਾ

watch?v=yH2
Qqkmzbtg
(ਸੋਿਸਊਰ ਦੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਕਲਪ
ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਾ
ਲੈ ਕਚਰ)

Diachronic Study), ਕੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਸਿਹਚਾਰੀ ਸਬੰ ਧ (Syntagmatic

ਪਿਟਆਲਾ, 1990

and Associative relationsl)

2

Assignment –1 :ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਅਤੇ ਸੋਿਸਊਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰ ਕਲਪ ਬਾਰੇ
Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
September, 2018
ਸਰੰ ਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ:
ਰੋਮਨ ਯਾਕਬਸਨ ਅਤੇ ਏ.ਜੇ. ਗੇਮਾਸ
ਰੋਮਨ ਯਾਕਬਸਨ: ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ:
ਰੂਪਕ (Mataphore) ਤੇ ਸੰ ਗਲੀ
(Metonmy) ਪੱ ਧਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ
ਸੰ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪੰ ਗਤਾ

1.

(Aphasia)
ਏ.ਜੇ.ਗੇਮਾਸ: ਿਚਹਨਾਰਥ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ
ਸਰੰ ਚਨਾ, ਐਕਟ ਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ
ਚੌਮਸਕੀ: ਰੂਪ ਤਰੀ ਿਵਆਕਰਨ:
ਚੌਮਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵ :
ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਿਨਭਾਉ: ਗਿਹਨ ਅਤੇ
ਸੱ ਤਹੀ ਬਣਤਰ, ਵਾਕੰ ਸ਼ ਉਸਾਰੀ
ਿਵਆਕਰਨ
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ਿਸਧ ਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ(ਡਾ. ਪੇਮ

https://punjabipe
dia.org/topic.aspx
?txt=%u0a38%u0
ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਿਟਆਲਾ, 2002
a70%u0a30%u0a
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ: ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਿਵਹਾਰ
1a%u0a28%u0a3
e%u0a24%u0a2e
(ਡਾ. ਬੂਟਾ ਿਸੰ ਘ ਬਰਾੜ) ਲਾਹੌਰ
ਲੈ ਕਚਰ, ਬਲੈ ਕ %u0a15+%u0a2d
ਬੁੱ ਕਸ, ਲੁਿਧਆਣਾ, 2014
%u0a3e%u0a36%
ਬੋਰਡ ਅਤੇ
u0a3e++%u0a35
ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ-ਸ਼ਾਸਤ (ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰ ਘ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ %u0a3f%u0a17%
ਅਰਸ਼ੀ) ਆਰਸੀ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਿਦੱ ਲੀ,
u0a3f%u0a06%u0
ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-2013
a28 (ਪੰ ਜਾਬੀ
ਵਟ ਦਰਾ
ਸੰ ਰਚਨਾਵਾਦ, ਤਰ-ਸੰ ਰਚਨਾਵਾਦ
ਪੀਡੀਆ ਤ ਬਲਦੇਵ
ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ), ਮਦਾਨ

ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਕਾਿਵ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਗੋਪੀ
ਚੰ ਦ ਨਾਰੰ ਗ) (ਅਨੁਵਾਦ: ਡਾ.
ਜਗਬੀਰ ਿਸੰ ਘ), ਭਾਰਤੀ ਸਾਿਹਤ
ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ, 2012

ਿਸੰ ਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਲੇ ਖ)

https://www.you
tube.com/watch?
v=tHQLiwVlEaI
(ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦੇ
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ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਿਸਧ ਤ
’ਤੇ ਲੈ ਕਚਰ)
2

Assignment –2 : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਨਾਰਥ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਰੰ ਚਨਾ, ਐਕਟ ਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਚੌਮਸਕੀ ਦੀਆਂ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵ ’ਤੇ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
October, 2018
ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ (ਡਾ.

ਲੈ ਕਚਰ, ਬਲੈ ਕ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ:

ਬੋਰਡ ਅਤੇ

ਆਤਮ ਿਸੰ ਘ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਰਵਾਰ: ਸਰੂਪ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਵਰਗੀਕਰਨ

ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ--

ਦੇ

ਆਧਾਰ

ਅਤੇ 1996

ਵਰਗੀਕਰਨ, ਸਤਮ ਤੇ ਕਟਮ ਵਰਗ

ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ

ਵਟ ਦਰਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਰਵਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਿਵਿਗਆਨ (ਇਿਤਹਾਸ, ਿਸਧ ਤ ਤੇ
ਆਿਰਆਈ

ਪਿਰਵਾਰ,

ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਹਾਰ) (ਬਲਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਚੀਮਾ)

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ , ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਤਨਾ ਪਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ, 2014
ਪਿਰਵਾਰ,
1.

-----------

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਰੂਪ (ਬੂਟਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼: ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਰਾੜ) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ
ਿਨਕਾਸ

ਤੇ

ਿਵਕਾਸ,

ਨਵੀਨ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ, 2004

ਪਿਵਰਤੀਆਂ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ , ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੋਤ ਤੇ ਬਣਤਰ(ਡਾ.
ਭਾਸ਼ਾਵ

ਨਾਲ

ਸਬੰ ਧ-ਸੰ ਸਿਕਤ,, ਪੇਮ ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ),

ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਿਹੰ ਦੀ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 1996
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ (ਦੁਨੀ ਚੰ ਦ)
ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜ,
1959

2

1.

Assignment –3 : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਨਕਾਸ ਤੇ
ਿਵਕਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
November, 2018
ਸਮਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ: ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ (ਡਾ. ਆਤਮ

ਲੈ ਕਚਰ,,

ਭਾਸ਼ਾ (Idiolect), ਅਪਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਪਤ ਿਸੰ ਘ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਬੋਰਡ

ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਲੀ (Style), ਿਕੱ ਤਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 2011

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਜ

ਨਾਲ

ਰਿਜਸਟਰ

(Registers), ਮਾਨਵ ਿਵਿਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ

ਡਾਇਗਲੋ ਸੀਆ (Diglossia), ਿਪਜਨ ਿਵਿਗਆਨ(ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ
ਅਤੇ ਿਕਰੀਓਲ (Pidgin, Creole), ਿਸੱ ਧੂ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬੀ
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ਵਟ ਦਰਾ

ਬਲੈ ਕ
ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰ
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ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਕਾਰ ਵੰ ਡ
ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ

ਸ਼ਾਸਤਰ:

ਭਾਸ਼ਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,1988

---------------

ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ(ਡਾ.

ਬਦਲਵ ਰੂਪ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ- ਆਤਮ ਿਸੰ ਘ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ
ਿਸਧ ਤਕ ਸੰ ਕਲਪ, ਭਾਸ਼ਾ ਰੇਖਾਵ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

(isoglass), ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਐਟਲਸ,, ਪਿਟਆਲਾ,1996
ਸਟਡਰਡ

ਅਤੇ

ਨਨ

ਸਟਡਰਡ ਖੋਜ ਪਿਤਕਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਨ

(Standard and Non-standard
standard ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ (41),ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
Dialects) ਉਪਭਾਸ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ (ਪੂਰਬੀ ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ) ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵ : ਪਿਟਆਲਾ, 1995
ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਭਾਖਾ ਸੰ ਜਮ, ਅੰ ਕ(22), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ, 1997

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
2

ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
-------------------

ਲੈ ਕਚਰ

ਅਤੇ

--------

ਮੁਲ ਕਣ
3

Assignment –4 : ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ
ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
Class :- M.A. (Punjabi) - 2 (Sem ::- Third)
Subject Teacher:- Dr. Gurdeep S
Singh Sandhu

S.No.

Syllabus/Topic

Reference

Subject :- Gurmat kaav
Session :- 2018-19
2018
Mode of
Additional
Transactions
Resources

August, 2018
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਗੁਰਮਿਤ
1.

ਕਾਿਵ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ
ਿਪਛੋਕੜ’

ਲੇ ਖ

ਦੀ

ਪੜਾਈ

2.

3.

ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ.

ਗੁਰਬਾਣੀ: ਿਚੰ ਤਨ ਤੇ

ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਕਲਾ (ਿਬਕਰਮ ਿਸੰ ਘ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਟ ਦਰਾ

ਘੁੰ ਮਣ) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਸ਼ਲੋ ਕ (ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ

ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ
ਫਰੀਦ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ (ਡਾ.

ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ਼) :

ਤਾਰਨ ਿਸੰ ਘ
ਘ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ

ਪਿਟਆਲਾ

ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ
ਖੋਜ ਪੱ ਿਤਕਾ (ਸੂਫੀ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਕਾਿਵ ਅੰ ਕ) ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਟ ਦਰਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
September, 2018
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ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ

1.

ਗੁਰਬਾਣੀ: ਿਵਸ਼ਵ

ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ

ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ.

ਇਿਤਹਾਸਕ

ਤ

ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਅਿਧਐਨ’

ਅਤੇ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਟ ਦਰਾ

‘ਗੁਰਮਿਤ

ਕਾਿਵ:

ਪੱ ਖ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਿਦਸ਼ਟੀ ਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ
(ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਿਸੰ ਘ)
ਵੈਲਿਵਸ਼ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼,
ਿਦੱ ਲੀ

ਸੰ ਕਲਪ ਤੇ ਸਰੂਪ’ ਲੇ ਖ
ਦੀ ਪੜਾਈ

ਜਪੁਜੀ: ਇਕ
2

ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ: ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

ਜਪੁਜੀ ਸਟੀਕ (ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ)
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਸਦਨ, ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਤੁਲਨਾਤਿਮਕ ਅਿਧਐਨ
(ਦਲੀਪ ਿਸੰ ਘ ਦੀਪ)
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ,
ਪਿਟਆਲਾ

3

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ
ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
October, 2018
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ

1

ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਗੁਰਮਿਤ
ਕਾਿਵ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰ ਕਲਪ:
ਿਗਆਨ, ਿਧਆਨ ਅਤੇ
ਨਾਮ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ.
ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਟ ਦਰਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਬਾਣੀ ਸੰ ਸਾਰ (ਜਗਬੀਰ
ਿਸੰ ਘ) ਜਨਤਕ ਪੈ ਸ,
ਚ ਦਨੀ ਚੌਕ ਪਿਟਆਲਾ
ਆਨੰਦ: ਜੋਿਤ ਤੇ ਜੁਗਿਤ

2

ਅਨੰਦ ਸਾਿਹਬ : ਗੁਰੂ
ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ

ਆਨੰਦ ਸਾਿਹਬ :ਰਚਨਾ ਸੰ ਸਾਰ,
ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

(ਤਾਰਨ ਿਸੰ ਘ) ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਟ ਦਰਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ

3

1

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਿਹਬ
ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਾਿਵ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ

November, 2018
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ.

ਪੁਸਤਕ

‘ਿਸੱ ਖ

ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

(ਭਾਈ ਜੋਧ ਿਸੰ ਘ)

ਕੀਮਤ ਿਸਧ ਤ’ ਲੇ ਖ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਟ ਦਰਾ

ਲਹੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,

ਿਵਚ

ਦੀ ਪੜਾਈ
2

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ: ਭਾਈ

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਰਚਨਾ ਸੰ ਸਾਰ

ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

(ਬਹਮਜਗਦੀਸ਼
ਬਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਿਸੰ ਘ) ਵਾਿਰਸ਼ ਸਾਹ
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ਗੁਰਮਿਤ ਿਨਰਣਯ

ਲੁਿਧਆਣਾ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ: ਜੀਵਨ

ਵਟ ਦਰਾ

ਤੇ ਰਚਨਾ (ਰਤਨ ਿਸੰ ਘ
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ਫਾ ਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਜੱ ਗੀ) ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ
3

ਸੈਮੀਨਾਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ

--------------

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

--------------

ਮੁਲ ਕਣ
4

S.
No.

1.

2

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
Class :- M.A. (Punjabi) - 2 (Sem ::- Third) Subject :- Sabhiachar ate Punjabi Sabhiachaar
Subject Teacher:- Dr. Manjit
anjit Kaur
Session :- 2018-19
Mode of
Additional
Syllabus/Topic
Reference
Transactions
Resources
August, 2018
ਸਿਭਆਚਾਰ : ਿਸਧ ਤਕ ਪੱ ਖ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ:
(1) ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ
ਸੰ ਸਿਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਸਿਕਤੀ
ਪਛਾਣ ਿਚੰ ਨ
ਪਿਰਆਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਛਣ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ(ਟੀ
ਟੀ.ਆਰ. ਿਵਨਦ) ਲੋ ਕਗੀਤ
(ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ)
(2) ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖ
ਵਟ ਦਰਾ
ਪਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਹੰ ਦ।
ਪੁਨੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ,
ਅੰ ਗ
ਪਿਟਆਲਾ
(3)ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਤਰਣ
Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
September, 2018
ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ:
(1) ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ
ਸਾਿਹਤ

1.

(2) ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ
(3) ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ
(4) ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ

ਮੱ ਧਕਾਲੀਨ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ
(ਗੁ
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਫਰਕ) ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋ. ਸੋ. ਿਲਿਮਟੇਡ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਲੁਿਧਆਣਾ

ਕਥਾ : ਰੂਪ ਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ
(ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ)
ਪਰੰ ਪਰਾ ਪਕਾਸ਼ਨ, ਨਵ
ਿਦੱ ਲੀ

ਮੀਡੀਆ
2

1

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ :

October, 2018
ਖੋਜ ਪੱ ਿਤਕਾ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ

ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਿਰਪੇਖ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

(1) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
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ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ
(ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਅੰ ਕ) ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ

Unit Planning (Session 2018-19)
2018
ਭੂਗੋਿਲਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਪੰ ਜਾਬ

(2) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ
ਮੂਲ ਸੋਮ:ੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ
ਅਿਧਐਨ ਸੋਤ
(3) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਿਵਚ ਆਏ ਪਿਰਵਰਤਨ:
ਪਾਚੀਨ, ਮੱ ਧਕਾਲ ਅਤੇ
ਆਧੁਿਨਕ
(4) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ
ਿਨ ਖੜਵ ਲੱਛਣ

2

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਆਏ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
November, 2018
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ
ਬਣਤਰ:
(1)ਪਿਹਰਾਵਾ
(2) ਪਿਰਵਾਰ, ਿਵਆਹ,

1

ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਪਬੰ ਧ
(3) ਪੰ ਜਾਬ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਤੇ
ਪੰ ਜਾਬੀਅਤ
(4) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ

ਪੰ ਜਾਬ
ਜਾਬ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਪੰ ਜਾਬੀਅਤ (ਪੋ.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਕ-

ਪੀਤਮ ਿਸੰ ਘ) ਿਸੰ ਘ ਬਦਰਜ਼,
ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਿਵਆਹ ਦੇ ਲੋ ਕਗੀਤ: ਿਵਿਭੰ ਨ

ਵਟ ਦਰਾ

ਪਿਰਪੇਖ (ਰਾਜਵੰ ਤ ਕੌ ਰ), ਲੋ ਕਗੀਤ

ਸਕੀਰੀਆਂ ਤੇ ਰਹੁਰੀਤ (ਪਰਮਜੀਤ ਕੌ ਰ
ਸਰਿਹੰ ਦ) ਲੋ ਕਗੀਤ
ਪਕਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀਗੜ

ਪਕਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀਗੜ

ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
2

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

--------------

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

--------------

ਮੁਲ ਕਣ
3

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ
’ਤੇ)

Class :- M.A. (Punjabi) - 2 (Sem : 3)
Subject Teacher:- Dr. Davinder
vinder Singh
S.No.
Syllabus/Topic
Reference
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Subject :- Adhunik Punjabi Vartak
Session :- 2018-19
Mode of
Additional

Unit Planning (Session 2018-19)
2018
Transactions

Resources

ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ

August, 2018
ਪੁਸਤਕ : ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ (ਸੰ ਪਾਦਕ

ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਪਿਹਲੇ

: ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਡਾ.

ਭਾਗ

ਚਰਨਜੀਤ ਕੌ ਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਿਵਚ (1) ਵਾਰਤਕ :

ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤੱ ਤ

ਪਿਟਆਲਾ।

ਪਿਟਆਲਾ

ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਾਿਦਤ

ਪੁਸਤਕ : ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਮ ਸਾਖੀ

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ :

ਪੁਸਤਕ ‘ਪੁਰਾਤਨ

(ਸੰ ਪਾਦਕ : ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ) ਭਾਈ

ਜਨਮਸਾਖੀ’ ਿਵਚ

ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਸਾਿਹਤ ਸਦਨ, ਨਵ

ਦਰਜ਼ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ

ਿਦੱ ਲੀ।

1.

ਵਾਰਤਕ ਤੇ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਵਾਰਤਕਕਾਰ
(ਮਨਮੋਹਨ ਕੇਸਰ)
ਪੈਪਸੂ ਬੁੱ ਕ ਿਡਪੂ,

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ

2.

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪੜਾਈ

3.

ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਸੰ ਪਾਦਨ
(ਡਾ. ਰਤਨ ਿਸੰ ਘ ਜੱ ਗੀ)
ਗੁਰਮਿਤ

ਪਕਾਸ਼ਨ,

ਪਿਟਆਲਾ

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਕ ਿਨਬੰ ਧ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪੰ ਜ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ
ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
September, 2018
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ
ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਪਿਹਲੇ

1.

ਭਾਗ
ਿਵਚ: (1) ਪੁਰਾਤਨ
ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਤੱ ਤ (2)
ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ

ਪੁਸਤਕ : ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ (ਸੰ ਪਾਦਕ
: ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਡਾ.
ਚਰਨਜੀਤ ਕੌ ਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਪੁਰਾਤਨ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪਿਟਆਲਾ।

ਵਾਰਤਕ (ਰਤਨ ਿਸੰ ਘ
ਜੱ ਗੀ) ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਟੈਕਸਟ
ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ, ਚੰ ਡੀਗੜ।
ਪੁਰਾਤਨ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਪੋ. ਸਤਨਾਮ ਜੱ ਸਲ ਅਤੇ
ਪੋ. ਬੂਟਾ ਿਸੰ ਘ ਬਰਾੜ
2

ਵੱ ਲ ਸੰ ਪਾਦਤ ਪੁਸਤਕ
‘ਵਾਰਤਕ ਿਵਰਸਾ’
ਿਵਚਲੇ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਵਾਰਤਕ: ਸਰੂਪ ਿਸਧ ਤ

ਪੁਸਤਕ: ਵਾਰਤਕ ਿਵਰਸਾ (ਸੰ ਪਾ: ਪੋ.
ਸਤਨਾਮ ਜੱ ਸਲ, ਪੋ. ਬੂਟਾ ਿਸੰ ਘ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਬਰਾੜ, ਪੋ. ਰਿਜੰ ਦਰਪਾਲ ਬਰਾੜ)

ਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

ਤੇ ਿਵਕਾਸ (ਸੁਿਰੰ ਦਰ
ਿਸੰ ਘ ਕੋਹਲੀ)
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ।

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਨਬੰ ਧ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਤਕ ਿਵਰਸਾ’
3

ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਭਾਗ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
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Unit Planning (Session 2018-19)
2018
October, 2018
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ
ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਭਾਗ
1

ਿਵਚ (1) ਜਨਮਸਾਖੀ
ਸਾਿਹਤ ਰੂਪ (2)
ਿਨਬੰ ਧ : ਸਰੂਪ ਤੇ

ਪੁਸਤਕ : ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ (ਸੰ ਪਾਦਕ
: ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਡਾ.
ਚਰਨਜੀਤ ਕੌ ਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਪੁਰਾਤਨ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
(ਕਰਨਜੀਤ ਿਸੰ ਘ)
ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ

ਪਿਟਆਲਾ।

ਸੰ ਰਚਨਾ’ ਲੇ ਖ ਦੀ

ਿਦੱ ਲੀ।

ਪੜਾਈ
ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਿਫਲੌ ਰੀ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰ ਜਾਬੀ
2

ਬਾਤਚੀਤ’ ਿਵਚਲੀਆਂ
ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵ ਦੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ (ਲੇ ਖਕ: ਸ਼ਰਧਾ
ਰਾਮ ਿਫਲੌ ਰੀ
ਰੀ) ਲਹੌਰ ਬੁੱ ਕਸ,
ਲੁਿਧਆਣਾ।

ਪੜਾਈ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤ
ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਿਫਲੌ ਰੀ
ਸਬੰ ਧੀ ਲੇ ਖ.)

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਨਬੰ ਧ ਅਤੇ ‘ਪੰ ਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ’
3

ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਭਾਗ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
November, 2018
ਪੁਸਤਕ
ਿਸਧਾਤ’

1

‘ਵਾਰਤਕ
ਦੇ

ਪਿਹਲੇ

ਭਾਗ
ਿਵਚ ‘ਿਨਬੰ ਧ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਗੱ ਦ ਰੂਪ’ ਲੇ ਖ ਦੀ
ਪੜਾਈ

ਪੁਸਤਕ : ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ (ਸੰ ਪਾਦਕ

ਖੋਜ ਪੱ ਿਤਕਾ (ਪੁਰਾਤਨ

: ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਡਾ.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼

ਚਰਨਜੀਤ

ਕੌ ਰ),

ਿਬਊਰੋ,

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪਿਟਆਲਾ।।

ਿਬਊਰੋ,

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ।

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ
ਪੀਤਲੜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ

ਪੁਸਤਕ : ਸਾਵ ਪੱ ਧਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ

‘ਸਾਵ ਪੱ ਧਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ’

(ਗੁ
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਪੀਤਲੜੀ) ਨਵਯੁਗ

ਿਵਚਲੇ ਿਨਬੰ ਧ ਦੀ

ਪਬ. ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ

(ਯੂਿਟਊਬ ਤ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪੜਾਈ
2

ਅੰ ਕ-21) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ
ਸੈਮੀਨਾਰ
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ਿਸੰ ਘ ਪੀਤਲੜੀ ਦੀ
ਜੀਵਨੀ)

https://youtu.be/i
PxiJqeOuN8

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
-----------

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਮੁਲ ਕਣ

-----------

Unit Planning (Session 2018-19)
2018
3

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
Class :- M.A. (Punjabi) - 2 (Sem : 3)
Subject Teacher:- Prof. Gurpreet
preet Singh

S.No.

Syllabus/Topic

Reference

Subject :- Sufi Ate Bir kaav
Session :- 2018-19
Mode of
Additional
Transactions
Resources

August 2018
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ:
1.

(1) ਇਸਲਾਮ: ਉਦਭਵ,
ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਿਸਧ ਤ,
(2) ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ

ਪੁਸਤਕ : ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
(ਸੰਸੰ ਪਾਦਕ
ਪਾਦਕ: ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਤਾਰਾ ਿਸੰ ਘ
ਘ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਵਟ ਦਰਾ

-----------

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

ਤੇ ਿਵਕਾਸ
2.

3.

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜੀਵਨ

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ (ਜੀਤ

ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਿਸੰ ਘ ਸੀਤਲ
ਸੀਤਲ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਡਾ. ਮੰ ਜੂਰ ਐਜ਼ਾਜ ਦਾ

ਵਟ ਦਰਾ

ਲੈ ਕਚਰ

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
September, 2018
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ:

1.

(1) ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਮੁੱ ਖ
ਸੰ ਪਦਾਇ,
(2) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ-

ਪੁਸਤਕ : ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
(ਸੰਸੰ ਪਾਦਕ
ਪਾਦਕ: ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਤਾਰਾ ਿਸੰ ਘ
ਘ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਵਟ ਦਰਾ

-----------

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

ਕਾਿਵ
ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ
2

ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੜਾਈ

3

ਬੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਹ
ਸ਼ਾਹ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ (ਜੀਤ
ਿਸੰ ਘ ਸੀਤਲ
ਸੀਤਲ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ (ਗੁਰੂ

(1)ਚੰ
ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ: ਇਕ ਅਿਧਐਨ

ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ) ਦੇ ਪਾਠ

(ਕਾਲਾ ਿਸੰ ਘ ਬੇਦੀ) ਪੰ ਜਾਬ ਬੁੱ ਕ

ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ

ਸਟੋਰ, ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ
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ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਡਾ. ਮੰ ਜੂਰ ਐਜ਼ਾਜ ਦਾ

ਵਟ ਦਰਾ

ਲੈ ਕਚਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਦਾ

ਵਟ ਦਰਾ

ਲੈ ਕਚਰ

Unit Planning (Session 2018-19)
2018
ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਖ

(2)ਚੰ
ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ (ਿਬਕਰਮ ਿਸੰ ਘ
ਘੁੰ ਮਣ)) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ,
ਅੰ ਿਮਤਸਰ

4

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਅਤੇ ਚੰ ਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
October, 2018
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ

1

ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ :
(1) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ-ਕਾਿਵ
ਦੀ ਰਮਜ਼
(2) ਵਾਰ (ਡਾ. ਰਤਨ

ਪੁਸਤਕ : ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
(ਸੰਸੰ ਪਾਦਕ
ਪਾਦਕ: ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਤਾਰਾ ਿਸੰ ਘ
ਘ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਵਟ ਦਰਾ

-----------

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

ਿਸੰ ਘ ਜੱ ਗੀ)
ਜੰ ਗਨਾਮਾ ਿਸੰ ਘ ਤੇ
2

ਿਫਰੰ ਗੀਆਂ (ਸ਼ਾਹ

(3)ਜੰ ਗ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ (ਬਲਬੀਰ

ਮੁਹੰਮਦ) ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ

ਿਸੰ ਘ ਪੂਨੀੀ) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ,

ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ

ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਦਾ
ਲੈ ਕਚਰ

ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਖ
3

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਕ ਲੇ ਖ ਜ ਜੰ ਗਨਾਮਾ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਿਫਰੰ ਗੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
November, 2018
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ

1

ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਲੇ ਖ: (1) ਜੰ ਗਨਾਮਾ –
ਇਕ ਅਿਧਐਨ
(ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰ ਘ)

2

3

ਪੁਸਤਕ : ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
(ਸੰਸੰ ਪਾਦਕ
ਪਾਦਕ: ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਤਾਰਾ ਿਸੰ ਘ
ਘ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਵਟ ਦਰਾ

-----------

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

ਸੈਮੀਨਾਰ

-----------

ਮੁਲ ਕਣ

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
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Class :- M.A(Punjabi)-2 (Sem:-- 4th)

Subject :-Bhasa
Bhasa Vigiyan Ate

Punjabi Bhasa Subject Teacher:
Teacher:- Dr.Veerpal Kaur
S.No.

Syllabus/Topic

Reference

Session :- 2018-19
2018
Mode of
Transactions

Additional
Resources

January, 2019
ਡਾ.ਹਰਕੀਰਤ ਿਸੰ ਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ
ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਹਰੀ
ਧੁਨੀ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਧੁਨੀਿਵਉਤ : ਧੁਨੀ-ਿਵਿਗਆਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਪਕਾਰ, ਬੋਲ ਅਮਲ, ਉਚਾਰਨ,
ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆ, ਪੌਣ ਧਾਰਾ
ਿਵਧੀਆਂ, ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ
ਆਧਾਰ :ਖੰ ਡੀ ਅਤੇ ਅਖੰ ਡੀ ਧੁਨੀਆਂ
1.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਧੁਨੀ- ਿਵ ਤ : ਸਵਰ ਅਤੇ
ਿਵਅੰ ਜਨ : ਵਰਗੀਕਰਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਦੀਆਂ ਅਖੰ ਡੀ ਧੁਨੀਆਂ-ਨਾਿਸਕਤਾ,
ਬਲ, ਸੁਰ ਅਤੇ ਵਾਕ ਸੁਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ
ਸੁਰ ਪਬੰ ਧ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਵਰ ਸੰ ਯੋਗ
ਅਤੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਨੜਤਾ, ਅੱ ਖਰ

ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਿਦੱ ਲੀ, 1973
ਡਾ. ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਪੁਆਰ(ਸੰ ਪਾ.),
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ: ਸੰ ਕਲਪ ਤੇ ਿਦਸ਼ਾਵ ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਜਲੰਧਰ,
1982
ਡਾ. ਪੇਮ ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,

ਲੈ ਕਚਰ, ਬਲੈ ਕ

ਡਾ. ਜਗਬੀਰ

ਿਸਧ ਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ, ਮਦਾਨ

ਬੋਰਡ ਅਤੇ

ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਮਾਤ

ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਿਟਆਲਾ, 2002

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ

ਡਾ. ਸੁਖਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਘਾ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰ

ਮਹੱ ਤਤਾ 'ਤੇ

ਧੁਨੀ ਿਵ ਤ : ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਲੈ ਕਚਰ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਅੰ ਿਮਤਸਰ, 2014
ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌ ਰ (ਅਨੁ.), ਭਾਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ : ਮੁੱ ਢਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ,2005

2

Assignment –1 :ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਨੀ ਅੰ ਗ ਅਤੇ ਖੰ ਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਤੇ Assignment ਜਮ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
February, 2019

1.

ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ; ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ

ਗੁਰਮਖੀ ਿਲਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ

ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ, ਪਾਚੀਨਤਾ,

ਿਵਕਾਸ (ਜੀ.ਬੀ. ਿਸੰ ਘ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਰਥੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਨਮ,

ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਚੰ ਡੀਗੜ,

ਪੰ ਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ,,

1950

ਸੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ, ਸਵਰ ਅਤੇ

ਡਾ. ਪੇਮ ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,

ਲਗ -ਮਾਤਰਾਵ , ਿਬੰ ਦੀ, ਿਟੱ ਪੀ ਅਤੇ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੋਤ ਤੇ ਬਣਤਰ,
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ਲੈ ਕਚਰ, ਬਲੈ ਕ
ਬੋਰਡ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰ
ਵਟ ਦਰਾ

ਜਸਵੰ ਤ ਜ਼ਫਰ
ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ
ਿਲੱਪੀ 'ਤੇ
ਲੈ ਕਚਰ

Unit Planning (Session 2018-19)
2018
ਅੱ ਧਕ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇ ਿਨਯਮ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 1996

ਭਾਵੰ ਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ:

ਡਾ. ਪੇਮ ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰੂਪ

ਭਾਵੰ ਸ਼: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ,
ਧਾਤੂ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਤੇ

ਿਵਿਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼,
ਪਿਟਆਲਾ, 2002

ਵਧੇਤਰ(ਰੂਪ ਤਰੀ ਅਤੇ ਿਵ ਤਪਤ

ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਖਿਹਰਾ

ਰੂਪ, ਸ਼ੇਣੀ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਣੀ

(ਸੰ ਪਾ.),ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ : ਿਵਅਕਰਨ

ਰੱ ਿਖਅਕ ਰੂਪ)

ਅਤੇ ਬਣਤਰ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਸ਼ਬਦ:ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਿਕਸਮ , ਸ਼ਬਦ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,

ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ

2006

ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ

ਡਾ. ਵੇਦ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਸ਼ਬਦ

ਿਵਆਕਰਿਨਕ ਵਰਗ (ਵਚਨ, ਿਲੰਗ,

ਸਰੋਕਾਰ, ਦੀਪਕ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼,

ਪੁਰਖ, ਕਾਰਕ, ਕਾਲ, ਵਾਚ) ਅਨੁਸਾਰ

ਜਲੰਧਰ, 2008

ਰੂਪ ਤਰਨ
2

Assignment –2 : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਦੀ ਪਾਚੀਨਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਰਥੋਗਾਫੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ’ਤੇ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
March, 2019
ਵਾਕੰ ਸ਼: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ

ਲੈ ਕਚਰ, ਬਲੈ ਕ

ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ

ਨ ਵ-ਵਾਕੰ ਸ਼: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ , ਪਛਾਣ,, ਨ ਵ-ਵਾਕੰ ਸ਼ : ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ,

ਬੋਰਡ ਅਤੇ

ਢ ਡਸਾ ਦਾ

ਵਾਕ ਿਵਚ ਸਥਾਨ, ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਰਵੀ ਸਾਿਹਤ ਪਕਾਸ਼ਨ,

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਆਧਾਰ, ਬਣਤਰ, ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਅੰ ਿਮਤਸਰ,1999

ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰ

ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ

ਕਾਰਜ,

ਵਟ ਦਰਾ

'ਤੇ ਲੈ ਕਚਰ

ਿਕਿਰਆ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਡਾ. ਕੰ ਵਲਜੀਤ ਕੌ ਰ ਜੱ ਸਲ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਡਾ. ਬੂਟਾ ਿਸੰ ਘ ਬਰਾੜ, ਪੰ ਜਾਬੀ
:

ਵਾਕੰ ਸ਼: ਿਵਆਕਰਨ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ,

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਪਛਾਣ , ਵਾਕ ਿਵਚ ਚੇਤਨਾ ਪਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ,2008
1.

ਸਥਾਨ, ਵੰ ਡ, ਤਰਤੀਬ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਹਰਕੀਰਤ ਿਸੰ ਘ, ਰੂਪ ਤਰੀ
ਕਾਰਜ।

ਿਵਆਕਰਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ

ਉਪਵਾਕ: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱ ਕ ਬੋਰਡ,

ਵਰਗੀਕਰਨ, ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ:

ਚੰ ਡੀਗੜ, 1980

ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ

ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਚੀਮਾ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਕ

ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ: ਬਣਤਰ ਅਤੇ
ਕਾਰਜ

ਪਬੰ ਧ : ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ,
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਾਕ: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ,, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 2005
ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਾਕਾਤਮਕ
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ਬਣਤਰ

: ਮੇਲ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ,,

ਅੰ ਦਰ ਕਦਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਦਰੀ
ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ
2

Assignment –3 : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕੰ ਸ਼, ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਵਾਕ ’ਤੇ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
April, 2019
ਅਰਥ ਿਵਿਗਆਨ: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਿਸੱ ਧੂ, ਮਾਨਵ

ਲੈ ਕਚਰ,,

ਇਿਤਹਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਿਸਧ ਤ,, ਿਵਿਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ,

ਬੋਰਡ

ਅਪੋਹਾ, ਸਫੋਟ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਿਸਧ ਤ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,1988

ਨਾਲ

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ,, ਡਾ. ਆਤਮ ਿਸੰ ਘ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਾ

ਵਟ ਦਰਾ

ਬਲੈ ਕ
ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰ

ਿਵਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਿਵਿਗਆਨ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ
ਸ਼ਬਦ

ਸਮੂਹ

ਅਰਥਕ

ਸ਼ਬਦ,, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਸਮਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦ, ਅਰਥ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਿਟਆਲਾ,1996
ਿਦਸ਼ਾਵ

ਖੋਜ ਪਿਤਕਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਨ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ (41),ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

1.

ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ,
ਭਾਖਾ ਸੰ ਜਮ, ਅੰ ਕ(22), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ, 1997
ਡਾ. ਬੂਟਾ ਿਸੰ ਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵਿਗਆਨ : ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਿਵਹਾਰ,
ਲਾਹੌਰ ਬੁੱ ਕਸ, ਲੁਿਧਆਣਾ, 2014

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
2

ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
-------------------

ਲੈ ਕਚਰ

ਅਤੇ

--------

ਮੁਲ ਕਣ
3

Assignment –4 : ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ
ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ)

Class :- M.A. (Punjabi) - 2 (Sem :: Fourth)
Subject Teacher:- Dr. Gurdeep Singh Sandhu
S.No.
Syllabus/Topic
Reference
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Transactions

Resources

January 2019
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਗੁਰਮਿਤ
1.

ਕਾਿਵ ਧਾਰਾ : ਬਾਣੀਕਾਰ
ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ’ ਲੇ ਖ
ਦੀ ਪੜਾਈ

ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ.
ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਟ ਦਰਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਸਾਿਹਤ
ਿਵਵੇਕ (ਅਮਰਜੀਤ
ਿਸੰ ਘ ਕ ਗ)

ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
(ਸਟੀਕ ਭਾਈ ਜੋਧ

ਸੰ ਤ ਕਬੀਰ : ਜੀਵਨ

ਿਸੰ ਘ) ਿਵਚ (1)
2.

ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਸਟੀਕ ਭਾਈ

ਗਾਉੜੀ ਰਾਗ, 16
ਸ਼ਬਦ (2) ਆਸਾ ਰਾਗ,
9 ਸ਼ਬਦ (3) ਪਭਾਤੀ

ਜੋਧ ਿਸੰ ਘ
ਘ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਪਿਟਆਲਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਣੀ
(ਬਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਿਸੰ ਘ)
ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ
ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਰਾਗ, 5 ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਪੜਾਈ
3.

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
February, 2019
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ
ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ

1.

ਸੰ ਪਾਦਨਾ’

ਅਤੇ

‘ਸ਼ੀ

ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ
ਲੋ ਕਯਾਿਨਕ ਅਿਧਐਨ’

ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ.

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਿਧਐਨ

ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

(ਦੀਵਾਨ ਿਸੰ ਘ) ਵਾਿਰਸ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਟ ਦਰਾ

ਸ਼ਾਹ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ,

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ :
2

ਗਾਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ :

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਮਹਲਾ 4 ਦੀ ਪੜਾਈ

ਵਟ ਦਰਾ
--------------------

3

ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ
(ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ
ਿਢੱ ਲ) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ
ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਅਤੇ ਗਾਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
March, 2019
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ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ
1

ਪੁਸਤਕ
ਗੰ ਥ

ਿਵਚ

‘ਗੁਰੂ

ਸਾਿਹਬ

ਦਾ

ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੂਪ’ ਲੇ ਖ ਦੀ

ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ.
ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਟ ਦਰਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਪੜਾਈ
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ : ਸ਼ੀ
2

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
ਦੀ ਪੜਾਈ

ਬਾਣੀ ਸੰ ਸਾਰ (ਜਗਬੀਰ
ਿਸੰ ਘ) ਜਨਤਕ ਪੈ ਸ,
ਚ ਦਨੀ ਚੌਕ ਪਿਟਆਲਾ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ :

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ : ਜੀਵਨ ਤੇ
ਬਾਣੀ (ਮਿਹੰ
ਮਿਹੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਿਗੱ ਲ) ਪੰ ਜਾਬੀ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਸੋਸਾਇਟੀ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਿਦੱ ਲੀ

ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ
(ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌ ਰ ਜੱ ਗੀ)
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ
3

ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਾਿਵ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
April, 2019
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ

1

ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ‘ਭਗਤ
ਬਾਣੀ:
ਸਿਭਆਚਾਰਕ

ਸਮਾਜਪਸੰ ਗ’

ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
2

ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ (ਡਾ.

ਗੁਰਮਿਤ ਿਨਰਣਯ

ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ)

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

(ਭਾਈ ਜੋਧ ਿਸੰ ਘ)

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

ਵਟ ਦਰਾ

ਲਹੌਰ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ,

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਲੁਿਧਆਣਾ

ਸ਼ਲੋ ਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ:
ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ ਿਚੰ ਤਨ ਤੇ

ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਬਾਣੀ (ਿਬਕਰਮ
ਿਬਕਰਮ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ) ਵਾਿਰਸ
ਸ਼ਾਹ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ
ਨ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ

3

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ

ਸੈਮੀਨਾਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਸਾਿਹਤ
ਿਚੰ ਤਨ (ਅਮਰਜੀਤ
ਿਸੰ ਘ ਕ ਗ)
--------------

ਮੁਲ ਕਣ
4

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
Class :- M.A. (Punjabi) - 2 (Sem : 4)
Subject Teacher:- Dr. Jaspreet Kaur

S.No.

1.

Subject :- Adhunik Punjabi Vartak
Session :- 2018-19
2018
Mode of
Additional
Transactions
Resources

Syllabus/Topic

Reference

ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ

January, 2019
ਪੁਸਤਕ : ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ (ਸੰ ਪਾਦਕ
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2.

ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ

: ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਡਾ.

ਿਵਚ ‘ਵਾਰਤਕ :

ਚਰਨਜੀਤ ਕੌ ਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

(ਮਨਮੋਹਨ ਕੇਸਰ)

ਬੁਿਨਆਦੀ ਨੁਕਤੇ’ ਲੇ ਖ

ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਪੈਪਸੂ ਬੁੱ ਕ ਿਡਪੂ,

ਦੀ ਪੜਾਈ

ਪਿਟਆਲਾ।

ਪਿਟਆਲਾ

ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਰੰ ਧਾਵਾ

ਪੁਸਤਕ : ਆਪ ਬੀਤੀ (ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਪੁਸਤਕ

ਰੰ ਧਾਵਾ) ਨਵਯੁਗ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਨਵ

‘ਆਪ ਬੀਤੀ’ ਦੀ

ਵਟ ਦਰਾ

ਵਾਰਤਕਕਾਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਜੀਵਨੀ : ਐਮ. ਐਸ.

ਵਟ ਦਰਾ

ਰੰ ਧਾਵਾ

ਿਦੱ ਲੀ।

ਪੜਾਈ
Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ‘ਵਾਰਤਕ : ਬੁਿਨਆਦੀ ਨੁਕਤੇ’ ਲੇ ਖ ਅਤੇ
ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਰੇਖਾਿਚੱ ਤਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ

3.

Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾਾ।
February, 2019
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ
1.

ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ
ਿਵਚ ‘ਜੀਵਨ ਕਥਾ’
ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ

2

ਰੇਖਾਿਚੱ ਤਰ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ‘ਹੁਸੀਨ
ਿਚਹਰੇ’ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਜੀਵਨੀ-ਸਰੂਪ,

ਪੁਸਤਕ : ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ (ਸੰ ਪਾਦਕ
: ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਡਾ.
ਚਰਨਜੀਤ ਕੌ ਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਿਵਕਾਸ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

(ਪਰਮਪਾਲ ਿਸੰ ਗਲ)

ਵਟ ਦਰਾ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਪਿਟਆਲਾ।
ਪੁਸਤਕ : ਹੁਸੀਨ ਿਚਹਰੇ (ਬਲਵੰ ਤ
ਗਾਰਗੀ) ਨਵਯੁਗ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਨਵ

ਪਿਟਆਲਾ।
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਿਦੱ ਲੀ।

ਪੰ ਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤ
ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ‘ਜੀਵਨ ਕਥਾ’ ਲੇ ਖ ਅਤੇ ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ
3

ਿਕਸੇ ਦੋ ਰੇਖਾ ਿਚੱ ਤਰ ਿਵਚ ਆਏ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
March, 2019
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ
ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ

1

ਿਵਚ ‘ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸਫਰਨਾਮਾ ਸਾਿਹਤ ਦਾ
ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਲੇ ਖ ਦੀ
ਪੜਾਈ
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ਪੁਸਤਕ : ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ (ਸੰ ਪਾਦਕ
: ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਡਾ.
ਚਰਨਜੀਤ ਕੌ ਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ।

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਫਰਨਾਮਾ:
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਇਕ ਸਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ (ਡਾ.
ਜਸਪੀਤ ਕੌ ਰ)
ਲੋ ਕਗੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ,
ਚੰ ਡੀਗੜ
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ਵਿਰਆਮ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦਾ
2

ਸਫਰਨਾਮਾ ‘ਵਗਦੀ ਏ
ਰਾਵੀ’ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਪੁਸਤਕ : ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ (ਵਿਰਆਮ
ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ) ਸੰ ਗਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼,
ਸਮਾਣਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਵੀਡੀਓ ਜੀਵਨੀ :

ਵਟ ਦਰਾ

ਵਿਰਆਮ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ

Assignment -3 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ‘ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਫਰਨਾਮਾ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਲੇ ਖ
3

ਅਤੇ ਵਿਰਆਮ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦੇ ਸਫਰਨਾਮੇ ‘ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ’ ਿਵਚ ਆਏ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ
ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
April, 2019
ਪੁਸਤਕ ‘ਵਾਰਤਕ
ਿਸਧਾਤ’ ਦੇ ਪਿਹਲੇ

1

ਭਾਗ
ਿਵਚ ‘ਰੇਖਾ ਿਚੱ ਤਰ :
ਨਾਮਕਰਨਣ,
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੂਪ ਅਤੇ

ਪੁਸਤਕ : ਵਾਰਤਕ ਿਸਧ ਤ (ਸੰ ਪਾਦਕ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਰੇਖਾ ਿਚੱ ਤਰ:

: ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਡਾ.

ਸਰੂਪ

ਚਰਨਜੀਤ
ਿਬਊਰੋ,

ਕੌ ਰ),
ਪੰ ਜਾਬੀ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪਿਟਆਲਾ।।

2

3

ਪੁਸਤਕ : ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਿਸਖਰ ’ (ਨਿਰੰ ਦਰ

ਿਨਬੰ ਧ ਸੰ ਗਿਹ ‘ਡੂੰ ਘੀਆਂ

ਿਸੰ ਘ ਕਪੂਰ) ਲੋ ਕਗੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ,

ਿਸਖਰ ’ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਚੰ ਡੀਗੜ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਕੌ ਰ)
ਿਬਊਰੋ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਕੀਪੀਡੀਆ
ਤ ਨਿਰੰ ਦਰ ਕਪੂਰ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

-----------

-----------

ਮੁਲ ਕਣ

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
Class :- M.A. (Punjabi) - 2 (Sem :: Fourth)
Subject Teacher:- Prof. Gurpreet Singh

S.No.

(ਅਬਨਾਸ਼

ਪਿਟਆਲਾ।

ਨਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਕਪੂਰ ਦੇ

ਸੈਮੀਨਾਰ

ਸਾਰ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਲੱਛਣ’ ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ

ਤੇ

Syllabus/Topic

Reference

Subject :- Kissa kaav
Session :- 2018-19
2018
Mode of
Transactions

Additional
Resources

January 2019
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
1.

ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ:
(1) ਵਾਿਰਸ ਦੀ ਨਕਲ
(2) ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਕੱ ਸਾਕਾਰੀ
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ਪੁਸਤਕ : ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
(ਸੰਸੰ ਪਾਦਕ
ਪਾਦਕ: ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਤਾਰਾ ਿਸੰ ਘ
ਘ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

--------------
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2.

3.

ਪੀਲੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ

(1) ਪੀਲੂ: ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ (ਹਰਜੋਧ

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ

ਿਸੰ ਘ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ

‘ਿਮਰਜਾ’ ਦੀ ਪੜਾਈ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਦਾ
ਲੈ ਕਚਰ

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
February, 2019
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ

1.

ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ: (1)

ਪੁਸਤਕ : ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ

ਪੂਰਬੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਦਸ਼ਟੀ

(ਸੰਸੰ ਪਾਦਕ
ਪਾਦਕ: ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਅਤੇ

ਤਾਰਾ ਿਸੰ ਘ
ਘ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਿਕੱ ਸਾ

ਕਾਿਵ

--------------

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

(2) ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ ਦਾ
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਰਪੇਖ
(1) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਹੀਰ’ ਦੀ
ਪੜਾਈ
2

(2) ਕਾਦਰਯਾਰ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਪੂਰਨ
ਭਗਤ’ ਦੀ ਪੜਾਈ/
ਸਾਿਹਤਕ ਪਰਖ

5

(1) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ: ਇਕ ਅਿਧਐਨ
(ਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਸੀਤਲ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ,
ਪਿਟਆਲਾ।।
(2) ਖੋਜ ਪੱ ਿਤਕਾ, ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ ਅੰ ਕ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(3) ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ
ਅੰ ਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪਿਟਆਲਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਡਾ. ਮੰ ਜੂਰ ਐਜ਼ਾਜ ਦਾ
ਲੈ ਕਚਰ

(4) ਪੂਰਨ ਭਗਤ : ਕਾਦਰਯਾਰ
(ਿਬਕਰਮ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ
ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ,, ਅੰ ਿਮਤਸਰ

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਅਤੇ ਵਾਿਰਸ ਦੇ ਿਕੱ ਸੇ ‘ਹੀਰ ਦੇ
ਸਾਿਹਤਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
March, 2019
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ

1

ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ :
(1) ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ ਦਾ
ਕਾਿਵ-ਸ਼ਾਸਤਰ
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ਪੁਸਤਕ : ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ
(ਸੰਸੰ ਪਾਦਕ
ਪਾਦਕ: ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਤਾਰਾ ਿਸੰ ਘ
ਘ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

--------------
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(2) ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਕੱ ਸਾ
ਕਾਿਵ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ
ਸ਼ਾਸਤਰ : ਕੁਝ ਮਸਲੇ
ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ
2

‘ਸੱ ਸੀ’ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ
ਪਰਖ

5.

(1) ਖੋਜ ਪੱ ਿਤਕਾ
ਿਤਕਾ, ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ ਅੰ ਕ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(2) ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਿਕੱ ਸਾ ਕਾਿਵ
ਅੰ ਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪਿਟਆਲਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਡਾ. ਮੰ ਜੂਰ ਐਜ਼ਾਜ ਦਾ
ਲੈ ਕਚਰ

(3) ਿਕੱ ਸਾ ਸੰ ਸਾਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ
ਕ ਗ)

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਕ ਲੇ ਖ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕੱ ਸਾ ‘ਸੱ ਸੀ’
ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਕਾਿਵ-ਕਲਾ
ਕਾਿਵ
ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
April, 2019
ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ

1

ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ

ਪੁਸਤਕ : ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਧ ਤ

ਲੇ ਖ ਦੀ ਪੜਾਈ :

(ਸੰਸੰ ਪਾਦਕ
ਪਾਦਕ: ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੈਣੀ,

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

(1) ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਕੱ ਸਾ

ਤਾਰਾ ਿਸੰ ਘ
ਘ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਕਾਿਵ ਦੀਆਂ ਕਥਾਨਕ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

--------------

ਰੂੜੀਆਂ
2

ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ

ਸੈਮੀਨਾਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

--------------

ਮੁਲ ਕਣ
5

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ)

Class :- M.A. (Punjabi) - 2 (Sem :: Fourth)Subject :- Lokdhara ate Punjabi Lokdhara
Subject Teacher:- Dr. Manjit
jit Kaur
Session :- 2018-19
2018
Mode of
Additional
S.No.
Syllabus/Topic
Reference
Transactions
Resources
January 2019
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ

1.

ਪੜਾਈ: ਲੋ ਕਧਾਰਾ :

ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਸਾਿਹਤ ਸ਼ਾਸਤਰ

ਿਸਧ ਤਕ ਪੱ ਖ:

(ਜਸਿਵੰ
ਜਸਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਪਿਕਿਰਆ (ਨਾਹਰ

(1)ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਦੀ

ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਿਸੰ ਘ) ਲੋ ਕਾਇਤ

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਛਣ

ਪਿਟਆਲਾ।

(2) ਲੋ ਕਧਾਰਾ
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ਲੋ ਕ-ਕਾਿਵ ਦੀ ਿਸਰਜਣ

ਪਕਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀਗੜ
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2018
ਸ਼ਾਸਤਰ, ਿਮੱ ਥਿਵਿਗਆਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਅਿਧਐਨ ਦਾ
ਸਰਵੇਖਣ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ
ਪੜਾਈ: ਿਸਧ ਤਕ ਪੱ ਖ:
2.

(1) ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਰ
ਪਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ (2)

ਲੋ ਕਯਾਨ,,

ਭਾਸ਼ਾ

ਤੇ

ਸਿਭਆਚਾਰ

(ਭੁਿਪੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਖਾਹਰਾ) ਪੈਪਸੂ ਬੁੱ ਕ

ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਲੋ ਕਧਾਰਾ (ਜੀਤ ਿਸੰ ਘ

ਵਟ ਦਰਾ

ਜੋਸ਼ੀ) ਵਾਿਰਸ ਸ਼ਾਹ

ਸ਼ਾਪ, ਪਿਟਆਲਾ

ਫ਼ਾ ਡੇਸ਼ਨ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਿਹਤ
3.

Assignment –I : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
February, 2019
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ
ਪੜਾਈ: ਪੰ ਜਾਬੀ

1.

ਮੱ ਧਕਾਲੀਨ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਲੋ ਕਧਾਰਾ: ਲੋ ਕ ਸਾਿਹਤ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ

(1)ਲੋ ਕ ਕਾਿਵ

ਸੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ (ਜੋਿਗੰ ਦਰ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

(ਰੂਪ ਤਰਨ, ਬਣਤਰ,

ਿਸੰ ਘ ਕੈਰ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਵਟ ਦਰਾ

ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ

ਪਿਟਆਲਾ

ਕਥਾ : ਰੂਪ ਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ
(ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ)
ਪਰੰ ਪਰਾ ਪਕਾਸ਼ਨ, ਨਵ
ਿਦੱ ਲੀ

ਮਹੱ ਤਵ, ਪਮੁੱ ਖ
ਵੰ ਨਗੀਆਂ)
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ
ਪੜਾਈ: ਪੰ ਜਾਬੀ
2

ਲੋ ਕਧਾਰਾ: ਲੋ ਕ
ਸਾਿਹਤ(1)ਲੋ ਕ-ਕਥਾਵ
(2)ਬੁਝਾਰਤ (3)

ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਅਤ ਲੋ ਕ-ਜੀਵਨ
(ਕਰਨਜੀਤ
ਕਰਨਜੀਤ

ਿਸੰ ਘ)

ਨਵਯੁਗ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀ:
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼,
ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼ ਿਦੱ ਲੀ

ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਕਲਪ
(ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌ ਰ) ਚੇਤਨਾ
ਪਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ

ਅਖੌਤ
3

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਪਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਬਣਾ ਕੇ ਜਮ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
March, 2019
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ

1

ਪੜਾਈ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ
ਕਲਾਵ : (1) ਲੋ ਕ
ਨਾਚ: ਮੂਲ ਲੱਛਣ,
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ਲੋ ਕਯਾਨ ਅਿਧਐਨ (ਸੰ ਪਾਦਕ:
ਕਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਿਥੰ ਦ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ

ਲੋ ਕਯਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਸਿਭਆਚਾਰ (ਭੁਿਪੰ ਦਰ

ਵਟ ਦਰਾ

ਿਸੰ ਘ ਖਾਹਰਾ) ਪੈਪਸੂ
ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਪਿਟਆਲਾ

Unit Planning (Session 2018-19)
2018
ਸਮਾਜਕ ਤੇ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਹੱ ਤਵ,
ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ
ਪੜਾਈ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ
ਕਲਾਵ : (1) ਲੋ ਕ2

ਨਾਟ: ਸਮਾਜਕ ਤੇ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਹੱ ਤਵ

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਲੋ ਕਧਾਰਾ

ਿਵਸ਼ਵ

ਕੋਸ਼

(ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ) ਨਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ
ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ

ਿਗੱ ਧਾ (ਦਿਵੰ ਦਰ
ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਸਿਤਆਰਥੀ, ਨਵਯੁਗ

ਵਟ ਦਰਾ

ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਨਵ
ਿਦੱ ਲੀ

ਮੁੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ (2)
ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋ ਕਧਾਰਾ
3

Assignment -2 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨਾਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੀ Assignment ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
April, 2019
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ
ਪੜਾਈ: ਲੋ ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਤੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼: (1)

1

ਲੋ ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ: ਮੁੱ ਖ

ਖੋਜ ਪੱ ਿਤਕਾ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ

ਲੱਛਣ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ-42) ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸਿਭਆਚਾਰਕ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਅਤੇ

ਵਟ ਦਰਾ

ਲੋ ਕ ਜੀਵਨ

ਸਾਰਥਕਤਾ, ਮੁੱ ਖ
ਵੰ ਨਗੀਆਂ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ

ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਤਉਹਾਰ (ਨਵਰਤਨ

ਪੜਾਈ: ਲੋ ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਕਪੂਰ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,

ਤੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼:

ਪਿਟਆਲਾ

(1)ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ਼:
ਜਨਮ, ਿਵਆਹ ਅਤੇ
ਮੌਤ ਸਬੰ ਧੀ (ਸਮਾਜਕ
ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਸਾਰਥਕਤਾ, ਮੁੱ ਖ
ਵੰ ਨਗੀਆਂ (2) ਮੇਲੇ
ਅਤੇ ਿਤਉਹਾਰ:
ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ
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ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਲੋ ਕਗੀਤ : ਿਵਿਭੰ ਨ
ਪਿਰਪੇਖ (ਰਾਜਵੰ
ਰਾਜਵੰ ਤ ਕੌ ਰ) ਲੋ ਕਗੀਤ
ਪਕਾਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀਗੜ

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਟ ਦਰਾ

ਿਤਉਹਾਰ (ਗੁਰਿਦਆਲ
ਿਸੰ ਘ) ਪਕਾਸ਼ਨ
ਿਵਭਾਗ, ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ, ਿਦੱ ਲੀ

Unit Planning (Session 2018-19)
2018
ਮਹੱ ਤਵ ਤੇ ਪਕਾਰਜ
ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਤੇ
2

ਸੈਮੀਨਾਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ
--------------

ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ

--------------

ਮੁਲ ਕਣ
3

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ (ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਪਸ਼ਨ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ)
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