
 

 

 

 

LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY 

LPUNEST SYLLABUS FOR PHD 

Subject: Punjabi 

 
 

Unit - I ਸਾਹਿਤ, ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ, ਸਾਹਿਤ ਸਾਸਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ 
 • ਸਾਹਿਤ : ਪਹਰਭਾਸਾ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੱਤ। 

• ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਿੋਰ ਅਨੁਸਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ (ਭਾਸਾ, ਸਮਾਜ, ਇਹਤਿਾਸ, ਮਨੋਹਿਹਿਆਨ, ਸਹਭਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਦਰਸਨ ਅਤੇ 
ਰਾਜਨੀਤੀ)।  

• ਸਾਹਿਤ ਪਰਿਟਾਅ ਦੀ ਹਿਧੀਆਂ : ਿੀਤਕ, ਹਬਰਤਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ। 

• ਸਾਹਿਤ, ਸਾਹਿਤ ਹਿਹਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਹਨਖੇੜ।  

• ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ : 

► ਮੱਧਕਾਲੀ ਰੂਪ : ਸਬਦ, ਸਲੋਕ, ਕਾਫੀ, ਬਾਰਾਮਾਿ, ਸੀਿਰਫੀ, ਹਕੱਸਾ, ਿਾਰ, ਜੰਿਨਾਮਾ, ਜਨਮਸਾਖੀ, ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ।  

► ਆਧੁਹਨਕ ਰੂਪ : ਿੀਤ, ਨਜ਼ਮ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਰੁਬਾਈ, ਿਾਇਕੂ, ਨਾਿਲ, ਹਨਿੱਕੀ ਕਿਾਣੀ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਕਾਂਿੀ, ਹਨਬੰਧ,ਸਫਰਨਾਮਾ, 
ਡਾਇਰੀ, ਜੀਿਨੀ, ਸਿ-ੈਜੀਿਨੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਹਚੱਤਰ।  

• ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਹਿ ਸਾਸਤਰ : ਸੁਕਰਾਤ, ਪਲੈਟੋ, ਅਰਸਤੂ, ਲੌਨਜਾਈਨਸ। 

• ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਿ ਸਾਸਤਰ :  

► ਕਾਹਿ ਦ ੇਭੇਦ : ਿ ਅਤੇ ਹਦਸ।  

► ਰਸ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਧੁਨੀ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਅਲੰਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਿਕਰੋਕਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਰੀਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਔਹਚਤੈ ਸੰਪਰਦਾਇ ॥  

• ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਹਚੰਤਨ : ਰੂਪਿਾਦ, ਮਾਰਕਸਿਾਦ, ਸੰਰਚਨਾਿਾਦ, ਮਨੋਹਿਹਿਆਨ, ਹਚਿਨ ਹਿਹਿਆਨ, ਹਿਰਚਨਾ ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤ, 

ਨਾਰੀ ਹਚੰਤਨ, ਦਹਲਤ ਹਚੰਤਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਆਧੁਹਨਕ ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤ।  

• ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਚੰਤਕ : ਸੰਤ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਹਕਸਨ ਹਸੰਘ, ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ, ਨਜ਼ਮ ਿੁਸੈਨ ਸੱਯਦ, ਤਰਲੋਕ ਹਸੰਘ ਕੰਿਰ ਅਤੇ 
ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ ਭਾਟੀਆ।  

• ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ : ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਰੂਪ  

• ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਹਖਆ : ਅੰਤਰ ਹਨਖੇੜ  

• ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸ ਸਾਸਤਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹਨਖੇੜ  



• ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਤਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਨਰਣੈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ  

• ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ : ਕਾਲ ਿੰਡ ਅਤੇ ਿਰਿੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸ ਹਲਖਤਾਂ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ। 

 

Unit - II ਪੰਜਾਬੀ ਸਫੂੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ  
 

• ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਹਿ ਧਾਰਾ : ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ 

• ਪਰਮੱੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਿੀ : ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸਾਿ ਿੁਸੈਨ, ਬੁੱ ਲਹੇ  ਸਾਿ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਿੂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੀਦ। 

• ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਹਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ  

• ਿੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ ਧਾਰਾ : ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ  

• ਸਰੀ ਿੁਰੂ ਿਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ : ਸੰਪਾਦਨ-ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ  

• ਪਰਮੱੁਖ ਿੁਰੂ ਕਿੀ : ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ, ਿੁਰੂ ਅੰਿਦ ਦੇਿ ਜੀ, ਿੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ, ਿੁਰੂ ਤੇਿ ਬਿਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਿੁਰੂ ਿੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ 
ਜੀ।  

• ਪਰਮੱੁਖ ਭਿਤ ਕਿੀ : ਰਿੀਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਿ ਅਤੇ ਕਬੀਰ।  

• ਿਾਰਾਂ ਭਾਈ ਿੁਰਦਾਸ।  

• ਿੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ ਧਾਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਸਮੀਹਖਆ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ। 

 

Unit -III ਪੰਜਾਬੀ ਵਕਿੱ ਸਾ ਕਾਵਿ ਅਤ ੇਬੀਰ ਿਾਰ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ 
• ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ ਧਾਰਾ : ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ।  

• ਪਰਮੱੁਖ ਹਕੱਸਾਕਾਰ : ਦਮੋਦਰ, ਪੀਲੂ, ਿਾਹਰਸ, ਿਾਸਮ ਤੇ ਕਾਦਰਯਾਰ।  

• ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਰ ਿਾਰ ਕਾਹਿ ਅਤੇ ਜੰਿਨਾਮਾ ਕਾਹਿ ਧਾਰਾ : ਆਰੰਭ ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ।  

• ਪਰਮੱੁਖ ਿਾਰਕਾਰ : ਿੁਰੂ ਿੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ, ਨਜਾਬਤ ਅਤੇ ਪੀਰ ਮੁਿੰਮਦ  

• ਪਰਮੱੁਖ ਜੰਿਨਾਮਾਕਾਰ : ਸਾਿ ਮੁਿੰਮਦ, ਮਟਕ।  

• ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ , ਬੀਰ ਿਾਰ ਕਾਹਿ ਅਤੇ ਜੰਿਨਾਮਾ ਕਾਹਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ। 

 

Unit -IV ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ  
• ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ : ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ (ਜਨਮਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ : ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ, ਆਹਦ 

ਸਾਖੀਆਂ, ਸੰਭੂ ਨਾਥ ਿਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ, ਹਮਿਰਬਾਨ ਿਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ, ਜਨਮਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ; ਹਿਆਨ ਰਤਨਾਿਲੀ, ਿੁਰ ਹਬਲਾਸ, 

ਿੋਸਟਾਂ, ਪਰਚੀਆਂ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਿਚ)  

• ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ : ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ। 

• ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਹਿਚ ਨਿੇਂ ਝੁਕਾਅ  



• ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ  

• ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ  

• ਪਰਮੱੁਖ ਿਾਰਤਕਕਾਰ : ਭਾਈ ਿੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੂਰਨ ਹਸੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਤੇਜਾ ਹਸੰਘ, ਿੁਰਬਖ਼ਸ ਹਸੰਘ ਪਰੀਤਲੜੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਨੀ, 
ਬਲਿੰਤ ਿਾਰਿੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ਕਾਂਿ ਅਤੇ ਨਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਕਪੂਰ।  

• ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ।  

• ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ। 

 

Unit – V ਆਧੁਵਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ 
• ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ : ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ।  

• ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਹਿਚ ਪਰਮੱੁਖ ਰੁਝਾਨ (ਆਦਰਸਿਾਦੀ, ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ, ਪਰਿਤੀਿਾਦੀ, ਪਰਯੋਿਸੀਲ, ਜੁਝਾਰਿਾਦੀ, ਨਾਰੀ-
ਹਦਰਸਟੀ ਅਤੇ ਦਹਲਤ-ਹਦਰਸਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਿਚ)  

• ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਹਿਚ ਨਿੇਂ ਝੁਕਾਅ  

• ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ  

• ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ  

• ਪਰਮੱੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੀ : ਭਾਈ ਿੀਰ ਹਸੰਘ, ਪੂਰਨ ਹਸੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਹਤਰਕ, ਮੋਿਨ ਹਸੰਘ, ਅੰਹਮਰਤਾ ਪਰੀਤਮ, ਬਾਿਾ ਬਲਿੰਤ, ਿਹਰਭਜਨ 
ਹਸੰਘ, ਜਸਿੰਤ ਹਸੰਘ ਨੇਕੀ, ਹਸਿ ਕੁਮਾਰ, ਪਾਸ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਜਸਿੰਤ ਦੀਦ ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ 
ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ। 

 

 

Unit -VI ਆਧੁਵਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 

 

• ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ : ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ।  

• ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਹਿਚ ਪਰਮੱੁਖ ਰੁਝਾਨ ( ਆਦਰਸਿਾਦੀ, ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ, ਪਰਿਤੀਿਾਦੀ, ਇਹਤਿਾਸਕ, ਮਨੋਹਿਹਿਆਨਕ, ਨਾਰੀ-ਹਦਰਸਟੀ 
ਅਤੇ ਦਹਲਤ ਹਦਰਸਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਿਚ)  

• ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਹਿਚ ਨਿੇਂ ਝੁਕਾਅ 

• ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ  

• ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ 

• ਪਰਮੱੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲਕਾਰ : ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ, ਜਸਿੰਤ ਹਸੰਘ ਕੰਿਲ, ਿੁਰਹਦਆਲ ਹਸੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਹਟਿਾਣਾ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ, 
ਬਲਦੇਿ ਹਸੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੋਿਨ ਬਾਿਾ। 

• ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ : ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ।  

• ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਹਿਚ ਪਰਮੱੁਖ ਰੁਝਾਨ (ਆਦਰਸਿਾਦੀ, ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ, ਦੇਸ-ਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਪਰਿਤੀਿਾਦੀ, 
ਮਨੋਹਿਹਿਆਨਕ, ਨਾਰੀ ਹਦਰਸਟੀ ਅਤੇ ਦਹਲਤ ਹਦਰਸਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਿਚ)  



• ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਹਿਚ ਨਿੇਂ ਝੁਕਾਅ 

• ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ  

• ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ  

• ਪਰਮੱੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀਕਾਰ : ਸੁਜਾਨ ਹਸੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਹਸੰਘ ਦੁੱ ਿਲ, ਸੰਤ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕੁਲਿੰਤ ਹਸੰਘ ਹਿਰਕ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ, 

ਿਹਰਆਮ ਹਸੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹਸੰਘ।  

• ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ  

• ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ। 

 

Unit- VII ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕ ਅਤੇ ਇਕਾਂਗੀ  
• ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਕਾਂਿੀ : ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ। 

• ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਹਿਚ ਪਰਮੱੁਖ ਰੁਝਾਨ  

• ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਿੀ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ  

• ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਿੀ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ  

• ਪਰਮੱੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਇਕਾਂਿੀਕਾਰ : ਈਸਿਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ, ਸੰਤ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਿਰਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਬਲਿੰਤ ਿਾਰਿੀ, ਸੁਰਜੀਤ 
ਹਸੰਘ ਸੇਠੀ, ਚਰਨਦਾਸ ਹਸੱਧੂ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਆਤਮਜੀਤ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜ ਬੀਰ।  

• ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਿਮੰਚ : ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਪੜਾਅ, ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ ਅਤੇ ਭਹਿੱਖ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਕਾਂਿੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ 

 

Unit -VIII ਲੋਕਧਾਰਾ ਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਸਵਿਆਚਾਰ ਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਸਵਿਆਚਾਰ 

 

• ਲੋਕਧਾਰਾ : ਪਹਰਭਾਸਾ, ਪਰਹਕਰਤੀ ਤੇ ਤੱਤ  

• ਲੋਕਧਾਰਾ, ਆਧੁਹਨਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਹਧਅਮ  

• ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਹਿਹਸਸਟ ਸਾਹਿਤ 

• ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ : ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪਰਮੱੁਖ ਿੰਨਿੀਆਂ  

• ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਹਿਹਭੰਨ ਪਰਿਟਾਅ ਹਿਧੀਆਂ (ਲੋਕ ਿੀਤ, ਲੋਕ ਕਥਾ, ਲੋਕ ਹਿਸਿਾਸ, ਰੀਤੀ ਹਰਿਾਜ਼, ਲੋਕ ਨਾਟਕ, ਲੋਕ ਧਰਮ, ਲੋਕ 
ਕਲਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ)  

• ਹਿਸਿ ਪਰਹਸੱਧ ਲੋਕਯਾਨ ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ (ਹਿਲੀਅਮ ਥਾਮਸ, ਿੀ. ਪਾਪ ਅਤੇ ਐਲਨ ਡੰਡੀ) |  

• ਲੋਕਧਾਰਾ ਹਿਹਿਆਨ : ਪਹਰਭਾਸਾ, ਪਰਹਕਰਤੀ ਤੇ ਤੱਤ। 

• ਲੋਕਧਾਰਾ ਹਿਹਿਆਨ ਦੀ ਹਦਰਸਟੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਹਧਐਨ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਹਿਹਭੰਨ ਰੂਪ ਅਤੇ ਿਰਿੀਕਰਨ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਿਸਿਾਸ, ਲੋਕ ਹਸਆਣਪਾਂ, ਰੀਤਾਂ-ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਤਉਿਾਰ  



• ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਕਲਾਿਾਂ, ਲੋਕ-ਨਾਚ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਿੀਤ।  

• ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਿਰਿੀਕਰਨ : ਲੋਕ ਿੀਤ, ਲੋਕ ਕਥਾਿਾਂ, ਲੋਕ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧੰਦੇ, ਲੋਕ ਿਹਿਣੇ, ਲੋਕ ਪਹਿਰਾਿਾ ਅਤੇ 
ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ।  

• ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸੰਹਿ, ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਮੀਹਖਆ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ। 

• ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਹਸੱਧ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹਿਹਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ (ਆਰ.ਸੀ. ਟੈਂਪਲ, ਦਹਿੰਦਰ ਸਹਤਆਰਥੀ, ਸ.ਸ. ਿਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਮਹਿੰਦਰ 
ਹਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ, ਕਰਨੈਲ ਹਸੰਘ ਹਥੰਦ ਅਤੇ ਨਾਿਰ ਹਸੰਘ) ।  

• ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਹਧਐਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ। 

• ਸਹਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਪਹਰਭਾਸਾ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੱਤ।  

• ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਭਅਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਹਨਖੇੜ  

• ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਪਰਹਕਰਆ  

• ਸਹਭਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧ  

• ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਹਧਐਨ ਦੀਆਂ ਹਿਹਭੰਨ ਹਦਰਸਟੀਆਂ  

• ਸਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਭੂਿੋਲ, ਆਰਹਥਕਤਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ  

• ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਹਨਖੇੜ  

• ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਹਿਆਨ : ਪਹਰਭਾਸਾ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੱਤ  

• ਹਿਸਿ ਪਰਹਸੱਧ ਸਹਭਆਚਾਰ ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ ਰੇਮੰਡ ਹਿਲੀਅਮ, ਫੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਡਿਰਡ ਸਈਅਦ)।  

• ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਹਚੰਨਹ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਾਮੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪਰਭਾਿ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਰਸੰਿ 

• ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ, ਹਸਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕਾਚਾਰੀ ਪਰਬੰਧ  

• ਹਿਸਿੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਹਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਸਨਮੁਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ  

• ਪਰਹਸੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ (ਟੀ.ਆਰ. ਹਿਨੋਦ, ਿੁਰਬਖਸ ਹਸੰਘ ਫਰੈਂਕ ਅਤੇ ਜਸਹਿੰਦਰ ਹਸੰਘ) ।  

• ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਹਧਐਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੈਟਾ ਅਹਧਐਨ। 

 

Unit -IX ਿਾਸਾ, ਿਾਸਾ ਵਿਵਗਆਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਾ ਵਿਵਗਆਿ ਅਤੇ ਗੁਰਮਖੁੀ ਵਲਪੀ 
• ਭਾਸਾ : ਪਹਰਭਾਸਾ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ  

• ਭਾਸਾ, ਸਮਾਜ, ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧ। 

• ਭਾਸਾ, ਉਪਭਾਸਾ ਅਤੇ ਹਲਪੀ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਹਨਖੇੜ॥  



• ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਹਧਅਮ (ਹਪਰੰ ਟ, ਇਲੈਕਟਰਾਹਨਕ ਅਤੇ ਹਨਊ ਮੀਡੀਆ) ।  

• ਹਿਸਿ ਭਾਸਾ ਪਹਰਿਾਰ ।  

• ਆਧੁਹਨਕ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸਾਿਾਂ 

• ਭਾਸਾ ਹਿਹਿਆਨ : ਪਹਰਭਾਸਾ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਖੇਤਰ। 

• ਭਾਸਾ ਹਿਹਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਸਾਸਤਰ .  

• ਸਾਹਸਓਰ ਦੇ ਭਾਸਾਈ ਸੰਕਲਪ : ਹਚਿਨ : ਹਚਿਨਕ ਤੇ ਹਚਿਹਨਤ, ਲੈਂਿ ਤੇ ਪੈਰੋਲ, ਇਕਾਲਕ ਤੇ ਦੁਕਾਲਕ, ਕੜੀਦਾਰ ਤੇ ਲੜੀਦਾਰ।  

• ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦੇ ਭਾਸਾਈ ਸੰਕਲਪ : ਯੋਿਤਾ ਤੇ ਹਨਭਾਉ, ਿਹਿਨ ਤੇ ਸਤੱਿੀ ਜੁਿਤ, ਿਾਕਾਂਸ ਉਸਾਰੀ ਨੇਮ, ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਨੇਮ, ਧੁਨੀ 
ਰੂਪਾਤਮਕ ਨੇਮ।  

• ਧੁਨੀ ਤੇ ਧੁਨੀ ਹਿਹਿਆਨ : ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਿਰਿੀਕਰਨ  

• ਭਾਿਾਂਸ/ਰੂਪੀਮ ਤੇ ਭਾਿਾਂਸ/ਰੂਪੀਮ-ਪਰਬੰਧ : ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਿਰਿੀਕਰਨ  

• ਿਾਕ ਅਤੇ ਿਾਕ ਹਿਹਿਆਨ : ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਿਰਿੀਕਰਨ  

• ਅਰਥ ਅਤੇ ਅਰਥ ਹਿਹਿਆਨ : ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਿਰਿੀਕਰਨ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਹਿਕਾਸ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ 

• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਉੱਪਰ ਿੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀਆਂ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ 

• ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸਾਿਾਂ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਹਿਕਾਸ ਅਦਾਰੇ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਿਾਂਸ/ਰੂਪੀਮ-ਹਿਹਿਆਨ/ਹਿਉਂਤ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਕ-ਹਿਹਿਆਨ/ਹਿਉਂਤ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥ-ਹਿਹਿਆਨ/ਹਿਉਂਤ  

• ਿੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦਾ ਹਨਕਾਸ, ਹਿਕਾਸ ਤੇ ਹਿਸੇਸਤਾਿਾਂ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਿੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ  

• ਪਰਮੱੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਹਿਹਿਆਨੀ (ਦੁਨੀ ਚੰਦਰ, ਿਰਕੀਰਤ ਹਸੰਘ, ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ ਹਸੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧੂ)। 

 

Unit -X ਫੁਟਕਲ (ਪਰਿਾਸ, ਅਿੁਿਾਦ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਵਗਆਿ) 
 

• ਪਰਿਾਸ : ਪਹਰਭਾਸਾ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੱਤ  

• ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਾਸ : ਅੰਤਰ-ਹਨਖੇੜ  

• ਪਾਰਰਾਸਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਹਿਤ  

• ਬਿੁ ਸਹਭਆਚਾਰਿਾਦ : ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸਰੂਪ  



• ਪਰਿਾਸੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਚੇਤਨਾ : ਅੰਤਰ-ਹਨਖੇੜ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਾਸ : ਇਹਤਿਾਸ, ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਿੰਿਾਰਾਂ।  

• ਅਨੁਿਾਦ : ਪਹਰਭਾਸਾ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੱਤ  

• ਅਨੁਿਾਦ ਦੀਆਂ ਹਕਸਮਾਂ  

• ਅਨੁਿਾਦ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ  

• ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਮਸੀਨ ਅਨੁਿਾਦ  

• ਕਾਹਿ ਅਨੁਿਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ  

• ਦ-ੋਭਾਸੀਆ ਦਾ ਰੋਲ  

• ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਚ ਅਨੁਿਾਦਤ ਸਾਹਿਤ : ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ।  

• ਖੋਜ : ਪਹਰਭਾਸਾ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੱਤ  

• ਖੋਜ ਹਿਧੀ ਦੇ ਸੰਦ  

• ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ : ਅੰਤਰ-ਹਨਖੇੜ  

• ਖੋਜ-ਹਿਧੀਆਂ ਖੋਜ-ਹਨਬੰਧ ਅਤੇ ਸੋਧ-ਪਰਬੰਧ : ਅੰਤਰ-ਹਨਖੇੜ  

• ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਮੱਿਰੀ  

• ਖੋਜ ਅਤੇ ਹਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿੀਨ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ  

• ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ-ਪਰੰਪਰਾ 


