ਪੀਐਚ.ਡੀ ਕੋਰ ਵਰਕ (ਪੰ ਜਾਬੀ) ਦੀ ਪਰਵਸ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਖਲ ਬ ਾਲ (2022-23)
ਭਾਗ ਹਿਲਾ : ਖੋਜ-ਹਿਧੀ ਹਿਹਗਆਨ
1.

ਖੋਜ-ਹਿਧਾਂਤ:
ਖਜ ਰਕਿਰਤੀ, ਕਰਭਾਸ਼ਾ, ਰਿਾਰਜ , ਮਸੱ ਤਵ
ਖੋਜ ਹਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰਕਾਰ :
ਖਜ ਦ ਰਿਾਰ : ਕਧਾਂਤਿ, ਇਕਤਸਾਿ, ਭਾਸ਼ਾ-ਕਵਕਿਆਨ, ਤੁਨਾਤਮਿ, ਕਵਆਕਖਆਤਮਿ, ਾਠ-ਕਨਰਣਾਮੂਿ
ਖਜ ਦੀਆਂ ਕਭਿੰ ਨ-ਕਭਿੰ ਨ ਕਵਧੀਆਂ : ਆਿਮਨਾਤਮਿ (inductive), ਕਨਿਮਨਾਤਮਿ (deductive)

2.

ਖੋਜ-ਰਹਕਹਰਆ :
ਖਜ-ਰਕਿਕਰਆ : ਖਜ ਕਵਸ਼ ਦੀ ਚਣ, ਰੂ-ਰਖਾ ਦੀ ਕਤਆਰੀ, ਖਜ-ਿੰ ਦ, ਆਧਾਰ ਮੱ ਿਰੀ ਦਾ ਇੱ ਿਤਰੀਿਰਣ, ਖਤਰੀ ਖਜ, ਖਤਰੀ ਖਜ
ਦ ਿੰ ਦ ਅਤ ਰਕਿਕਰਆ, ਖਜ ਦੀ ਸ਼ਿਾਰੀ, ਟਾਈ ੀਟ, ਸਵਾ , ਰ-ਕਟੱ ਣੀਆਂ, ਕੱ ਟ ਅਤ ੂਤਰੀਿਰਣ, ੁਤਿਾਵੀ, ਕਰਕਸ਼ਸ਼ਟ
ਤ ਿਰਮ ੂਚੀ, ਅਨੁਿਰਮਕਣਿਾ

3.

ਿੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ :
ੂਚਨਾ ਤਿਨਾ ਜੀ ਅਤ ਖਜ ਿਾਰਜ ਕਵਚ ੂਚਨਾ ਤਨਾ ਜੀ ਦ ਰੂ ਇਿੰ ਟਰਨੈੱਟ ਅਤ ਸਰ ਫ਼ਟ-ਰਤ (ੀ.ਡੀ. ਆਕਦ), ਇਿੰ ਟਰਨੈੱਟ
ਇਿ ਖਜ ਰਤ ਵਜੋਂ, ਸਵਾ ਦਣ ਦੀ ਕਵਧੀ, ਇਿੰ ਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤ ਖਜ ਰਤਾਂ ਦੀ ਰਮਾਕਣਿਤਾ, ਿੰ ਜਾਬੀ ਕਵਿੀੀਡੀਆ, ਿੰ ਜਾਬੀ ੀਡੀਆ

4.

ਰਮੁੱ ਖ ੰ ਜਾਬੀ ਖੋਜਕਾਰ :
ਰਮੁਖ ਖਜਿਾਰ : ਆਰ.ੀ.ਟੈਂ, ਿਰੀਅਰਨ, ਜੀ.ਬੀ. ਕਿੰ ਘ, ਾਕਸਬ ਕਿੰ ਘ, ਮਸਨ ਕਿੰ ਘ ਕਿੰ ਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਜੀਤ ਕਿੰ ਘ ੀਤ, ਰਤਨ
ਕਿੰ ਘ ਜੱ ਿੀ, ਸਰਿੀਰਤ ਕਿੰ ਘ, ਦੁਨੀ ਚਿੰ ਦਰ, ਕਆਰਾ ਕਿੰ ਘ ਦਮ

ਭਾਗ ਦੂਜਾ : ੰ ਜਾਬੀ
1.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਾ ਅਤ ਭਾਾ ਖਵਖਿਆਨ
ਬਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ: ਵਯਬਾਸ਼ਾ, ਸਯੂ ਰਮਜਨ ਅਤ ਖਤਯ
ਧੁਨੀ ਸ਼ਾਸਤਯ(Phonology), ਧੁਨੀ-ਵਿਵਗਆਨ(Phonetics), ਧੁਨੀਗਰਾਭ(Phoneme)
ਧੁਨੀਗਰਾਭ ਵਿਵਗਆਨ(Phnemics), ਧੁਨੀ ਕਨਯਮ, ਧੁਨੀ ਕਰਵਰਤਨ, ੰ ਜਾਫੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਸਵਯ, ਵਿਅੰ ਜਨ, ਅੱ ਖਯ, ਸੁਯ, ਫਰ, ਤਾਨ, ਸੰ ਗਭ
ਯੂ ਵਿਵਗਆਨ(Morphology), ਯੂ ਗਰਾਭ(Morpheme), ਯੂ ਵਯਿਯਤਨ, ਸ਼ਫਦ ਫਣਤਯ, ਯੂ : ਅਗਤਯ ਤ ਵਛਤਯ, ਸ਼ਫਦ
ਯਚਨਾ ਅਤ ਸ਼ਫਦ ਵਿਉਤਤੀ
ਿਾਕ ਵਿਵਗਆਨ : (Syntax)-ਿਾਕ, ਉਿਾਕ, ਿਾਕਾਂਸ਼ (ਫਣਤਯ ਅਤ ਵਕਸਭਾਂ)
ਅਯਥ ਵਿਵਗਆਨ(Semantics), ਅਯਥ ਵਯਿਯਤਨ ਸਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ, ਸਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਾਸ਼ਾ, ਬਾਸ਼ਾ ਯਵਜਸਟਯ,
ਵਜਨ ਤ ਕਵਯਓਰ
ਵਚਹਨ ਵਿਵਗਆਨ : ਵਚਹਨਕ(Signifier), ਵਚਹਵਨਤ(Signified), ਸੰ ਯਚਨਾਤਭਕ ਬਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨ
ਰੈਂ ਗ ਤ ਯਰ(Langue and Parole), ਇਕਾਵਰਕ ਤ ਦੁਕਾਵਰਕ(Synchronic and Diachronic),
ਕੜੀਦਾਯ ਤ ਰੜੀਦਾਯ(Syntagmatic and Paradigmatic)
ਬਾਸ਼ਾ:ਵਯਬਾਸਾ, ਸਯੂ,ਰੱਛਣ, ਰਕਾਯਜ, ਭਹੱ ਤਿ, ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਸ਼ਤਾਿਾਂ
ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਸੰ ਚਾਯ ਭਾਵਧਅਭ
ਬਾਸ਼ਾ ਵਯਿਾਯ: ਸਯੂ ਅਤ ਿਯਗੀਕਯਣ
ਬਾਯਤੀ ਆਵਯਆਈ ਬਾਸ਼ਾ ਵਯਿਾਯ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ
ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਤੀ ਅਤ ਵਿਕਾਸ-ੜਾ
ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਉਬਾਸ਼ਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਦੀਆਂ ਉ-ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ
ੰ ਜਾਫੀ ਅਤ ਹਯ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ : ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਾਯਸੀ, ਅੰ ਗਰਜ਼ੀ, ਉਯਦੂ ਅਤ ਵਹੰ ਦੀ
ਬਾਸ਼ਾ,ਵਰੀ ਅਤ ਗੁਯਭੁਖੀ ਆਯਥਗਰਾਪੀ : ਗੁਯਭੁਖੀ ਵਰੱੀ ਵਨਕਾਸ ਤ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਚੀਨਤਾ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਰਈ ਉਵਚੱ ਤਤਾ
ੰ ਜਾਫੀ ਕਸ਼ਕਾਯੀ, ਵਿਆਕਯਣ-ਯਚਨਾ ਅਤ ਅਨੁਿਾਦ ਕਾਯਜ
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2.

ਾਖਸਤ ਦੀ ਇਖਤਸਾਕਾਰੀ ਅਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਾਖਸਤ ਦੀ ਇਖਤਸਾਕਾਰੀ
ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕਾਯੀ ਦ ਅਧਾਯ, ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕਾਯੀ ਤ ਸਾਵਹਤ ਸਭੀਵਖਆ, ਸਾਵਹਤਕ ਤੱ ਥ ਦਾ ਵਨਯਣਾ।

ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕਾਯੀ ਦਾ ਸਭੀਵਖਆਤਭਕ ਅਵਧਐਨ:
ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕਾਯੀ : ਸਵਥਤੀ ਅਤ ਸਭੱ ਵਸਆਿਾਂ
ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਕਾਰ-ਿੰ ਡ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਵਹਤ ਦ ਇਵਤਹਾਸਾਂ ਦਾ ਿਯਗੀਕਯਣ
ਸਾਵਹਵਤਕ ਰਵਹਯਾਂ : ਯਹੱ ਸਿਾਦ, ਆਦਯਸ਼ਿਾਦ, ਯੁਭਾਂਸਿਾਦ, ਮਥਾਯਥਿਾਦ, ਰਗਤੀਿਾਦ, ਰਮਗਿਾਦ, ਅਸਵਤਿਿਾਦ,
ਜੁਝਾਯਿਾਦੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਯਾ
3.

ਾਖਸਤ-ਰੂਪ,ਾਖਸਤ ਆਲੋ ਚਨਾ ਅਤ ਾਖਸਤ ਿੋਜ

ਕਵਿਤਾ ਦ ਯੂ

:

(ਓ) ਯੰ ਯਾਗਤ : ਸ਼ਫਦ, ਸ਼ਰ ਕ, ਕਾਪੀ, ਫਾਯਾਭਾਹ, ਿਾਯ, ਵਕੱ ਸਾ, ਜੰ ਗਨਾਭਾ, ਸੀਹਯੀ
(ਅ) ਆਧੁਵਨਕ : ਆਧੁਵਨਕ ਵਫਯਤਾਂਤਕ, ਨਾਟਕੀ ਤ ਰਗੀਤਕ ਕਾਵਿ : ਨਜ਼ਭ, ਗ਼ਜ਼ਰ, ਯੁਫਾਈ

ਿਾਯਤਕ ਦ ਯੂ : ਵਨਫੰ ਧ, ਸਯਨਾਭਾ, ਡਾਇਯੀ, ਜੀਿਨੀ, ਸਵ- ਜੀਿਨੀ, ਯਖਾ ਵਚੱ ਤਯ, ਸੰ ਸਭਯਣ
ਗਰ: ਨਾਿਰ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਿਵਰਟ, ਵਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ
ਨਾਟਕ ਅਤ ਯੰ ਗ-ਭੰ ਚ : ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਕਾਵਿ-ਨਾਟਕ, ਨੁਕੜ ਨਾਟਕ,
ਸਾਵਹਤ ਅਤ ਹਯ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (ਬਾਸ਼ਾ, ਸਭਾਜ, ਧਯਭ, ਦਯਸ਼ਨ, ਇਵਤਹਾਸ ਅਤ ਭਨੋਵਿਵਗਆਨ)
ਾਖਸਤ-ਅਖਿਐਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ
(ਓ) ਬਾਯਤੀ:ਕਾਵਿ ਦਾ ਸਯੂ ਅਤ ਰਕਾਯਜ
ਕਾਵਿ ਦ ਬਦ : ਵਦਰਸ਼ ਕਾਵਿ, ਸ਼ਰਿ ਕਾਵਿ, ਰਫੰਧ ਕਾਵਿ, ਭਹਾਂਕਾਵਿ, ਖੰ ਡ ਕਾਵਿ, ਭੁਕਤਕ ਕਾਵਿਯਸ, ਧੁਨੀ, ਅਰੰਕਾਯ, ਿਕਰਕਤੀ, ਯੀਤੀ,
ਔਵਚਤਮ
(ਅ) ੱ ਛਭੀ
ਅਯਸਤੂਿਾਦੀ, ਭਨੋਵਿਵਗਆਨਕ, ਸਭਾਜ ਸ਼ਾਸਤਯੀ, ਭਾਯਕਸਿਾਦੀ, ਯੂਿਾਦੀ, ਸੰ ਯਚਨਾਿਾਦੀ, ਵਚਹਨ ਵਿਵਗਆਨਕ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਲੋ ਚਨਾ
ਆਯੰ ਬ ਅਤ ਵਿਕਾਸ

(ੱ ਛਭੀ ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀਆਂ)

ੰ ਜਾਫੀ ਖਜ ਅਤ ਆਰ ਚਨਾ ਦੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਅਤ ਨਿੀਨ ਸੰ ਬਾਿਨਾਿਾਂ
ਰਭਖ
ੁੱ ੰ ਜਾਫੀ ਆਰ ਚਕ : ਰ.ਵਕਸ਼ਨ ਵਸੰ ਘ, ਸੰ ਤ ਵਸੰ ਘ ਸਖੋਂ, ਹਵਯਬਜਨ ਵਸੰ ਘ, ਅਤਯ ਵਸੰ ਘ, ਫਾਿਾ ਫੁੱ ਧ ਵਸੰ ਘ, ਨਜਭ ਹੁਸਨ ਸੱ ਮਦ
4.
ਰ ਕਧਾਯਾ

ਲੋ ਕਿਾਰਾ ਅਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਾਖਸਤ
: ਸਯੂ, ਤੱ ਤ, ਭਹੱ ਤਿ, ਰ ਕਧਾਯਾ-ਵਿਵਗਆਨ
ਰ ਕ ਸਾਵਹਤ :ਵਯਬਾਸ਼ਾ, ਸਯੂ ਅਤ ਿਯਗੀਕਯਣ, ਸਾਵਹਤ ਅਤ ਰ ਕ ਸਾਵਹਤ, ੰ ਜਾਫੀ ਦੀ ਰ ਕਧਾਯਾਈ ਸਾਭੱ ਗਰੀ ਦ ਵਿਵਬੰ ਨ ਯੂ ਅਤ
ਿਯਗੀਕਯਣ
ਰ ਕ ਗੀਤ : ਸੰ ਸਕਾਯਾਂ, ਯੁੱ ਤਾਂ, ਵਦਨ-ਵਦਹਾਯਾਂ, ੂਜਾ ਅਤ ਦਿੀ ਦਿਵਤਆਂ ਫਾਯ ਗੀਤ(ਬਜਨ, ਬਟ, ਨਾਅਤ, ਹਭਦ) ਕਾਯਜਗਤ ਗੀਤ,
ਵਆਯ ਗੀਤ, ਸੂਯਭਗਤੀ ਦ ਗੀਤ, ਵਨਰਤ ਗੀਤ, ਫੱ ਵਚਆਂ ਦ ਗੀਤ, ਸ਼ਾਿਯ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ਗੀਤ।
ਰ ਕ ਕਾਵਿ-ਯੂ : ਸੱ ਦ, ਫਾਯਹਭਾਹ, ਘੜੀਆਂ, ਅਰਾਹੁਣੀਆਂ, ਭਾਹੀਆ, ਟੱ , ਫਰੀਆਂ, ਰ ਯੀਆਂ, ਢਰ, ਰ ਕਿਾਯਾਂ
ਰ ਕ ਕਥਾਿਾਂ : ਵਭਵਥਕ ਕਥਾਿਾਂ, ਦੰ ਦ ਕਥਾਿਾਂ, ਯੀ ਕਥਾਿਾਂ, ਰਤ ਕਥਾਿਾਂ, ਜਨਯ ਕਥਾਿਾਂ
ਪੁਟਕਰ : ਰ ਕ ਗਾਥਾ, ਅਖਾਣ, ਫੁਝਾਯਤਾਂ, ਭੁਹਾਿਯ
ੰ ਜਾਫੀ ਰ ਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ : ਿਵਹਭ-ਬਯਭ ਜੰ ਤਯ-ਭੰ ਤਯ, ਜਾਦੁ-ਟੂਣ, ਤਾਿੀਜ਼, ਸ਼ਗਨ-ਅਸ਼ਗਨ, ੁੰ ਨ-ਾ, ਸੰ ਸਕਾਯ ਤ
ਯੀਤੀ ਵਯਿਾਜ(ਜਨਭ,ਵਿਆਹ ਤ ਭਤ ਨਾਰ ਸੰ ਫੰ ਵਧਤ), ਿਯਤ ਤ ੂਜਾ ਵਿਧੀਆਂ, ਕਯਭਕਾਂਡ, ਸਾਕਾਦਾਯੀ
ੰ ਜਾਫ ਦੀਆਂ ਰ ਕ ਕਰਾਿਾਂ
ੰ ਜਾਫ ਦਾ ਰ ਕ ਸੰ ਗੀਤ
ੰ ਜਾਫ ਦਾ ਰ ਕ ਨਾਟ
ੰ ਜਾਫ ਦ ਰ ਕ ਨਾਚ
ੰ ਜਾਫ ਦ ਰ ਕ ਧੰ ਦ, ਰ ਕ ਗਵਹਣ, ਰ ਕ ਵਹਯਾਿਾ, ਰ ਕ ਖਡਾਂ ਅਤ ਤਭਾਸ਼
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5.

ਖਭਆਚਾਰ ਖਵਖਿਆਨ ਅਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਖਭਆਚਾਰ
ਸਵਬਆਚਾਯ:ਵਯਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਤੱ ਤ, ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤ ਸਵਬਅਤਾ

ਸਵਬਆਚਾਯ ਵਿਵਗਆਨ

: ਵਯਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਸਯੂ

ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਛਾਣ-ਵਚੰ ਨਹ
ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦ ਰਭਖ
ੁੱ ਯੂ : ਵਿਵਬੰ ਨ ਕਰਾਿਾਂ, ਵਹਯਾਿਾ, ਖਡਾਂ, ਧੰ ਦ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤ ਯੀਤੀ ਵਯਿਾਜ, ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦੀ
ਬੂਗਵਰਕ ਯੂ-ਯਖਾ, ਸੰ ਮੁਕਤ ੰ ਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ
6.

ਪੰ ਜਾਬੀ ੂਫੀ ਕਾਖਵ

ਸੂਪੀਭਤ : ਵਸੱ ਧਾਂਤ ਅਤ ਵਿਕਾਸ
ਰਭਖ
ੁੱ ੰ ਜਾਫੀ ਸੂਪੀ ਕਿੀ

: ਫਾਫਾ ਯੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸਨ, ਫੁਰ ਹ ਸ਼ਾਹ

ੰ ਜਾਫੀ ਸੂੀ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ
7.

, ਸੂਪੀ ਵਸਰਵਸਰ : ਵਚਸ਼ਤੀ, ਕਾਦਯੀ, ਭਰਾਭਤੀ, ਸੁਹਯਾਿਯਦੀ

ਿੁਰਮਖਤ ਕਾਖਵ ਿਾਰਾ

ਆਯੰ ਬ, ਵਿਕਾਸ ਅਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ
ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਵਹਫ

: ਸੰ ਾਦਨਾ ਅਤ ਸਾਵਹਵਤਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

ਰਭਖ
ੁੱ ਫਾਣੀਕਾਯ : ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ, ਗੁਯੂ ਅੰ ਗਦ ਦਿ, ਗੁਯੂ ਅਭਯ ਦਾਸ, ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ, ਗੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ, ਗੁਯੂ ਤਗ਼ ਫਹਾਦਯ
ਬਗਤ ਕਿੀ : ਯਵਿਦਾਸ, ਨਾਭਦਿ, ਕਫੀਯ,ਫਾਫਾ ਪਯੀਦ ਆਵਦ
ਗੁਯਫਾਣੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਯ ਅਤ ਰਬਾਿ
ਿਾਯਾਂ ਬਾਈ ਗੁਯਦਾਸ
8.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਖਕਿੱ ਾ ਅਤ ਬੀਰ ਕਾਖਵ
ਰਭਖ
ੁੱ ਵਕੱ ਸਾਕਾਯ : ੀਰੂ, ਿਾਵਯਸ, ਹਾਸ਼ਭ, ਕਾਦਯਮਾਯ

ਰਭਖ
ੁੱ ਿਾਯਕਾਯ

: ਗੁਯੂ ਗਵਫੰ ਦ ਵਸੰ ਘ, ਨਜਾਫਤ

ੰ ਜਾਫੀ ਜੰ ਗਨਾਭ
9.

: ਸ਼ਾਹ ਭੁਹੰਭਦ, ਭਟਕ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ
ਭੱ ਧਕਾਰੀਨ (ਜਨਭਸਾਖੀ ਯੰ ਯਾ : ੁਯਾਤਨ ਜਨਭਸਾਖੀ,ਆਵਦ ਸਾਖੀਆਂ, ਸ਼ੰ ਬੂ ਨਾਥ ਿਾਰੀ ਜਨਭਸਾਖੀ, ਵਭਹਯਫਾਨ ਿਾਰੀ ਜਨਭਸਾਖੀ
ਬਾਈ ਫਾਰਾ, ਵਗਆਨ ਯਤਨਾਿਰੀ) ਗੁਯ ਵਫਰਾਸ, ਗਸ਼ਟਾਂ, ਯਚੀਆਂ, ਯਵਹਤਨਾਭ ਅਤ ਟੀਕ
ਆਧੁਵਨਕ : ਿਾਯਤਕ ਯੂ ਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਨਫੰ ਧ, ਜੀਿਨੀ, ਸਯਨਾਭਾ, ਯਖਾ ਵਚੱ ਤਯ, ਸੰ ਸਭਯਣ
ਰਭਖ
ੁੱ ਿਾਯਤਕਕਾਯ: ਗੁਯਫਖਸ਼ ਵਸੰ ਘ ਰੀਤਰੜੀ, ਫਰਯਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਸ਼ਯਧਾ ਯਾਭ ਵਪਰ ਯੀ, ਭਵਹੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਯੰ ਧਾਿਾ, ਫਰਿੰ ਤ ਗਾਯਗੀ
ੰ ਜਾਫੀ ਗਦ ਸ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

10.

ਆਿੁਖਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਖਵ

ਆਧੁਵਨਕਤਾ ਅਤ ਆਧੁਵਨਕ ਫਧ
ਆਯੰ ਬ, ਵਿਕਾਸ ਅਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ
ਰਭਖ
ੁੱ ਕਿੀ : ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰ ਘ, ਧਨੀ ਯਾਭ ਚਾਵਤਰਕ, ੂਯਨ ਵਸੰ ਘ, ਭਹਨ ਵਸੰ ਘ, ਫਾਿਾ ਫਰਿੰ ਤ, ਅੰ ਵਭਰਤਾ ਰੀਤਭ, ਹਵਯੰ ਦਯ ਵਸੰ ਘ ਯੂ,
ਅਿਤਾਯ ਵਸੰ ਘ ਅਜ਼ਾਦ, ਜਸਿੰ ਤ ਵਸੰ ਘ ਨੇਕੀ, ਵਸ਼ਿ ਕੁਭਾਯ, ਹਵਯਬਜਨ ਵਸੰ ਘ, ਾਸ਼, ਸੁਯਜੀਤ ਾਤਯ, ਡਾ. ਜਗਤਾਯ, ਸੰ ਤ ਵਸੰ ਘ ਸਖੋਂ,
ਵਨਯੰ ਜਨ ਵਸੰ ਘ ਨੂਯ
ਰੰਫੀ ਵਫਰਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾ ਅਤ ੰ ਜਾਫੀ ਗ਼ਜ਼ਰ
11.
ਨਾਿਰ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਲਪ
: ਆਯੰ ਬ, ਵਿਕਾਸ ਅਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ
ੰ ਜਾਫੀ ਗਰ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਯ
ਰਭਖ
ੁੱ ਨਾਿਰਕਾਯ : ਨਾਨਕ ਵਸੰ ਘ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਵਸੰ ਘ, ਤਾਯਾ ਵਸੰ ਘ, ਸਹਣ ਵਸੰ ਘ ਸੀਤਰ, ਗੁਯਵਦਆਰ ਵਸੰ ਘ, ਯਾਭ ਸਯੂ ਅਣਖੀ, ਖ਼ਯ
ਜ਼ਭਾਨ, ਭਨਸਾ ਮਾਦ, ਦਯਸ਼ਨ ਧੀਯ, ਸਿਯਨ ਚੰ ਦਨ
ਕਹਾਣੀ ਅਤ ਵਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ : ਆਯੰ ਬ, ਵਿਕਾਸ ਅਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ
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ਪੀਐਚ.ਡੀ ਕੋਰ ਵਰਕ (ਪੰ ਜਾਬੀ) ਦੀ ਪਰਵਸ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਖਲ ਬ ਾਲ (2022-23)
ਰਭਖ,ਕਹਾਣੀਕਾਯ
ੁੱ
: ਗੁਯਭੁਖ ਵਸੰ ਘ ਭੁਸਾਯ, ਗੁਯਫਖਸ਼ ਵਸੰ ਘ ਰੀਤ ਰੜੀ, ਸੰ ਤ ਵਸੰ ਘ ਸਖੋਂ, ਕਯਤਾਯ ਵਸੰ ਘ ਦੁੱ ਗਰ, ਕੁਰਿੰ ਤ ਵਸੰ ਘ ਵਿਯਕ,
ਸੁਖਿੰ ਤ ਕ ਯ ਭਾਨ, ਿਵਯਆਭ ਵਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ
ਕਹਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਨਿੇਂ ਝੁਕਾ ਅਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਰਾਤੀਆਂ
12.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤ ਇਕਾਂਿੀ

ਆਯੰ ਬ, ਵਿਕਾਸ ਅਤ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ
ਰਭਖ
ੁੱ ਨਾਟਕਕਾਯ ਅਤ ਇਕਾਂਗੀਕਾਯ : ਈਸ਼ਿਯ ਚੰ ਦਯ ਨੰਦਾ, ਸੰ ਤ ਵਸੰ ਘ ਸਖੋਂ, ਹਯਚਯਨ ਵਸੰ ਘ, ਫਰਿੰ ਤ ਗਾਯਗੀ, ਗੁਯਚਯਨ ਵਸੰ ਘ
ਜਸੂਜਾ, ਅਜਭਯ ਵਸੰ ਘ ਔਰਖ, ਭਜਯ ਇਸਹਾਕ ਭੁਹੰਭਦ, ਚਯਨ ਦਾਸ ਵਸੱ ਧੂ , ਆਤਭਜੀਤ, ਸਿਯਾਜਫੀਯ
ੰ ਜਾਫੀ ਯੰ ਗਭੰ ਚ : ਆਯੰ ਬ, ਵਿਕਾਸ, ਸਭੱ ਵਸਆਿਾਂ ਅਤ ਨਿੀਨਤਭ ਸ਼ਰੀਆਂ ਤ ਜੁਗਤਾਂ
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