
 

 

    

     Programme Name : M.A. Punjabi 

 

 

Programme 
Outcomes 

1. Access a rich and diverse cultural tradition developed 
over a long period of time. This 
tradition includes Poetry, Prose, traditional folk dance, 
philosophy, film, music and meditation. 
2. Understand and appreciate the cultural tradition includes 
Poetry, prose, traditional folk dance, Philosophy, film, 
music and meditation. 
3. Punjabi Course helps them understand society and make 
them aware of their rights and duties. 
4. The Course enhances their critical thinking. 
5. Apply Punjabi to work, further study, translator job and 
also so many opportunities. Knowledge of modern 
standard Punjabi provides foundation for understanding 
the innumerable regional variants and various style of 
spoken Punjabi, which are found both within and 
outside the subcontinent. 
6. Use Punjabi to communicate with others. 
7. Understand their own culture through the study of other 
culture. 
8. Express needs, desires, or emotions properly. 
9. Understand and appreciate the cultural contexts in which 
Punjabi is used. 
10.Students learn the history of Punjabi Literature and 
various genres like poetry, fiction and drama. It 
develops an analytical and critical point of view among 
students. 
11. Students come to know about emergence of different 
genres in different time periods and it helps in 
understanding our culture and folklore. 

ਲੜੀ ਨ.ੰ ਕਰੋਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆ ਂ

1 ਮੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਿਾਨ ਹਿਰਸੇ; ਸੂਫੀ ਕਾਹਿ, ਗਰੁਮਹਤ ਕਾਹਿ ਅਤੇ ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ ਬਾਰ ੇ

ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਿਧਰੇੇ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਤਰਕਮਈ ਬਣਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਹਦਆਰਥੀ 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਿਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਏ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
 



2 ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤ, 

ਸਨਾਤਨੀ ਕਾਹਿ-

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਆਲੋਚਨਾ 

ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ੱਛਮੀਂ ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹਿਕਸਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ 

ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੇ ਿਨ। 

3 ਗੁਰਮਹਤ ਅਤੇ ਸੂਫੀ 

ਕਾਹਿ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਾਨ ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਹਗਆਨ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਾਠ 

ਗਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਗੁਰਮਹਤ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਕਾਹਿ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਹਨਕ ਪ੍ਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆ ਂ

ਦੀ ਸਮਝ ਿਧਰੇੇ ਹਿਕਹਸਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

4 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦਾ 

ਅਹਧਐਨ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਨਾਿਲ ਿਰਗੀ ਹਿਸ਼ਾਲ ਹਬਰਤਾਂਤਕ ਹਿਧਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਨਾਿਲ ਹਿਚ ਿੱਡੇ ਕੈਨਿਸ ਉੱਤੇ ਹਚਤਹਰਆ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸੱਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਭੂ-ਹਦਰਸ਼ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਹਿਰਸੇ ਦੇ ਆਯਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਿੈ। 

5 ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਆਧਹੁਨਕ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਹਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ 

ਕਰਦੇ ਿਨ। ਆਧੁਹਨਕ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਹਨਖੇੜ ਦੀ ਸਮਝ ਿੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ 

ਿਾਸਲ ਬਣਦਾ ਿੈ।  

6 ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੱਛਮੀ ਕਾਹਿ 

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਿਿਾਰਕ 

ਅਲੋਚਨਾ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੱਛਮੀ ਕਾਹਿ-ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਿਾਰਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੇ ਿਨ। 

7 ਮੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਕਾਹਿ-II 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਹਿਤ; ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ, ਸੂਫੀ ਕਾਹਿ ਤੇ ਹਕੱਸਾ 

ਕਾਹਿ ਦੇ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾਈ, ਦਾਰਸ਼ਹਨਕ ਅਤੇ ਕਾਹਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

8 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦਾ 

ਅਹਧਐਨ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਨਾਿਲ ਿਰਗੀ ਹਿਸ਼ਾਲ ਹਬਰਤਾਂਤਕ ਹਿਧਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਨਾਿਲ ਹਿਚ ਿੱਡੇ ਕੈਨਿਸ ਉੱਤੇ ਹਚਤਹਰਆ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸੱਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਭੂ-ਹਦਰਸ਼ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਹਿਰਸੇ ਦੇ ਆਯਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਿੈ। 

9 ਭਾਸ਼ਾਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਹਿਹਗਆਨਕ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਿੋਏ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦ ੇ

ਿਨ। 

10 ਸੱਹਭਆਚਾਰ, ਲੋਕਧਾਰਾ 

ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਸੱਹਭਆਚਾਰ 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦ ੇਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਲੋਕ-ਧਾਰਾਈ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਹਿਰਸੇ ਦੇ ਰੂ-

ਬ-ਰੂ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

11 ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਕਹਿਤਾ-I 

ਇਿ ਕੋਰਸ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

12 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ 

ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਹਧਐਨ-I 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਗੰਮੰਚ ਦੀਆਂ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤੇ 

ਸਮਕਾਲੀ ਗਤੀਹਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਹਮੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 

ਥੀਏਟਰ, ਟੈਲੀਹਿਯਨ ਅਤੇ ਹਫਲਮ ਹਨਰਮਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਤੱਤਾਂ ਬਾਰ ੇਿੀ ਹਗਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

13 ਭਾਸ਼ਾਹਿਹਗਆਨ, 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪ੍ੀ 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ੱਛਮੀ ਭਾਸ਼ਾਹਿਹਗਆਨਕ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਸਮੇਤ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਰੁਮੁਖੀ ਹਲਪ੍ੀ ਦੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸਕ ਪ੍ਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਿੰੁਦੇ 

ਿਨ। 

14 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ 

ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦ ੇਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਲੋਕ-ਧਾਰਾਈ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਹਿਰਸੇ ਦੇ ਰੂ-

ਬ-ਰੂ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

15 ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਕਹਿਤਾ-II 

ਇਿ ਕੋਰਸ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

16 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ 

ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਹਧਐਨ-II 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਗੰਮੰਚ ਦੀਆਂ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤੇ 

ਸਮਕਾਲੀ ਗਤੀਹਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਹਮੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 

ਥੀਏਟਰ, ਟੈਲੀਹਿਯਨ ਅਤੇ ਹਫਲਮ ਹਨਰਮਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਤੱਤਾਂ ਬਾਰ ੇਿੀ ਹਗਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

 


