
               pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvw  

                               2019-2020 

                         

                    (kors dw nwm: BwSw-ivigAwn) 

pRogrwm:    AYm ey pMjwbI 

smYstr:   cOQw 

AiDAwpk dw nwm:   fw. suKdyv isMG nwgrw 

auplbDqw dw smW:  svyry 9:00 qoN Swm  4:00 vjy qk 

kors dy audyS :  ies kors dw audyS ividAwrQIAW nUM BwSw-ivigAwn 
sMbMDI igAwn dyxw hY[  BwSw ivigAwn dw bwkI ivigAwnW nwl sMbMD 
aujwgr  krny Aqy ividAwrQIAW nUM mwnvI BwSw sI pRikrqI , ivSysqwvW 
d`sidAW pMjwbI BwSw dI bxqr bwry ivsQwr nwl igAwn dyxw[ BwSweI 
DunI qoN lY ky vwkwqmk bxqrW qk hr juj dy inXmW dw ividAwrQIAW nUM 
igAwn dyxw[ 

kors ivclI ivSY-sUcI  : 

     cOQy smYstr ivc ividAwrQIAW nUM islybs 
Anuswr ivAwkrnk iekweIAW dI pirBwSw dyNidAW vwk , aupvwk, vwkMS, 
Sbd Aqy BwvMS bwry igAwn id`qw jwvygw[ BwvMS ivc rUp (MORPH) sih-
rUp (Allomorph) , mukq BwvMS, Xukq BwvMS, is&r BwvMS Aqy smDunI 
BwvMS bwry d`isAw jwvygw  Aqy  nwl hI DwqU Aqy vDyqrW (Affixes) nUM  
ivsQwr nwl pVHwieAw jwvygw[ ies qoN ielwvw ivAwkrnk vrg (ijs 
ivc vcn, ilMg, kwl, vwc, purK Aqy AwspYkt bwry jwxkwrI id`qI 



jwvygI), ArQ-ivigAwn, BwrqI BwSweI pirvwrW bwry d`sidAW pMjwbI 
BwSw dy inkws Aqy ivkws bwry d`isAw jwvygw[ BwSw-ivigAwn dI Sw^w 
aup-BwSw-ivigAwn dy nwl-nwl gurmuKI AwrQogrwPI bwry igAwn id`qw 
jwvygw[gurmuKI ilpI dy inkws Aqy ivkws bwry smJwauNidAW pMjwbI Sbd-
joVW bwry jwxkwrI id`qI jwvygI[ smu`cy pwTkRm nUM insicq kIqy gey cwr 
BwgW ivc vMf ky pVHwieAw jwvygw[ 

pwTkRm dI ivsQwirq jwxkwrI  :  pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI XUnIvristI 
dI vY~bsweIt www.gndu.ac.in qy auplbD hY[ 

pVHwaux dy qrIky/FMg : 

1. lYkcr  :       ie`k h&qy ivc Cy 
2. sYmInwr :       ie`k h&qy ivc do 
3. ividAwrQIAW koloN prcw ilKvwauxw:- ies kwrj leI ividAwrQIAW 

nUM v`K-v`K ikqwbW pVHn leI Aqy aunHW dy AwDwr qy v`K-v`K prcy 
ilKx leI ikhw jwvygw[ 

4. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoN kIqI jwvygI  
5. ividAwrQIAW nUM ivSyS ivSy qy bolx/smJwaux leI ikhw jwvygw[ 
6. shwiek sm`grI ivc borf dy nwl-nwl cwrt vI vrqy jwxgy[ 

ies pRogrwm nwl hox vwlIAW pRwpqIAW dIAW sMBwvnwvW : 

1. ies nwl ividAwrQI BwSweI bxqr nUM smJx dy smr`Q hoxgy[ 
2. ivAwkrnk iekweIAW Aqy ivAwkrnk vrgW nwl juVy hoey mu`Fly 

sMklpW bwry jwxngy[ 
3. ArQ-ivigAwn zrIey auh ivhwrk p`Dr qy ArQW dIAW prqW nUM 

KolHx ivc smr`Q hoxgy[ 
4. BwrqI BwSweI pirvwrW ivc pMjwbI dw inkws Aqy ivkws 

ividAwrQIAW nUM pMjwbI dI ieiqhwiskqw nwl jwxU krvweygw[ 

http://www.gndu.ac.in/


5. aup-BwSw-ivigAwn nwl ividAwrQI aup-BwSwvW nUMivigAwnk 
nzrIey nwl prK skxgy[ 

6. AwrQogrw&I pVHidAW ividAwrQI  gurmuKI ilpI dy ilKx isDWq bwry  
igAwn hwisl krngy[ 

 

 

bOiDk hunr: 

1. ividAwrQI BwSweI bxqrW ivc DunI qoN vwk qk dIAW BwSk mdW 
nUM inKyVn Aqy auhnW nUM ivSlyiSq kr skxgy[ 

2. BwSw-ivigAwn dy igAwn  nwl ividAwrQI BwSw dw ivigAwnk 
nzrIey qoN AiDAYn krn dy kwbl hoxgy[ 

3. ieiqhwsk BwSw-ivigAwn ividAwrQIAW nUM pMjwbI BwSw dy inkws 
Aqy ivkws nUM sQwipq kr skxgy[ 

 

AmlI hunr (Practical skill)  : 

 

1. pMjwbI BwSw dIAW DunIAW nUM IPA (International Phonetic 

Alphabet) ivc AMikq krnw isKwauxw[ 
2. DunIAW nUM cwrt ivc sQwipq krky auhnW dw ivSlySx krnw 

isKwieAw jwvygw[ 
3. BwSwvW dy inkws Aqy ivkws nUM cwrt zrIey smJwieAw jwvygw[ 
4. BwvMSW (Morphemes) nUM fwieAwgRwm ivc sQwipq krky auhnW dw 

vrgIkrn isKwieAw jweygw[ 



5. koeI vI swihqk rcnw dy ky ArQ ivigAwnk igAwn nwl aus 
ivcly ArQW dIAW prqW aujwgr krn dw hunr ivkisq kIqw 
jwvygw[ 
 

*ividAwrQIAW dI prK leI auhnW nUM smyN-smyN v`K-v`K iviSAW 

qy ilKq kwrj id`qw jwvygw[ 

 

 

BwSw nUM ivvhwrk p`Dr qy vrqx dw hunr  : 

1. BwSw nUM pRBwvSwlI FMg nwl vrqx dy Xog hoxgy[ 
2. ividAwrQIAW ivc isrjnwqmk XogqwvW pirp`k hoxgIAW[ 
3. iksy vI ivSy qy qulnwqmk AiDAYn auswrn dy kwbl hoxgy[ 
4. ividAwrQIAW ivc sMcwr krn dw hunr pirp`k hovygw[ 

 

ividAwrQIAW dI prK: 

mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy AMk smW-swrnI 
 
AMqirk mulWkx 
 

    

1. klws tYst (hryk 
Xuint dw) 

40% Xuint ^qm hox ipCoN 

 
2. ividAwrQIAW dy 

sYmInwr 

  
hryk h&qy do 



 

3. GrylU ipRiKAwvW 
 

 

40% kwlj dy ipRMsIpl vloN 
inrDwrq kIqy smyN 
Anuswr 

 

AiDAwpn dI rUp-ryKw : 

             Bwg/Xuint   AiDAwpn dw smW (lgBg) 
Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 30 jnvrI 
Bwg dUjw  02 PrvrI qoN 20 PrvrI 
Bwg qIjw 22 PrvrI qoN 15 mwrc 
Bwg cOQw 17 mwrc qoN  05 ApRYl  
duhrweI  ApRYl dy AKIr qk 
 

ividAwrQIAW dI hwzrI: 

1. ividAwrQIAW dI hwzrI lwzmIN hY[ lgwey gey ku`l lYkcrW ivcoN 
ividAwrQIAW leI 75% hwzrI zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI 
hwzrI dI Srq pUrI nhIN krngy auhnW nUM XUnIvristI ipRiKAwvW 
ivc bYTx dI AwigAw nhI id`qI jwvygI[ 

 

pusqkW : 

1. is`DWqk BwSw- ivigAwn: fw. pRym pRkwS isMG 
2. mwnv-ivigAwnk BwSw ivigAwn: fw. prmjIq isMG is`DU 
3. prcwiek BwSw-ivigAwn: vyd AgnIhoqrI 



4. BwSw-ivigAwn: fw. suKivMdr isMG sMGw 
5. pMjwbI ivAwkrn: SRyxIAW Aqy iekweIAW: fw. jgjIq isMG 
6. BwSw ivigAwn sMklp qy idSwvW: fw. joigMdr isMG puAwr (sMpw.) 

 

kMipaUtr nwl sMbMiDq sRoq : 

1. www.glossary.sil.org/term/grammatical category 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/arthography 

3. https://www.thoughtco.com 

4. https:www.quora.com/what.does.semantics 

5. https://theodora.com/encyclopedia/i/indoaryan.languages.

html 

 

 

 

  

  

http://www.glossary/
https://en.wikipedia.org/wiki/arthography
https://www.thoughtco.com/


ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ : ਰਕਧਾਯਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ 
ਕ੍ਾ : ਭ. ੰਜਾਫੀ 
ਮਟਰ : ਹਿਰਾ 
ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼ : 
 ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਕਧਾਯਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ ਸੰਫੰਧੀ ਹਗਆਨ 
ਦੇਣਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਯਸ ਹਿਚ ਰਕਧਾਯਾ, ਰਕਧਾਯਾ ਅਧਨ ਦਾ ਹਿਧਾ ਖੇਤਯ, ਰਕਧਾਯਾ ਅਤ ੇਸਾਹਿਤ, 
ਰਕ-ਧਯਭ ਅਤ ੇਰਕ-ਕਰਾ ਦੀ ਸਭਾਜਕ ਭਿੱਤਤਾ ਸੰਫੰਧੀ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ 
ਕਯਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਰਕਧਾਯਾ ਅਤ ੇ ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ ਦ ੇ ਹਿਹਬੰਨ ਾਸਾਯਾਂ  ਸੰਫੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਿੈ। 
Course outcomes: 
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

1. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਰਕਧਯਾ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿਜਾਣਗੇ। 

2. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ ਨ ੰ  ਸਭਝ ਸਕਣਗੇ। 
3. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ ਦ ੇਹਿਹਬੰਨ ਾਸਾਯਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਝ ਸਕਣਗੇ। 
4. ਸਭ ੱ ਚੇ ਕਯਸ ਤੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਹਿਚ ਰਕਧਾਯਾ ਅਤੇ ਰਕਧਯਾ ਦੇ ਅਹਧਨ ਦੀ 

ਆਰਚਨਾਤਹਭਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਿਕਹਸਤ ਿਿੇਗੀ। 
 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
1. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਰਕਧਯਾ  ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿਣਗੇ। 
2. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਰਕਧਯਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ ਦੇਣ ਫਾਯੇ ਸਭਝਣ ਦੇ ਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

3. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਰਕਧਾਯਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿ 
ਜਾਣਗੇ। 
 
 

ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

1. ਰਕਧਾਯਾ ਸਾਸਤਯ ਨ ੰ  ੀ.ੀ.ਟੀ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 



2. ਰਕਧਯਾ ਦੇ ਅਹਧਨ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
4. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਹਿਚ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੀ ਯ ਚੀ 

ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
1. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਰਕਧਾਯਾ ਦ ੇਹਸਧਾਂਤ ਸੰਫੰਧੀ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਸਭਝਣ ਦ ੇਮਗ ਿਣਗੇ। 
2. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ਹਸਯਜਨਾਤਭਕ ਮਗਤਾਿਾਂ ਹਿਕਹਸਤ ਅਤੇ ਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 
3. ਹਕਸ ੇਿੀ ਹਿਸ਼ੇ ਉੱਯ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੇ ਕਾਹਫਰ ਿਣਗੇ। 

 

  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ਬੰਧੀ ਵਰਵਾ  

(2019-2020) 

ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ   :    ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਹਊਟਯ ਰੀਕੇਸ਼ਨ(ਆਸ਼ਨ-II)    

ਕ੍ਾ ਮ..  :   ਮਟਰ ਦੂਰਾ 

ਅਧਧਆਕ੍ ਦਾ ਨਾਮ    :   ਗੁਰਰੀਤ ਧੰਘ  

ਉੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮਾਂ : ਵਰ 09:00 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 03:00 ਵਜ ਤੱਕ੍  

ਕ੍ਰ ਦਾ ਉਦਸ਼:-  

ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਹਊਟਯ ਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਫੰਧੀ ਹਗਆਨ ਦੇਣਾ ਿੈ।  
ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਹਊਟਯ ਰੀਕੇਸ਼ਨ  ਫਾਯੇ ਹਗਆਨ ਕਯਿਾਉਂਦੇ ਿ ਕੰਹਊਟਯ ਦੇ ਇੰਨ ਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਟ 
ਸੰਦਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  ਇਸ ਕਯਸ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਹਿਚ ਕੰਹਊਟਯ ਦੀ 

ਭਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਟਾਈ ਪਟ ਫਾਯੇ ਹਗਆਨ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  । 

ਕ੍ਰ ਧਵਚੀ ਧਵਸ਼ ੂਚੀ:-  

ਰਾਜ਼ਭੀ ੰਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿਰੇ ਸਭੈਸਟਯ ਹਿੱਚ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਾਠਕਰਭ ਅਨ ਸਾਯ ਆਧ ਹਨਕ ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ਅਤੇ 

ਕਿਾਣੀਕਾਯਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 'ਸੰਸਾਯ ਦੀਆਂ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆਂ'  ਸਤਕ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਰ ਸੰਸਾਯ 

ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਫਾਯੇ ਦੱਹਸਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸ਼ਫਦ-ਫਣਤਯ, ਦਪਤਯੀ ਹਚੱਠੀ-

ੱਤਯ ਅਤੇ ਭ ਿਾਿਯੇ ਅਖਾਣ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਧਵਥਾਧਰਤ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ:- ਾਠਕਰਭ ਦੀ ਸਭ ੱ ਚੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਦੀ 

ਿੈੈੱਫਸਾਈਟ WWW.gndu.ac.in ਉੱਤੇ ਉਰਫਧ ਿੈ। 

ੜ੍ਹਾਉਣ ਦ  ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ :-  

1. ਰੈਕਚਯ   :   ਇੱਕ ਿਪਤੇ ਹਿੱਚ ਛੇ 

2. ਸੈਭੀਨਾਯ  :   ਇੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਦ  

http://www.gndu.ac.in/


3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ  ਨ ੰ  ਹਿਸੇ ਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਸਤਕਾਂ ੜ੍ਹਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਯ ਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਯਚੇ ਹਰਖਣ ਰਈ ਹਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

4. ਸਿਾਇਕ ਸਭੱਗਯੀ ਹਿੱਚ ਫਯਡ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਚਾਯਟ ਦੀ ਿੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

5. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ  ਨ ੰ  ਕੰਹਊਟਯ ਕਾਯਜਸ਼ਾਰਾ ਨਾਰ ਜਹੜ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

6. ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਚਯ ੀ.ੀ.ਟੀ ਦ ਆਯਾ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਇ ਰਗਰਾਮ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ੰਭਾਵਨਾਵਾਂ:- 

1. ਇਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ  ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਹਊਟਯ  ਫਾਯੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ।  

2. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੰਹਊਟਯ  ਹਸੱਖਣ ਦੀ ਰੇਯਨਾ ਹਭਰੇਗੀ। 

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਟਾਈ ਪਟ ਸਫਦ ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿਣਗੇ।  

 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਖ:- 

ਮੁਾਂਕ੍ਣ ਦਾ ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ਾ  ਘੱਟ- ਘੱਟ ੜ੍ੀਂਦ ਅੰਕ੍  ਮਾਂ- ਾਰਨੀ  
ਕਰਾਸ ਟੈਸਟ ਿਯੇਕ ਮ ਹਨਟ ਦਾ  40% ਮ ਹਨਟ ਖਤਭ ਿਣ ਹੱਛੋਂ  
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਭੀਨਾਯ  -- ਿਯੇਕ ਿਫ਼ਤੇ ਦ 
ਘਯੇਰ  ਰੀਹਖਆਿਾਂ  40% ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕੀਤੇ ਸਭੇਂ ਅਨ ਸਾਯ  
 

ਅਧਧਆਨ ਦੀ ਰੂ ਰਖਾ :- 

ਭਾਗ/ ਯੂਧਨਟ  ਅਧਧਆਨ ਦਾ ਮਾਂ ਗਭਗ  
ਬਾਗ ਹਿਰਾ  11 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਿਯੀ 
ਬਾਗ ਦ ਜਾ  01 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 25 ਪਯਿਯੀ 
ਬਾਗ ਤੀਜਾ  26 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 15 ਭਾਯਚ   



ਬਾਗ ਚਥਾ  16 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 05 ਅਰੈਰ 

ਦ ਿਯਾਈ  06 ਅਰੈਰ ਤੋਂ ਰੀਹਖਆ ਤੱਕ  
 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਰੀ :- 

ਸਾਯੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। ਰਗਾ ਗ ਕ ੱ ਰ ਰੈਕਚਯਾਂ ਹਿੱਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ 75% ਿਾਜ਼ਯੀ 

ਦੀ ਜ਼ਯ ਯੀ ਿਿੇਗੀ। ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀ  ਿਾਜ਼ਯੀ ਦੀ ਸ਼ਯਤ  ਯੀ ਨਿੀਂ ਕਯਨਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਰੀਹਖਆ 

ਹਿੱਚ ਫੈਠਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਾਇਕ੍ ੁਤਕ੍ਾਂ:- 

1. sI. pI. kMboj, kMipaUtr Aqy pMjwbI BwSw, XUnIstwr bu`ks, 2010 
2. idlrwj isMG (sMpw.), pMjwbI BwSw Aqy kMipaUtr dIAW XogqwvW, XunIstwr buks – idlrwj 

isMG 

3. sI. pI. kMboj, ਕੰਹਊਟਯ ਹਿਹਗਆਨ, ੰਜਾਫੀ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਫਰੀਕੇਸਨ ਹਫਯ, ਹਟਆਰਾ। 

 

ਕੰ੍ਧਊਟਰ ਨਾ ਬੰਧਧਤ ਰਤ :- 

1. https://en.m.Wikipedia.org./wiki/Punjabi  

3. https.//www.thoughtco.com 

3. youtube 

 

 

 

 

  



pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvw 

                               2019-20 

kors dw nwm:   pwiksqwnI pMjwbI swihq 

klws:          AYm.ey.  

smYstr:         qIjw 

 

kors dy audyS :  ividAwrQIAW nMU pwiksqwnI smwj Aqy swihq bwry 
jwxkwrI id`qI jwvygI[ies nwl auh smwj Aqy siBAwcwr nMU cMgI qrHW 
smJ skxgy[ 

Course Outcomes: 

kors nwl hox vwlIAW pRwpqIAW dIAW sMBwvnwvW : 

ividAwrQI swihq ivc pwiksqwnI kvIAW bwry jwnxgy[ividAwrQI 
islybs qoN bwhr aunWH dIAW kivqwvW bwry jwxkwrI r`Kxgy[Bu`bl nwvl 
pVx nwl pwiksqwnI smwj bwry hor jwxkwrI vDygI[  

boiDk hunr: 

ividAwrQI pwiksqwnI smwj bwry jwx ky BRMimq jwxkwrI qo dUr rihxgy[ 
pwiksqwnI AwriQk, smwijk, rwjnIiqk jwxkwrI vDx nwl 
ividAwrQIAw dw bOiDk p`K mjbUq hovygw[swihq siBAwcwr bwry jwxkwrI 
pRwpq krky ividAwrQI Awpxy ieiqhws nwl juiVAw mihsUs krygw[ 

 



AmlI hunr: 

kvIAW dIAW kivqwvW nMU ividAwrQIAW kolo hI pVwieAw jwvygw qy 
kivqwvW vWg pVHx leI d`isAw jwvygw nwvl nMU pwqrW iv`c vMf ky piVHAw 
jwvygw[nwtk dy rwhI pwiksqwnI smwj dI Asl qsvIr pyS kIqI 
jwvygI[ 

 

ivSy nMU ivhwirk p`Dr qy vrqx dw hunr: 

nwtk qy nwvl dy iviSAw nMU sDwrn mnu~K dy nwl joV ky smJwieAw 
jwvygw[ kivqwvW dy iviSAW bwry socx qy Aml krn leI Xqn kIqy 
jwxgy[ 

  

  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ : ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ 

ਕ੍ਾ : ਭ. ੰਜਾਫੀ 
ਮਟਰ : ਚਥਾ 
ਅਹਧਆਕ : ਰ. ਕ ਰਦੀ ਸਢੀ 
ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼ : 
 ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਫੰਧੀ ਹਗਆਨ ਦੇਣਾ 
ਿੈ।ਇਸ ਕਯਸ ਹਿਚ ਹਿਸ਼ਿ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇ ਇਹਤਿਾਸ ਸੰਫੰਧੀ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ 
ਕਯਨਾ ਿੈ।  
Course outcomes: 
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

5. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ  ਹਯਬਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ 
ਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

6. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਨ ੰ  ਸਭਝ 
ਸਕਣਗੇ। 

7. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਚੈਖਿ, ਖਰੀਰ ਹਜ਼ਫਯਾਨ ਅਤੇ ਅਯਨੈਸਟ ਿੈਹਭੰਗਿੇ ਦੀਆ ਂ
ਯਚਨਾਿਾਂ ਦਾ ਅਹਧਨ ਕਯਨ ਦੇ ਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

8. ਸਭ ੱ ਚੇ ਕਯਸ ਤੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਨ ੰ  ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਧਨ 
ਦੀ ਆਰਚਨਾਤਹਭਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਿਕਹਸਤ ਿਿੇਗੀ। 

 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
4. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਹਿਚ ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਨ ੰ  ੜ੍ਹਨ ਦੀ ਿੱਖਯੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ੈਦਾ ਿਿੇਗੀ। 
5. ਹਿਹਦਆਯਥੀ  ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਇਹਤਿਾਸ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ ਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

6. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਨਿੀਨ ਧਾਯਾ (ਚਣਿੀਆ ਂ
ਕਿਾਣੀਆਂ) ਨ ੰ  ੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਅਹਧਅਨ ਕਯਨ ਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
 
 



ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

5. ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹਯਬਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  ੀ.ੀ.ਟੀ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
6. ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ -ਹਚੰਤਨ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
7. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
8. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਹਿਚ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੀ ਯ ਚੀ 

ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
4. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਹਿਸ਼ਿ ਕਰਾਹਸਕੀ ਸਾਹਿਤ  ਸੰਫੰਧੀ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਸਭਝਣ ਦ ੇਮਗ 

ਿਣਗ।ੇ 

5. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ਹਸਯਜਨਾਤਭਕ ਮਗਤਾਿਾਂ ਹਿਕਹਸਤ ਅਤੇ ਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 
6. ਹਕਸ ੇਿੀ ਹਿਸ਼ੇ ਉੱਯ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੇ ਕਾਹਫਰ ਿਣਗੇ। 
 

AiDAwpn dI rUp-ryKw : 

             Bwg/Xuint   AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 11 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਿਯੀ  
Bwg dUjw  1 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 25 ਪਯਿਯੀ 
Bwg qIjw 26 ਪਯਿਯੀ 15 ਭਾਯਚ 
Bwg cOQw 16 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 5 ਅਰੈਰ 
duhrweI  06 ਅਰੈਰ ਤੋਂ ਰੀਹਖਆਿਾਂ ਤਕ 
 

pusqkW  
1. ਖਰੀਰ ਹਜਫਯਾਨ : ੈਗੰਫਯ 
2. ਯਾਹਜੰਦਯ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਆਰਚਨਾ ਅਤ ੇੰਜਾਫੀ ਆਰਚਨਾ। 
3. ਸ ਯਜੀਤ ਹਸੰਘ ਬੱਟੀ ਭਾਯਕਸਿਾਦੀ ੰਜਾਫੀ ਆਰਚਨਾ। 
4. ਗ ਯਫਖਸ਼ ਸੰਘ ਪਯੈਂਕ, ਹਨੈੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ। 



5. ਸ ਹਯੰਦਯ ਹਸੰਘ ਉਰ, ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤ। 
6. jlor isMG KIvw, siBAwcwrk pMjwbI ivAwkrn 
7. suirMdr isMG Kihrw, pMjwbI BwSw ivAwkrn Aqy bxqr 
8. bUtw isMG brwV, pMjwbI BwSw sroq qy srUp 

ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਮਗਰੀ/ਰਤ: 
 www.punjabipedia.org 
 https://pa.m.wikipedia.org 
 https://www.punjabi-kavita.com/ 

 
 

 

  

https://www.punjabi-kavita.com/


ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ : ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ 
ਕ੍ਾ : ਭ. ੰਜਾਫੀ 
ਮਟਰ : ਚਥਾ 
ਅਹਧਆਕ : ਡਾ. ਸ ਹਖਿੰਦਯ ਹਸੰਘ 

ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼ : 
 ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਕਿਾਣੀ ਸੰਫੰਧੀ ਹਗਆਨ ਦੇਣਾ ਿੈ।ਇਸ ਕਯਸ ਹਿਚ 
ਕਿਾਣੀ ਦ ੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਹਯੇਖ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸ ਸੰਫੰਧੀ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ   ਜਾਣਕਾਯੀ  ਰਦਾਨ 
ਕਯਨਾ ਿੈ।  
Course outcomes: 
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

9. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਕਿਾਣੀ ਦੀ  ਹਯਬਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

10. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ਦ ੇਇਹਤਿਾਸ ਨ ੰ  ਸਭਝ ਸਕਣਗੇ। 
11. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਕ ਰਿੰਤ ਹਸੰਘ ਹਿਯਕ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਦ ਆਦਸ਼ੀ ਤ ੇਅਜੀਤ 

ਕਯ ਭਤ ਅਰੀ ਫਾਫ ੇਦੀ, ਦਾ ਅਹਧਨ ਕਯਨ ਦ ੇਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
12. ਸਭ ੱ ਚੇ ਕਯਸ ਤੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਹਿਚ ਕਿਾਣੀ ਨ ੰ  ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਧਨ ਦੀ 

ਆਰਚਨਾਤਹਭਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਿਕਹਸਤ ਿਿੇਗੀ। 
 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
7. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਹਿਚ ਕਿਾਣੀ ਨ ੰ  ੜ੍ਹਨ ਦੀ ਿੱਖਯੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ੈਦਾ ਿਿੇਗੀ। 
8. ਹਿਹਦਆਯਥੀ  ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ ਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

9. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਨਿੀਨ ਧਾਯਾ (ਚਣਿੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆ)ਂ ਨ ੰ  
ੜ੍ਹਨਗੇ ਤ ੇਅਹਧਅਨ ਕਯਨ ਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
 
 

ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

9. ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਹਯਬਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  ੀ.ੀ.ਟੀ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 



10. ਕਿਾਣੀ-ਹਚੰਤਨ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ। 
11. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
12. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਹਿਚ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੀ ਯ ਚੀ 

ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
7. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਕਿਾਣੀ  ਸੰਫੰਧੀ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਸਭਝਣ ਦੇ ਮਗ ਿਣਗੇ। 

8. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ਹਸਯਜਨਾਤਭਕ ਮਗਤਾਿਾਂ ਹਿਕਹਸਤ ਅਤੇ ਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 
9. ਹਕਸ ੇਿੀ ਹਿਸ਼ੇ ਉੱਯ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੇ ਕਾਹਫਰ ਿਣਗੇ। 
 

AiDAwpn dI rUp-ryKw : 

             Bwg/Xuint   AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 11 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਿਯੀ  
Bwg dUjw  1 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 25 ਪਯਿਯੀ 
Bwg qIjw 26 ਪਯਿਯੀ 15 ਭਾਯਚ 
Bwg cOQw 16 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 5 ਅਰੈਰ 
duhrweI  06 ਅਰੈਰ ਤੋਂ ਰੀਹਖਆਿਾਂ ਤਕ 
 

pusqkW  
1. ਗ ਯਫਖਸ਼ ਸੰਘ ਪਯੈਂਕ, ਨੱਕੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

2. ਸ ਹਯੰਦਯ ਹਸੰਘ ਉਰ, ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤ 

3. jlor isMG KIvw, siBAwcwrk pMjwbI ivAwkrn 
4. suirMdr isMG Kihrw, pMjwbI BwSw ivAwkrn Aqy bxqr 
5. bUtw isMG brwV, pMjwbI BwSw sroq qy srUp 

ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਮਗਰੀ/ਰਤ: 
 www.punjabipedia.org 
 https://pa.m.wikipedia.org 
 https://www.punjabi-kavita.com/ 

https://www.punjabi-kavita.com/


 
 

  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
2019-2020 

(ਕਯਸ ਦਾ ਨਾਭ: ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ) 
ਰਗਯਾਭ:  ਭ. ੰਜਾਫੀ 
ਸਭਸੈਟਯ: ਦ ਜਾ 
 

ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼: 
ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਕੱਸਾ ਅਤ ੇੰਜਾਫੀ ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ ਸੰਫੰਧੀ ਹਗਆਨ 

ਦੇਣਾ ਿੈ।  
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆ ਂਰਾਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

1. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਹਕੱਸਾ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿਣਗ।ੇ 
2. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਿਾਯਸ ਦੀ ਿੀਯ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਯ ਦਾ ਅਹਧਨ ਕਯਨ ਦ ੇ

ਸਭਯੱਥ ਿਣਗ।ੇ 
3. ਸਭ ੱ ਚ ੇਕਯਸ ਤੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ  ਆਰਚਨਾਤਹਭਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਿਕਹਸਤ ਿਿੇਗੀ। 

 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
13. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਹਕੱਸਾ ਦ ਦੀ ਹਿਉਤਤੀ ਤੇ ਬਾਿਾਯਥ ਜਾਣਨ ਦ ੇਮਗ ਿਣਗ।ੇ 
14. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ੰਜਾਫੀ ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ ਅਤੇ ਫੀਯ ਕਾਹਿ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿਣਗ।ੇ  
15. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਿਾਯਸ ਦੀ ਿੀਯ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਿਾਯ ਦਾ ਅਹਧਨ ਅਤੇ ਹਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਕਯ ਸਕਣਗੇ। 

 
 

ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

10. ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ ਦੀ ਉਤਤੀ ਨ ੰ  ੀ.ੀ.ਟੀ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
11. ਸਾਹਿਤ ਖਜ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
12. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ ੇਦ ੇਕ ੇਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 



13. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ ਅਤ ੇਫੀਯ ਕਾਹਿ ਫਾਯੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਹਿਚ 
ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
13. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ ਨ ੰ  ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਸਭਝਣ ਦ ੇਮਗ ਿਣਗ।ੇ 
14. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ਹਸਯਜਨਾਤਭਕ ਮਗਤਾਿਾਂ ਹਿਕਹਸਤ ਅਤ ੇਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 
15. ਹਕਸ ੇਿੀ ਹਿਸ਼ ੇਉੱਯ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦ ੇਕਾਹਫਰ ਿਣਗ।ੇ 

 
 

 

 
 
 

  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਬਗਤ ਫਾਣੀ 
ਕ੍ਾ:  ਭ. ੰਜਾਫੀ 
ਮਟਰ: ਦ ਜਾ 
ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼: 
  ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਗਤ ਫਾਣੀ ਸੰਫੰਧੀ ਹਗਆਨ ਦੇਣਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਕਯਸ ਹਿਚ ਕਾਹਿ ਅਤੇ ਧਾਯਹਭਕ ਕਾਹਿ, ਬਗਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਬਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਾਯਤੀ ਸਹਬਆਚਾਯ 
ਨ ੰ  ਦੇਣ ਸੰਫੰਧੀ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਯਸ ਹਿਚ ਬਗਤ ਨਾਭਦੇਿ, 
ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਅਤ ੇਬਗਤ ਨਾਭਦੇਿ ਦ ੇਜੀਿਨ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣ ਦ ੇਨਾਰ-ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਜੀਿਨ 
ਅਤੇ ਦਯਸ਼ਨ ਸੰਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਿੈ। 
Course outcomes: 
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

16. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਬਗਤ ਫਾਣੀ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
17. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਬਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਾਯਤੀ ਸਹਬਆਚਾਯ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਫਾਯੇ ਸਭਝ 

ਸਕਣਗੇ। 
18. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਬਗਤ ਕਫੀਯ, ਬਗਤ ਨਾਭਦੇਿ ਅਤ ੇਬਗਤ ਯਿੀਦਾਸ ਦ ੇ

ਦਯਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਸਭਝ ਸਕਣਗੇ। 
19. ਸਭ ੱ ਚੇ ਕਯਸ ਤੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਹਿਚ ਬਗਤ ਫਾਣੀ ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਧਨ ਦੀ 

ਆਰਚਨਾਤਹਭਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਿਕਹਸਤ ਿਿੇਗੀ। 
 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
16. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਬਗਤ ਫਾਣੀ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿਣਗੇ। 
17. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਬਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਾਯਤੀ ਸਹਬਆਚਾਯ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਫਾਯੇ ਸਭਝ ਸਕਣ ਦੇ ਮਗ ਿ 

ਜਾਣਗੇ। 



18. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਬਗਤ ਕਫੀਯ, ਬਗਤ ਨਾਭਦੇਿ ਅਤ ੇਬਗਤ ਯਿੀਦਾਸ ਦ ੇ
ਦਯਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
 
 

ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

1. ਕਾਹਿ ਅਤ ੇਧਾਯਹਭਕ ਕਾਹਿ ਨ ੰ  ੀ.ੀ.ਟੀ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
2. ਬਗਤ ਫਾਣੀ ਹਚੰਤਨ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
4. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਹਿਚ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੀ ਯ ਚੀ 

ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
1. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਬਗਤ ਫਾਣੀ ਸੰਫੰਧੀ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਸਭਝਣ ਦੇ ਮਗ ਿਣਗੇ। 
2. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ਹਸਯਜਨਾਤਭਕ ਮਗਤਾਿਾਂ ਹਿਕਹਸਤ ਅਤੇ ਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 
3. ਹਕਸ ੇਿੀ ਹਿਸ਼ੇ ਉੱਯ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੇ ਕਾਹਫਰ ਿਣਗੇ। 

 
 

 

  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਗ ਯਭਹਤ ਕਾਹਿ 
ਕ੍ਾ:  ਭ. ੰਜਾਫੀ 
ਮਟਰ: ਹਿਰਾ 
ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼: 
  ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਗ ਯਭਹਤ ਕਾਹਿ ਸੰਫੰਧੀ ਹਗਆਨ ਦੇਣਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਕਯਸ ਹਿਚ ਗ ਯਭਹਤ ਕਾਹਿ ਦਾ ਕਾਹਿ ਸਾਸਤਯੀ ਹਯੇਖ ਅਤੇ ਗ ਯਭਹਤ ਕਾਹਿ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ ਸੰਫੰਧੀ 
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਯਸ ਹਿਚ ਆਸਾ ਦੀ ਿਾਯ, ਸ ਖਭਨੀ 
ਸਾਹਿਫ, ਗ ਯ  ਤੇਗ ਫਿਾਦਯ ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ  ਦੇ ਦਯਸ਼ਨ ਸੰਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਿੈ। 
Course outcomes: 
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

19. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਗ ਯਭਹਤ ਕਾਹਿ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
20. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਗ ਯਭਹਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਾਯਤੀ ਸਹਬਆਚਾਯ ਨ ੰ  ਦੇਣ 

ਫਾਯੇ ਸਭਝ ਸਕਣਗੇ। 
21. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਆਸਾ ਦੀ ਿਾਯ, ਸ ਖਭਨੀ ਸਾਹਿਫ ਅਤ ੇਗ ਯ  ਤੇਗ ਫਿਾਦਯ ਜੀ 

ਦੀ ਫਾਣੀ ਦ ੇਦਯਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਸਭਝ ਸਕਣਗੇ। 
22. ਸਭ ੱ ਚੇ ਕਯਸ ਤੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਹਿਚ ਗ ਯਭਹਤ ਸਾਹਿਤ ੜ੍ਹਨ ਅਤ ੇਅਹਧਨ ਦੀ 

ਆਰਚਨਾਤਹਭਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਿਕਹਸਤ ਿਿੇਗੀ। 
 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
1. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਗ ਯਭਹਤ ਕਾਹਿ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿਣਗੇ। 
2. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਗ ਯਭਹਤ ਕਾਹਿ ਦੀ ਬਾਯਤੀ ਸਹਬਆਚਾਯ ਨ ੰ  ਦਣੇ ਫਾਯੇ ਸਭਝ ਸਕਣ ਦ ੇਮਗ ਿ 

ਜਾਣਗੇ। 
3. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਆਸਾ ਦੀ ਿਾਯ, ਸ ਖਭਨੀ ਸਾਹਿਫ ਅਤ ੇਗ ਯ  ਤਗੇ ਫਿਾਦ ਯ ਜੀ 

ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੇ ਦਯਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
 



 

ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

20. ਗ ਯਭਹਤ ਕਾਹਿ ਦ ੇਕਾਹਿ ਸਾਸਤਯ ਨ ੰ  ੀ.ੀ.ਟੀ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
21. ਗ ਯਭਹਤ ਕਾਹਿ ਹਚੰਤਨ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
22. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ੇ ਦ ੇ ਕ ੇ ਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ। 
23. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੀ ਯ ਚੀ 

ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
14. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਗ ਯਭਹਤ ਕਾਹਿ ਸੰਫੰਧੀ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਸਭਝਣ ਦੇ ਮਗ ਿਣਗੇ। 
15. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ਹਸਯਜਨਾਤਭਕ ਮਗਤਾਿਾਂ ਹਿਕਹਸਤ ਅਤੇ ਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 
16. ਹਕਸ ੇਿੀ ਹਿਸ਼ੇ ਉੱਯ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੇ ਕਾਹਫਰ ਿਣਗੇ। 

 
 

 

  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਖਜ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਆਰਚਨਾ 
ਕ੍ਾ:  ਭ. ੰਜਾਫੀ 
ਮਟਰ: ਦ ਜਾ 
ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼: 
  ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਖਜ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਆਰਚਨਾ ਸੰਫੰਧੀ ਹਗਆਨ 
ਦੇਣਾ ਿੈ। ਖਜ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਆਰਚਨਾ ਦ ੇ ਸਯ  ਅਤੇ ਰਹਕਯਤੀ ਫਾਯੇ ਹਗਆਨ ਕਯਿਾਉਂਦੇ ਿ 
ੰਜਾਫੀ ਆਰਚਨਾ ਦਾ ਆਯੰਬ ਅਤੇ ਨਿੀਨ ਸੰਬਾਿਨਾਿਾਂ, ਭਾਯਕਸਿਾਦੀ ਆਰਚਨਾ, ਸੰਯਚਨਾਿਾਦੀ 
ਆਰਚਨਾ, ਯ ਿਾਦੀ ਆਰਚਨਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਰਗਤੀਿਾਦੀ-ਭਾਯਕਸਿਾਦੀ ਆਰਚਨਾ, ੰਜਾਫੀ 
ਯ ਿਾਦੀ ਆਰਚਨਾ ਅਤ ੇੰਜਾਫੀ ਆਰਚਨਾ ਦ ੇਿਯਤਭਾਨ ਯ ਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਯਿਾਉਣਾ। ਇਸ ਦ ੇ
ਨਾਰ ਿੀ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ ਆਰਚਕ ਸੰਤ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਿਹਯਬਜਨ ਹਸੰਘ, ਅਤਯ ਹਸੰਘ ਅਤ ੇ
ਜਹਗੰਦਯ ਯਾਿੀ ਦ ਆਯਾ ਕੀਤੇ ਗ ਚਣਿੇਂ ਅਹਧਨ ਕਾਯਜ ਫਾਯੇ ਹਗਆਨ ਦੇਣਾ ਿੈ। 
Course outcomes: 
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

24. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਖਜ ਦੀ ਰਹਕਯਤੀ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿਣਗੇ। 
25. ਖਜ ਅਤੇ ਖਜ ਹਿਧੀ, ਖਜ ਸੰਦਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। 
26. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਆਰਚਨਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਆਰਚਨਾ ਫਾਯੇ ਸਭਝਣ ਦ ੇ

ਸਭਯੱਥ ਿਣਗ।ੇ 
27. ਸਭ ੱ ਚੇ ਕਯਸ ਤੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਹਿਚ ਖਜ ਅਤੇ ਆਰਚਨਾਤਹਭਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਿਕਹਸਤ 

ਿਿੇਗੀ। 
 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
23. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਖਜ ਦ ਦੀ ਹਿਉਤਤੀ ਤੇ ਬਾਿਾਯਥ ਜਾਣਨ ਦ ੇਮਗ ਿਣਗੇ। 
24. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਖਜ ਦੇ ਆਯੰਬ ਅਤੇ ਨਿੀਨ ਸੰਬਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਅਹਧਨ ਕਯਨ 

ਦੇ ਕਾਫਰ ਿ ਜਾਣਗੇ। 



25. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਭਾਯਕਸਿਾਦੀ ਆਰਚਨਾ, ਯ ਿਾਦੀ ਆਰਚਨਾ, ਹਿਿਾਹਯਕ ਆਰਚਨਾ 
ਅਤੇ ਸੰਯਚਨਾਿਾਦੀ ਆਰਚਨਾ ਦੀਆ ਂਭਦਾਂ ਦਾ ਅਹਧਨ ਅਤ ੇਹਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਕਯ ਸਕਣਗੇ। 

26. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਸੰਤ ਹਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਤਯ ਹਸੰਘ, ਿਹਯਬਜਨ ਹਸੰਘ, ਡਾ. ਜਹਗੰਦਯ ਹਸੰਘ 
ਯਾਿੀ ਦੀਆਂ ਆਰਚਨਾਤਹਭਕ ਜ ਗਤਾਂ ਨ ੰ  ਹਨਖੇੜ੍ਨ ਦੇ ਮਗ ਿਣਗੇ। 
 

ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

5. ਖਜ ਦ ਅਤ ੇਖਜ ਹਿਧੀ ਨ ੰ  ੀ.ੀ.ਟੀ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
6. ਸਾਹਿਤ ਖਜ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
7. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
8. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਆਰਚਨਾ ਫਾਯੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਹਿਚ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
4. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਖਜ ਅਤ ੇਖਜ ਹਿਧੀ ਨ ੰ  ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਸਭਝਣ ਦ ੇਮਗ ਿਣਗੇ। 
5. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ਹਸਯਜਨਾਤਭਕ ਮਗਤਾਿਾਂ ਹਿਕਹਸਤ ਅਤੇ ਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 
6. ਹਕਸ ੇਿੀ ਹਿਸ਼ੇ ਉੱਯ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੇ ਕਾਹਫਰ ਿਣਗੇ। 

 
 

 

  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਬਾਯਤੀ ਸਾਹਿਤ: ਹਸਧਾਂਤ ਤ ੇਹਿਿਾਯ 

ਕ੍ਾ:  ਭ. ੰਜਾਫੀ 
ਮਟਰ: ਹਿਰਾ 
ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼: 
  ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਬਾਯਤੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਫੰਧੀ ਹਗਆਨ 
ਦੇਣਾ ਿੈ। ਤ ਰਨਾ ਅਤੇ ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਬਾਯਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਯ  ਅਤ ੇ ਰਹਕਯਤੀ ਫਾਯੇ 
ਹਗਆਨ ਕਯਿਾਉਂਦ ੇਿ ਅਨ ਿਾਦ ਦੀ ਹਯਬਾਸ਼ਾ, ਰਹਕਯਤੀ ਤ ੇਹਕਸਭਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਯਿਾਉਣ ਦ ੇਨਾਰ 
ਿੀ ਅਨ ਿਾਦ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਨ ਿਾਦ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਨ ਿਾਦ ਦੀਆ ਂਸਭੱਹਸਆਿਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਯਿਾਉਣਾ 
ਿੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਰ ਿੀ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤ ੇ ਸੰਸਹਕਰਤ, ਅਯਫੀ, ਪਾਯਸੀ ਅਤ ੇ
ੱਛਭੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਬਾਿ ਫਾਯੇ ਹਗਆਨ ਦੇਣਾ ਿੈ। ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਉੱਤ ੇ  
ਬਾਯਤੀ ਅਤ ੇ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਰਬਾਿ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਯਸ ਹਿਚ 
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਾਿਰਕਾਯ ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਅਤੇ ਬੀਸ਼ਭ ਸਾਿਨੀ ਦ ੇ ਜੀਿਨ ਅਤ ੇ ਯਚਨਾ ਫਾਯੇ 
ਹਗਆਨ ਦਣੇ ਦ ੇਨਾਰ-ਨਾਰ ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਿਰ ਅਤ ੇਤਭਸ ਨਾਿਰ ਦਾ ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਹਯੇਖ 
ਫਾਯੇ ਅਹਧਨ ਕਯਨਾ ਿੈ।  
Course outcomes: 
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

28. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਹਸਧਾਂਤਕ ੱਖ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ 
ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿਣਗ।ੇ 

29. ਅਨ ਿਾਦ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਨ ਿਾਦ ਦੀਆਂ ਸਭੱਹਸਆਿਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। 
30. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤ ੇ ਬਾਯਤੀ ਅਤ ੇ

ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਰਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿਣਗੇ। 
31. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਅਤੇ ਬੀਸ਼ਭ ਸਾਿਨੀ ਦ ੇਜੀਿਨ ਫਾਯੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ 

ਦੇ ਨਾਿਰਾਂ(ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਤਭਸ) ਦਾ ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਅਹਧਨ ਕਯਨ ਦ ੇਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ।  



32. ਸਭ ੱ ਚੇ ਕਯਸ ਤੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਹਿਚ ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਅਹਧਨ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਿਕਹਸਤ 
ਿਿੇਗੀ। 
 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
27. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਹਯੇਖ ਫਾਯੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮਗ 

ਿਣਗ।ੇ 
28. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਅਨ ਿਾਦ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਨ ਿਾਦ ਦੀਆ ਂਸਭੱਹਸਆਿਾਂ ਦਾ ਅਹਧਨ 

ਕਯਨ ਦ ੇਕਾਹਫਰ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
29. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤ ੇਬਾਸ਼ਾ ਉੱਤ ੇ ਬਾਯਤੀ ਅਤੇ ਹਿਦਸ਼ੇੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇ

ਰਬਾਿਾਂ ਦਾ ਅਹਧਨ ਅਤ ੇਹਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਕਯ ਸਕਣਗੇ। 
30. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ ਅਤੇ ਬੀਸ਼ਭ ਸਾਿਨੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਿਰਾਂ ਦਾ 

ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਅਹਧਨ ਕਯਨ ਦੇ ਮਗ ਿਣਗ।ੇ 
 

ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

9. ਤ ਰਨਾ ਅਤ ੇਤ ਰਨਾਤਭਕ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਹਯੇਖ ਨ ੰ  ੀ.ੀ.ਟੀ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ 
ਜਾਿੇਗਾ। 

10. ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਨ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
11. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
12. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਹਿਚ ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਿਕਹਸਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਾਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
7. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਹਯੇਖ ਨ ੰ  ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ 

ਸਭਝਣ ਦ ੇਮਗ ਿਣਗੇ। 
8. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ਹਸਯਜਨਾਤਭਕ ਮਗਤਾਿਾਂ ਹਿਕਹਸਤ ਅਤੇ ਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 
9. ਹਕਸ ੇਿੀ ਹਿਸ਼ੇ ਉੱਯ ਖਜ-ੱਤਯ ਹਰਖਣ ਦੇ ਕਾਹਫਰ ਿਣਗੇ। 

  



  



pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvw 
                               2019-20 

kors dw nW:       lwzmI pMjwbI 
poRgrwm:   bI.kwm (FINANCIAL SERVICES)  
smYstr:    dUjw 
AiDAwpk dw nW:  pRo. gurjIq isMG Kosw 
auplbDqw dw smW:  svyry 9:00 vjy qoN 4:00 vjy q`k 

 
kors dy audyS :  ies kors dw audyS ividAwrQIAW nMU pMjwbI BwSw qy 
swihq sbMDI igAwn dyxw hY[swihq dIAW v`K-v`K vMngIAW (khwxIAW Aqy 
lyKW) dy jrIey ividAwrQIAW nMU swihqk ivDwvW nwl joVxw hY[ ivAwkrn 
ivcly ivSy Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry jwxkwrI idMdy 
hoey ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krwauxw hY[ 
 
kors ivclI ivSY-sUcI  : lwjmI pMjwbI dy dUjyy smYstr ivc 
ividAwrQIAW nMU islybs Anuswr ‘Awqm- Anwqm’ pusqk dy khwxI Bwg 
ivc Swiml pMjwbI dy pRis`D khwxIkwrW dy jIvn qy auhnHW dIAW khwxIAW 
bwry ivsQwrpUrvk igAwn id`qw jwvygw[islybs Anuswr dUsrI pusqk 
‘ieiqhwisk XwdW’ iv`c Swiml lyKW dy jrIey ividAwrQIAw nMU ieiqhws dy 
keI pihlUAW Aqy GtnwvW bwry jwxkwrI pRdwn kIqI jwvygI[pYrHw rcnw 
Aqy pYrHw pVH ky pRSnW dy au~qr dyx dw AiBAws krvwieAw 
jwvygw[ivAwkrn ivcly Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry 
jwxkwrI idMdy hoey ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krvwieAw jwvygw[ijs 
nwl auhnW dw BwSweI ADwr ibhqr hovygw[ smu`cy pwTkRm nMU inSicq kIqy 
gey cwr BwgW ivc vMf ky pVHwieAw jwvygw[ 
     



pwTkRm dI ivsQwirq jwxkwrI  :  pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI XUnIvristI 
dI vY~bsweIt www.gndu.ac.in qy auplbD hY[ 
pVHwaux dy qrIky/FMg : 

1. lYkcr  :       ie`k h&qy ivc Cy 
2. sYmInwr :       ie`k h&qy ivc ie`k 
3. ividAwrQIAW koloN prcw ilKvwauxw:- ies kwrj leI ividAwrQIAW 

nUM v`K-v`K ikqwbW pVHn leI Aqy aunHW dy AwDwr qy v`K-v`K prcy 
ilKx leI ikhw jwvygw[ 

4. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoN kIqI jwvygI  
5. ividAwrQIAW nUM ivSyS ivSy qy bolx/smJwaux leI ikhw jwvygw[ 
6. shwiek sm`grI ivc borf dy nwl-nwl cwrt vI vrqy jwxgy[ 

ies pRogrwm nwl hox vwlIAW pRwpqIAW dIAW sMBwvnwvW : 
 ies nwl ividAwrQI khwxI Aqy klwqmk jugqW nMU smJx dy 

smrQ hoxgy[ 
 ividAwrQI khwxI pVHx, smJx Aqy ivSlySx krn dy Xog 

hoxgy[ 
 ieiqhwisk XwdW pusqk nMU pVHidAW ividAwrQI ieiqhwisk 

lyKW dy jrIey ieiqhws qoN  syD lY ky Awpxy Biv`K nMU inKwrn 
qy auBwrn dw Xqn krngy[ 

 Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry pVHdy hoey 
ividAwrQI iehnW bwry hor ivsiqRq jwxkwrI hwisl kr 
skxgy[ 
 

ividAwrQIAW dI prK: 
mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy AMk smW-swrnI 

http://www.gndu.ac.in/


 
AMqirk mulWkx 
 

    

1. klws tYst (hryk 
XUint dw) 

40% XUint ^qm hox ipCoN 

 
2. ividAwrQIAW dy 

sYmInwr 
 

  
hryk h&qy ie`k 

3. GrylU ipRiKAwvW 
 

 

40% kwlj dy ipRMsIpl vloN 
inrDwrq kIqy smyN 
Anuswr 

 
 
AiDAwpn dI rUp-ryKw : 
             Bwg/Xuint   AiDAwpn dw smW (lgBg) 
Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI 
Bwg dUjw  3 PrvrI qoN 22 PrvrI 
Bwg qIjw 24 PrvrI qoN 14 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 11 ApRYl q`k 
duhrweI  15 ApRYl qoN pRIiKAwvW q`k  

 
ividAwrQIAW dI hwzrI: 

1. ividAwrQIAW dI hwzrI lwzmIN hY[ lgwey gey ku`l lYkcrW ivcoN 
ividAwrQIAW leI 75% hwzrI zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI 



hwzrI dI Srq pUrI nhIN krngy auhnW nUM XUnIvristI pRIiKAwvW 
ivc bYTx dI AwigAw nhI id`qI jwvygI[ 

pusqkW : 
1. pMjwbI ivAwkrn: isDWq qy ivhwr- bUtw isMG brwV 
2.  pRcwiek BwSw ivigAwn- dyv AgnIhoqrI 
3.  isDWqk BwSw ivigAwn – pRym pRkwS isMG 

 
 
 
kMipaUtr nwl sMbMiDq sRoq : 

1. www.punjabipedia.org 
2. www.pa.wikipedia.org 

3. www.shabadkosh.com 
 
  
  

http://www.punjabipedia.org/
http://www.pa.wikipedia.org/
http://www.shabadkosh.com/


pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvw 
                               2019-20 

kors dw nW:       lwzmI pMjwbI 
poRgrwm:   BCA/ B.VOC 
smYstr:    dUjw 
AiDAwpk dw nW:  pRo. AirMdr isMG 
auplbDqw dw smW:  svyry 9:00 vjy qoN 4:00 vjy q`k 

 
kors dy audyS :  ies kors dw audyS ividAwrQIAW nMU pMjwbI BwSw qy 
swihq sbMDI igAwn dyxw hY[swihq dIAW v`K-v`K vMngIAW (khwxIAW Aqy 
lyKW) dy jrIey ividAwrQIAW nMU swihqk ivDwvW nwl joVxw hY[ ivAwkrn 
ivcly ivSy Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry jwxkwrI idMdy 
hoey ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krwauxw hY[ 
 
kors ivclI ivSY-sUcI  : lwjmI pMjwbI dy dUjyy smYstr ivc 
ividAwrQIAW nMU islybs Anuswr ‘Awqm- Anwqm’ pusqk dy khwxI Bwg 
ivc Swiml pMjwbI dy pRis`D khwxIkwrW dy jIvn qy auhnHW dIAW khwxIAW 
bwry ivsQwrpUrvk igAwn id`qw jwvygw[islybs Anuswr dUsrI pusqk 
‘ieiqhwisk XwdW’ iv`c Swiml lyKW dy jrIey ividAwrQIAw nMU ieiqhws dy 
keI pihlUAW Aqy GtnwvW bwry jwxkwrI pRdwn kIqI jwvygI[pYrHw rcnw 
Aqy pYrHw pVH ky pRSnW dy au~qr dyx dw AiBAws krvwieAw 
jwvygw[ivAwkrn ivcly Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry 
jwxkwrI idMdy hoey ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krvwieAw jwvygw[ijs 
nwl auhnW dw BwSweI ADwr ibhqr hovygw[ smu`cy pwTkRm nMU inSicq kIqy 
gey cwr BwgW ivc vMf ky pVHwieAw jwvygw[ 
     



pwTkRm dI ivsQwirq jwxkwrI  :  pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI XUnIvristI 
dI vY~bsweIt www.gndu.ac.in qy auplbD hY[ 
pVHwaux dy qrIky/FMg : 

7. lYkcr  :       ie`k h&qy ivc Cy 
8. sYmInwr :       ie`k h&qy ivc ie`k 
9. ividAwrQIAW koloN prcw ilKvwauxw:- ies kwrj leI ividAwrQIAW 

nUM v`K-v`K ikqwbW pVHn leI Aqy aunHW dy AwDwr qy v`K-v`K prcy 
ilKx leI ikhw jwvygw[ 

10. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoN kIqI jwvygI  
11. ividAwrQIAW nUM ivSyS ivSy qy bolx/smJwaux leI ikhw 

jwvygw[ 
12. shwiek sm`grI ivc borf dy nwl-nwl cwrt vI vrqy jwxgy[ 

ies pRogrwm nwl hox vwlIAW pRwpqIAW dIAW sMBwvnwvW : 
 ies nwl ividAwrQI khwxI Aqy klwqmk jugqW nMU smJx dy 

smrQ hoxgy[ 
 ividAwrQI khwxI pVHx, smJx Aqy ivSlySx krn dy Xog 

hoxgy[ 
 ieiqhwisk XwdW pusqk nMU pVHidAW ividAwrQI ieiqhwisk 

lyKW dy jrIey ieiqhws qoN  syD lY ky Awpxy Biv`K nMU inKwrn 
qy auBwrn dw Xqn krngy[ 

 Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry pVHdy hoey 
ividAwrQI iehnW bwry hor ivsiqRq jwxkwrI hwisl kr 
skxgy[ 
 

ividAwrQIAW dI prK: 

http://www.gndu.ac.in/


mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy AMk smW-swrnI 
 
AMqirk mulWkx 
 

    

4. klws tYst (hryk 
XUint dw) 

40% XUint ^qm hox ipCoN 

 
5. ividAwrQIAW dy 

sYmInwr 
 

  
hryk h&qy ie`k 

6. GrylU ipRiKAwvW 
 

 

40% kwlj dy ipRMsIpl vloN 
inrDwrq kIqy smyN 
Anuswr 

 
 
AiDAwpn dI rUp-ryKw : 
             Bwg/Xuint   AiDAwpn dw smW (lgBg) 
Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI 
Bwg dUjw  3 PrvrI qoN 22 PrvrI 
Bwg qIjw 24 PrvrI qoN 14 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 11 ApRYl q`k 
duhrweI  15 ApRYl qoN pRIiKAwvW q`k  

 
ividAwrQIAW dI hwzrI: 

2. ividAwrQIAW dI hwzrI lwzmIN hY[ lgwey gey ku`l lYkcrW ivcoN 
ividAwrQIAW leI 75% hwzrI zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI 



hwzrI dI Srq pUrI nhIN krngy auhnW nUM XUnIvristI pRIiKAwvW 
ivc bYTx dI AwigAw nhI id`qI jwvygI[ 

pusqkW : 
4. pMjwbI ivAwkrn: isDWq qy ivhwr- bUtw isMG brwV 
5.  pRcwiek BwSw ivigAwn- dyv AgnIhoqrI 
6.  isDWqk BwSw ivigAwn – pRym pRkwS isMG 

 
 
 
kMipaUtr nwl sMbMiDq sRoq : 

4. www.punjabipedia.org 
5. www.pa.wikipedia.org 

6. www.shabadkosh.com 
 
  
 

  

http://www.punjabipedia.org/
http://www.pa.wikipedia.org/
http://www.shabadkosh.com/


pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvw 
2019-20 

 
kors dw nW:       lwzmI pMjwbI 
poRgrwm:   B.VOC/ BDMM 
smYstr:    dUjw 
AiDAwpk dw nW:  pRo. sonUM smrwey  
auplbDqw dw smW:  svyry 9:00 vjy qoN 4:00 vjy q`k 

 
kors dy audyS :  ies kors dw audyS ividAwrQIAW nMU pMjwbI BwSw qy swihq sbMDI igAwn dyxw 
hY[swihq dIAW v`K-v`K vMngIAW (khwxIAW Aqy lyKW) dy jrIey ividAwrQIAW nMU swihqk ivDwvW 
nwl joVxw hY[ ivAwkrn ivcly ivSy Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry jwxkwrI idMdy 
hoey ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krwauxw hY[ 
 

kors ivclI ivSY-sUcI  : lwjmI pMjwbI dy dUjyy smYstr ivc ividAwrQIAW nMU islybs Anuswr 
‘Awqm- Anwqm’ pusqk dy khwxI Bwg ivc Swiml pMjwbI dy pRis`D khwxIkwrW dy jIvn qy auhnHW 
dIAW khwxIAW bwry ivsQwrpUrvk igAwn id`qw jwvygw[islybs Anuswr dUsrI pusqk ‘ieiqhwisk 
XwdW’ iv`c Swiml lyKW dy jrIey ividAwrQIAw nMU ieiqhws dy keI pihlUAW Aqy GtnwvW bwry 
jwxkwrI pRdwn kIqI jwvygI[pYrHw rcnw Aqy pYrHw pVH ky pRSnW dy au~qr dyx dw AiBAws krvwieAw 
jwvygw[ivAwkrn ivcly Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry jwxkwrI idMdy hoey 
ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krvwieAw jwvygw[ijs nwl auhnW dw BwSweI ADwr ibhqr hovygw[ 
smu`cy pwTkRm nMU inSicq kIqy gey cwr BwgW ivc vMf ky pVHwieAw jwvygw[ 
     

pwTkRm dI ivsQwirq jwxkwrI  :  pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI XUnIvristI dI vY~bsweIt 
www.gndu.ac.in qy auplbD hY[ 

pVHwaux dy qrIky/FMg : 
13. lYkcr  :   ie`k h&qy ivc Cy 
14. sYmInwr :   ie`k h&qy ivc ie`k 
15. ividAwrQIAW koloN prcw ilKvwauxw:- ies kwrj leI ividAwrQIAW nUM v`K-v`K ikqwbW 

pVHn leI Aqy aunHW dy AwDwr qy v`K-v`K prcy ilKx leI ikhw jwvygw[ 
16. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoN kIqI jwvygI  
17. ividAwrQIAW nUM ivSyS ivSy qy bolx/smJwaux leI ikhw jwvygw[ 
18. shwiek sm`grI ivc borf dy nwl-nwl cwrt vI vrqy jwxgy[ 

http://www.gndu.ac.in/


ies pRogrwm nwl hox vwlIAW pRwpqIAW dIAW sMBwvnwvW : 
 ies nwl ividAwrQI khwxI Aqy klwqmk jugqW nMU smJx dy smrQ hoxgy[ 
 ividAwrQI khwxI pVHx, smJx Aqy ivSlySx krn dy Xog hoxgy[ 
 ieiqhwisk XwdW pusqk nMU pVHidAW ividAwrQI ieiqhwisk lyKW dy jrIey ieiqhws qoN  syD 

lY ky Awpxy Biv`K nMU inKwrn qy auBwrn dw Xqn krngy[ 
 Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry pVHdy hoey ividAwrQI iehnW bwry hor 

ivsiqRq jwxkwrI hwisl kr skxgy[ 
 

ividAwrQIAW dI prK: 
mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy 

AMk 
smW-swrnI 

 
AMqirk mulWkx 
 

    

7. klws tYst 
(hryk XUint dw) 

40% XUint ^qm hox 
ipCoN 

 
8. ividAwrQIAW dy 

sYmInwr 
 

  
hryk h&qy ie`k 

9. GrylU ipRiKAwvW 
 

 

40% kwlj dy ipRMsIpl 
vloN inrDwrq 
kIqy smyN Anuswr 

 
 

AiDAwpn dI rUp-ryKw : 
             Bwg/Xuint   AiDAwpn dw smW (lgBg) 
Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI 
Bwg dUjw  3 PrvrI qoN 22 PrvrI 
Bwg qIjw 24 PrvrI qoN 14 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 11 ApRYl q`k 
duhrweI  15 ApRYl qoN pRIiKAwvW q`k  
 

 



 
ividAwrQIAW dI hwzrI: 

3. ividAwrQIAW dI hwzrI lwzmIN hY[ lgwey gey ku`l lYkcrW ivcoN ividAwrQIAW leI 
75% hwzrI zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI hwzrI dI Srq pUrI nhIN krngy auhnW nUM 
XUnIvristI pRIiKAwvW ivc bYTx dI AwigAw nhI id`qI jwvygI[ 

pusqkW : 
7. pMjwbI ivAwkrn: isDWq qy ivhwr- bUtw isMG brwV 
8.  pRcwiek BwSw ivigAwn- dyv AgnIhoqrI 
9.  isDWqk BwSw ivigAwn – pRym pRkwS isMG 

 
kMipaUtr nwl sMbMiDq sRoq : 

7. www.punjabipedia.org 
8. www.pa.wikipedia.org 

9. www.shabadkosh.com 

  

http://www.punjabipedia.org/
http://www.pa.wikipedia.org/
http://www.shabadkosh.com/


pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvw 
                               2019-20 

kors dw nW:       lwzmI pMjwbI 
poRgrwm:   B.SC IT 
smYstr:    dUjw 
AiDAwpk dw nW:  pRo. gurpRIq isMG  
auplbDqw dw smW:  svyry 9:00 vjy qoN 4:00 vjy q`k 

 
kors dy audyS :  ies kors dw audyS ividAwrQIAW nMU pMjwbI BwSw qy 
swihq sbMDI igAwn dyxw hY[swihq dIAW v`K-v`K vMngIAW (khwxIAW Aqy 
lyKW) dy jrIey ividAwrQIAW nMU swihqk ivDwvW nwl joVxw hY[ ivAwkrn 
ivcly ivSy Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry jwxkwrI idMdy 
hoey ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krwauxw hY[ 
 
kors ivclI ivSY-sUcI  : lwjmI pMjwbI dy dUjyy smYstr ivc 
ividAwrQIAW nMU islybs Anuswr ‘Awqm- Anwqm’ pusqk dy khwxI Bwg 
ivc Swiml pMjwbI dy pRis`D khwxIkwrW dy jIvn qy auhnHW dIAW khwxIAW 
bwry ivsQwrpUrvk igAwn id`qw jwvygw[islybs Anuswr dUsrI pusqk 
‘ieiqhwisk XwdW’ iv`c Swiml lyKW dy jrIey ividAwrQIAw nMU ieiqhws dy 
keI pihlUAW Aqy GtnwvW bwry jwxkwrI pRdwn kIqI jwvygI[pYrHw rcnw 
Aqy pYrHw pVH ky pRSnW dy au~qr dyx dw AiBAws krvwieAw 
jwvygw[ivAwkrn ivcly Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry 
jwxkwrI idMdy hoey ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krvwieAw jwvygw[ijs 
nwl auhnW dw BwSweI ADwr ibhqr hovygw[ smu`cy pwTkRm nMU inSicq kIqy 
gey cwr BwgW ivc vMf ky pVHwieAw jwvygw[ 
     



pwTkRm dI ivsQwirq jwxkwrI  :  pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI XUnIvristI 
dI vY~bsweIt www.gndu.ac.in qy auplbD hY[ 
pVHwaux dy qrIky/FMg : 

19. lYkcr  :       ie`k h&qy ivc Cy 
20. sYmInwr :       ie`k h&qy ivc ie`k 
21. ividAwrQIAW koloN prcw ilKvwauxw:- ies kwrj leI 

ividAwrQIAW nUM v`K-v`K ikqwbW pVHn leI Aqy aunHW dy AwDwr qy 
v`K-v`K prcy ilKx leI ikhw jwvygw[ 

22. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoN kIqI jwvygI  
23. ividAwrQIAW nUM ivSyS ivSy qy bolx/smJwaux leI ikhw 

jwvygw[ 
24. shwiek sm`grI ivc borf dy nwl-nwl cwrt vI vrqy jwxgy[ 

ies pRogrwm nwl hox vwlIAW pRwpqIAW dIAW sMBwvnwvW : 
 ies nwl ividAwrQI khwxI Aqy klwqmk jugqW nMU smJx dy 

smrQ hoxgy[ 
 ividAwrQI khwxI pVHx, smJx Aqy ivSlySx krn dy Xog 

hoxgy[ 
 ieiqhwisk XwdW pusqk nMU pVHidAW ividAwrQI ieiqhwisk 

lyKW dy jrIey ieiqhws qoN  syD lY ky Awpxy Biv`K nMU inKwrn 
qy auBwrn dw Xqn krngy[ 

 Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry pVHdy hoey 
ividAwrQI iehnW bwry hor ivsiqRq jwxkwrI hwisl kr 
skxgy[ 
 

ividAwrQIAW dI prK: 

http://www.gndu.ac.in/


mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy AMk smW-swrnI 
 
AMqirk mulWkx 
 

    

10. klws tYst 
(hryk XUint dw) 

40% XUint ^qm hox ipCoN 

 
11. ividAwrQI

AW dy sYmInwr 
 

  
hryk h&qy ie`k 

12. GrylU 
ipRiKAwvW 

 
 

40% kwlj dy ipRMsIpl vloN 
inrDwrq kIqy smyN 
Anuswr 

 
 
AiDAwpn dI rUp-ryKw : 
             Bwg/Xuint   AiDAwpn dw smW (lgBg) 
Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI 
Bwg dUjw  3 PrvrI qoN 22 PrvrI 
Bwg qIjw 24 PrvrI qoN 14 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 11 ApRYl q`k 
duhrweI  15 ApRYl qoN pRIiKAwvW q`k  

 
ividAwrQIAW dI hwzrI: 



4. ividAwrQIAW dI hwzrI lwzmIN hY[ lgwey gey ku`l lYkcrW ivcoN 
ividAwrQIAW leI 75% hwzrI zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI 
hwzrI dI Srq pUrI nhIN krngy auhnW nUM XUnIvristI pRIiKAwvW 
ivc bYTx dI AwigAw nhI id`qI jwvygI[ 

pusqkW : 
10. pMjwbI ivAwkrn: isDWq qy ivhwr- bUtw isMG brwV 
11.  pRcwiek BwSw ivigAwn- dyv AgnIhoqrI 
12.  isDWqk BwSw ivigAwn – pRym pRkwS isMG 

 
 
 
kMipaUtr nwl sMbMiDq sRoq : 

10. www.punjabipedia.org 
11. www.pa.wikipedia.org 

12. www.shabadkosh.com 
 
  
 

  

http://www.punjabipedia.org/
http://www.pa.wikipedia.org/
http://www.shabadkosh.com/


pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvw 
                               2019-20 

kors dw nW:       lwzmI pMjwbI 
poRgrwm:   B.SC. BIO TECH. 
smYstr:    dUjw 
AiDAwpk dw nW:    fw. suKdyv isMG nwgrw 
auplbDqw dw smW:  svyry 9:00 vjy qoN 4:00 vjy q`k 

 
kors dy audyS :  ies kors dw audyS ividAwrQIAW nMU pMjwbI BwSw qy 
swihq sbMDI igAwn dyxw hY[swihq dIAW v`K-v`K vMngIAW (khwxIAW Aqy 
lyKW) dy jrIey ividAwrQIAW nMU swihqk ivDwvW nwl joVxw hY[ ivAwkrn 
ivcly ivSy Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry jwxkwrI idMdy 
hoey ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krwauxw hY[ 
 
kors ivclI ivSY-sUcI  : lwjmI pMjwbI dy dUjyy smYstr ivc 
ividAwrQIAW nMU islybs Anuswr ‘Awqm- Anwqm’ pusqk dy khwxI Bwg 
ivc Swiml pMjwbI dy pRis`D khwxIkwrW dy jIvn qy auhnHW dIAW khwxIAW 
bwry ivsQwrpUrvk igAwn id`qw jwvygw[islybs Anuswr dUsrI pusqk 
‘ieiqhwisk XwdW’ iv`c Swiml lyKW dy jrIey ividAwrQIAw nMU ieiqhws dy 
keI pihlUAW Aqy GtnwvW bwry jwxkwrI pRdwn kIqI jwvygI[pYrHw rcnw 
Aqy pYrHw pVH ky pRSnW dy au~qr dyx dw AiBAws krvwieAw 
jwvygw[ivAwkrn ivcly Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry 
jwxkwrI idMdy hoey ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krvwieAw jwvygw[ijs 
nwl auhnW dw BwSweI ADwr ibhqr hovygw[ smu`cy pwTkRm nMU inSicq kIqy 
gey cwr BwgW ivc vMf ky pVHwieAw jwvygw[ 
     



pwTkRm dI ivsQwirq jwxkwrI  :  pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI XUnIvristI 
dI vY~bsweIt www.gndu.ac.in qy auplbD hY[ 
pVHwaux dy qrIky/FMg : 

25. lYkcr  :       ie`k h&qy ivc Cy 
26. sYmInwr :       ie`k h&qy ivc ie`k 
27. ividAwrQIAW koloN prcw ilKvwauxw:- ies kwrj leI 

ividAwrQIAW nUM v`K-v`K ikqwbW pVHn leI Aqy aunHW dy AwDwr qy 
v`K-v`K prcy ilKx leI ikhw jwvygw[ 

28. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoN kIqI jwvygI  
29. ividAwrQIAW nUM ivSyS ivSy qy bolx/smJwaux leI ikhw 

jwvygw[ 
30. shwiek sm`grI ivc borf dy nwl-nwl cwrt vI vrqy jwxgy[ 

ies pRogrwm nwl hox vwlIAW pRwpqIAW dIAW sMBwvnwvW : 
 ies nwl ividAwrQI khwxI Aqy klwqmk jugqW nMU smJx dy 

smrQ hoxgy[ 
 ividAwrQI khwxI pVHx, smJx Aqy ivSlySx krn dy Xog 

hoxgy[ 
 ieiqhwisk XwdW pusqk nMU pVHidAW ividAwrQI ieiqhwisk 

lyKW dy jrIey ieiqhws qoN  syD lY ky Awpxy Biv`K nMU inKwrn 
qy auBwrn dw Xqn krngy[ 

 Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry pVHdy hoey 
ividAwrQI iehnW bwry hor ivsiqRq jwxkwrI hwisl kr 
skxgy[ 
 

ividAwrQIAW dI prK: 

http://www.gndu.ac.in/


mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy AMk smW-swrnI 
 
AMqirk mulWkx 
 

    

13. klws tYst 
(hryk XUint dw) 

40% XUint ^qm hox ipCoN 

 
14. ividAwrQI

AW dy sYmInwr 
 

  
hryk h&qy ie`k 

15. GrylU 
ipRiKAwvW 

 
 

40% kwlj dy ipRMsIpl vloN 
inrDwrq kIqy smyN 
Anuswr 

 
 
AiDAwpn dI rUp-ryKw : 
             Bwg/Xuint   AiDAwpn dw smW (lgBg) 
Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI 
Bwg dUjw  3 PrvrI qoN 22 PrvrI 
Bwg qIjw 24 PrvrI qoN 14 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 11 ApRYl q`k 
duhrweI  15 ApRYl qoN pRIiKAwvW q`k  

 
ividAwrQIAW dI hwzrI: 



5. ividAwrQIAW dI hwzrI lwzmIN hY[ lgwey gey ku`l lYkcrW ivcoN 
ividAwrQIAW leI 75% hwzrI zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI 
hwzrI dI Srq pUrI nhIN krngy auhnW nUM XUnIvristI pRIiKAwvW 
ivc bYTx dI AwigAw nhI id`qI jwvygI[ 

pusqkW : 
13. pMjwbI ivAwkrn: isDWq qy ivhwr- bUtw isMG brwV 
14.  pRcwiek BwSw ivigAwn- dyv AgnIhoqrI 
15.  isDWqk BwSw ivigAwn – pRym pRkwS isMG 

 
 
 
kMipaUtr nwl sMbMiDq sRoq : 

13. www.punjabipedia.org 
14. www.pa.wikipedia.org 

15. www.shabadkosh.com 
 
  
 

  

http://www.punjabipedia.org/
http://www.pa.wikipedia.org/
http://www.shabadkosh.com/


ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ਬੰਧੀ ਵਰਵਾ  

(2019-2020) 

ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ   :   ਾਜ਼ਮੀ  ੰਜਾਬੀ  

ਕ੍ਾ ਬੀ.ਬੀ.. / :   ਮਟਰ ਦੂਜਾ 

ਅਧਧਆਕ੍ ਦਾ ਨਾਮ    :   ਗੁਰਬੀਰ ਧੰਘ , ਡਾ. ੁਖਦਵ ਧੰਘ ਨਾਗਰਾ 

ਉੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮਾਂ : ਵਰ 09:00 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 03:00 ਵਜ ਤੱਕ੍  

ਕ੍ਰ ਦਾ ਉਦਸ਼:-  

ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣਾ ਿੈ। 'ਦ ਯੰਗ'  ਸਤਕ ਨਾਰ 

ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ੜ੍ਹਨ ਅਤ ੇਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਫਣਾਉਣਾ। 'ਸੰਸਾਯ ਦੀਆ ਂਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆ'ਂ  ਸਤਕ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਰ 

ਸੰਸਾਯ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ੰ  ਕਯਿਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸ਼ਫਦ-ਫਣਤਯ, ਦਪਤਯੀ ਹਚੱਠੀ-ੱਤਯ ਅਤ ੇ

ਭ ਿਾਿਯੇ ਅਖਾਣ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਕ੍ਰ ਧਵਚੀ ਧਵਸ਼ ੂਚੀ:-  

ਰਾਜ਼ਭੀ ੰਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿਰੇ ਸਭੈਸਟਯ ਹਿੱਚ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਾਠਕਰਭ ਅਨ ਸਾਯ ਆਧ ਹਨਕ ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ਅਤ ੇ

ਕਿਾਣੀਕਾਯਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 'ਸੰਸਾਯ ਦੀਆਂ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆਂ'  ਸਤਕ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਰ ਸੰਸਾਯ ਦੀਆ ਂ

ਕ ਝ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆ ਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਫਾਯ ੇ ਦੱਹਸਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸ਼ਫਦ-ਫਣਤਯ, ਦਪਤਯੀ ਹਚੱਠੀ-ੱਤਯ ਅਤ ੇ

ਭ ਿਾਿਯੇ ਅਖਾਣ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਧਵਥਾਧਰਤ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ:- ਾਠਕਰਭ ਦੀ ਸਭ ੱ ਚੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ ਦਿੇ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਦੀ ਿੈੈੱਫਸਾਈਟ 

WWW.gndu.ac.in ਉੱਤੇ ਉਰਫਧ ਿੈ। 

ੜ੍ਹਾਉਣ ਦ  ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ :-  

1. ਰੈਕਚਯ   :   ਇੱਕ ਿਪਤ ੇਹਿੱਚ ਛ ੇ

2. ਸੈਭੀਨਾਯ  :   ਇੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ  

http://www.gndu.ac.in/


3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਹਿਸ ੇਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਸਤਕਾਂ ੜ੍ਹਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤ ੇ

ਿੱਖ ਿੱਖ  ਯਚੇ ਹਰਖਣ ਰਈ ਹਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

4. ਸਿਾਇਕ ਸਭੱਗਯੀ ਹਿੱਚ ਫਯਡ ਦ ੇਨਾਰ ਨਾਰ ਚਾਯਟ ਦੀ ਿੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

5. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਕਰੋਂ ਯਚਾ ਹਰਖਿਾਉਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਇਫਰਯੇੀ ਨਾਰ ਜਹੜ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

6. ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਚਯ ੀ.ੀ.ਟੀ ਦ ਆਯਾ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਇ ਰਗਰਾਮ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ੰਭਾਵਨਾਵਾਂ:- 

1. ਇਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ, ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀਕਾਯਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਫਾਯੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ।  

2. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਸਾਯ ਦੀਆਂ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆਂ ਦ ੇਜੀਿਨ ਤੋਂ ਰੇਯਨਾ ਹਭਰੇਗੀ। 

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਸਫਦ-ਫਣਤਯ ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿਣਗੇ।  

4. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਪਤਯੀ ਹਚੱਠੀ-ੱਤਯ ਅਤ ੇਭ ਿਾਿਯੇ ਅਖਾਣ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਭਰੇਗੀ। 

 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਖ:- 

ਮੁਾਂਕ੍ਣ ਦਾ ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ਾ  ਘੱਟ- ਘੱਟ ੜ੍ੀਂਦ ਅੰਕ੍  ਮਾਂ- ਾਰਨੀ  
ਕਰਾਸ ਟੈਸਟ ਿਯੇਕ ਮ ਹਨਟ ਦਾ  40% ਮ ਹਨਟ ਖਤਭ ਿਣ ਹੱਛੋਂ  
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਭੀਨਾਯ  -- ਿਯੇਕ ਿਫ਼ਤ ੇਇੱਕ  
ਘਯੇਰ  ਰੀਹਖਆਿਾਂ  40% ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕੀਤੇ ਸਭੇਂ ਅਨ ਸਾਯ  
 

ਅਧਧਆਨ ਦੀ ਰੂ ਰਖਾ :- 

ਭਾਗ/ ਯੂਧਨਟ  ਅਧਧਆਨ ਦਾ ਮਾਂ ਗਭਗ  
ਬਾਗ ਹਿਰਾ  10 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਿਯੀ 
ਬਾਗ ਦ ਜਾ  01 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 25 ਪਯਿਯੀ 
ਬਾਗ ਤੀਜਾ  26 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 15 ਭਾਯਚ   
ਬਾਗ ਚਥਾ  16 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 05 ਅਰੈਰ 



ਦ ਿਯਾਈ  06 ਅਰਰੈ ਤੋਂ ਰੀਹਖਆ ਤੱਕ  
 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਰੀ :- 

ਸਾਯੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਦੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। ਰਗਾ ਗ ਕ ੱ ਰ ਰੈਕਚਯਾਂ ਹਿੱਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਰਈ 75% ਿਾਜ਼ਯੀ ਦੀ 

ਜ਼ਯ ਯੀ ਿਿੇਗੀ। ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀ  ਿਾਜ਼ਯੀ ਦੀ ਸ਼ਯਤ  ਯੀ ਨਿੀਂ ਕਯਨਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਰੀਹਖਆ ਹਿੱਚ ਫੈਠਣ ਦੀ 

ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਾਇਕ੍ ੁਤਕ੍ਾਂ:- 

1. ਹਿਿਾਯਕ ਸਭੀਹਖਆ - ਡਾ. ਸਹਤੰਦਯ ਹਸੰਘ   

2. ਕਾਹਿ ਅਹਧਨ - ਅਤਯ ਹਸੰਘ  

3. ਸ ਯਜੀਤ: ਾਤਯ ਜੀਿਨ ਤ ੇਯਚਨਾ - ਤੇਜਿੰਤ ਹਸੰਘ ਹਗੱਰ  

4. ਭਾਨਿ- ਹਿਹਗਆਨਕ ਬਾਸਾ ਹਿਹਗਆਨ -ਯਭਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧ   

5. ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਭ ਤੇ ਹਿਕਾਸ - ਰੇਭ ਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ  

6. ੰਜਾਫੀ ਦੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਈ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ - ਿਯਕੀਯਤ ਹਸੰਘ  

 

 

 

ਕੰ੍ਧਊਟਰ ਨਾ ਬੰਧਧਤ ਰਤ :- 

1. https://en.m.Wikipedia.org./wiki/Punjabi  

2. https://theodora.com/encyclopaedia/i/inderyan.languages.html 

3. https.//www.thoughtco.com 

 

 

  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ਬੰਧੀ ਵਰਵਾ  

(2019-2020) 

 

ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ :  ਾਜ਼ਮੀ  ੰਜਾਬੀ  

ਕ੍ਾ :  ਬੀ. ਕ੍ਾਮ ਮਟਰ ਦੂਜਾ 

ਅਧਧਆਕ੍ ਦਾ ਨਾਮ : ਰ. ਗੁਰਰੀਤ ਧੰਘ,  ਡਾ. ਸਰਧਜੰਦਰ ਧੰਘ, ਰ. ਗੁਜਾਰ ਧੰਘ, ਰ. ੁਖਰਾਜ ਕ੍ਰ, ਡਾ. 
ੁਖਦਵ ਧੰਘ ਨਾਗਰਾ 

ਉੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮਾਂ : ਵਰ 09:00 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 03:00 ਵਜ ਤੱਕ੍  

 

ਕ੍ਰ ਦਾ ਉਦਸ਼:-  

ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣਾ ਿੈ। 'ਦ ਯੰਗ'  ਸਤਕ 

ਨਾਰ ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਫਣਾਉਣਾ। 'ਸੰਸਾਯ ਦੀਆਂ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆਂ'  ਸਤਕ ਦੀ 

ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਰ ਸੰਸਾਯ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ੰ  ਕਯਿਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸ਼ਫਦ-ਫਣਤਯ, 

ਦਪਤਯੀ ਹਚੱਠੀ-ੱਤਯ ਅਤੇ ਭ ਿਾਿਯੇ ਅਖਾਣ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਕ੍ਰ ਧਵਚੀ ਧਵਸ਼ ੂਚੀ:-  

ਰਾਜ਼ਭੀ ੰਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿਰੇ ਸਭੈਸਟਯ ਹਿੱਚ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਾਠਕਰਭ ਅਨ ਸਾਯ ਆਧ ਹਨਕ ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ ਅਤੇ 

ਕਿਾਣੀਕਾਯਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 'ਸੰਸਾਯ ਦੀਆਂ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆਂ'  ਸਤਕ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਰ ਸੰਸਾਯ 

ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਫਾਯੇ ਦੱਹਸਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸ਼ਫਦ-ਫਣਤਯ, ਦਪਤਯੀ ਹਚੱਠੀ-

ੱਤਯ ਅਤੇ ਭ ਿਾਿਯੇ ਅਖਾਣ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  ਉਯਕਤ ਕਯਸ ਹਿਚਰੀਆਂ ਹਕਤਾਫਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ 
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਾਇਫਯੇਯੀ ਹਿਚੋਂ ਿਯ ਸੰਫੰਹਧਤ ਹਕਤਾਫਾਂ ੜ੍ਹਣ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 



ਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਧਵਥਾਧਰਤ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ:- ਾਠਕਰਭ ਦੀ ਸਭ ੱ ਚੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਦੀ 

ਿੈੈੱਫਸਾਈਟ WWW.gndu.ac.in ਉੱਤੇ ਉਰਫਧ ਿੈ। 

 

 

ੜ੍ਹਾਉਣ ਦ  ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ :-  

1. ਰੈਕਚਯ   :   ਇੱਕ ਿਪਤੇ ਹਿੱਚ ਛੇ 

2. ਸੈਭੀਨਾਯ  :   ਇੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ  

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ  ਨ ੰ  ਹਿਸੇ ਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਸਤਕਾਂ ੜ੍ਹਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਰੜ੍ ਅਨ ਸਾਯ ਨੋਟਸ ਫਣਾਉਣ ਤੇ ਯਚੇ ਹਰਖਣ ਰਈ ਹਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

4. ਸਿਾਇਕ ਸਭੱਗਯੀ ਹਿੱਚ ਫਯਡ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਚਾਯਟ ਦੀ ਿੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

5. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਕਰੋਂ ਯਚਾ ਹਰਖਿਾਉਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਇਫਰੇਯੀ ਨਾਰ ਜਹੜ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

6. ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦ ਰੈਕਚਯ ਰੜ੍ ਅਨ ਸਾਯ ੀ.ੀ.ਟੀ ਦ ਆਯਾ  ਹਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਇ ਰਗਰਾਮ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ੰਭਾਵਨਾਵਾਂ:- 

1. ਇਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ, ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀਕਾਯਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਫਾਯੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ।  

2. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਸਾਯ ਦੀਆਂ ਰਹਸੱਧ ਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਰੇਯਨਾ ਹਭਰੇਗੀ। 

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਸਫਦ-ਫਣਤਯ ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿਣਗੇ।  

4. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਪਤਯੀ ਹਚੱਠੀ-ੱਤਯ ਅਤੇ ਭ ਿਾਿਯੇ ਅਖਾਣ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਭਰੇਗੀ। 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਖ:- 

http://www.gndu.ac.in/


ਮੁਾਂਕ੍ਣ ਦਾ ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ਾ  ਘੱਟ- ਘੱਟ ੜ੍ੀਂਦ ਅੰਕ੍  ਮਾਂ- ਾਰਨੀ  
ਕਰਾਸ ਟੈਸਟ ਿਯੇਕ ਮ ਹਨਟ ਦਾ  40% ਮ ਹਨਟ ਖਤਭ ਿਣ ਹੱਛੋਂ  
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਭੀਨਾਯ  -- ਿਯੇਕ ਿਫ਼ਤੇ ਇੱਕ  
ਘਯੇਰ  ਰੀਹਖਆਿਾਂ  40% ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕੀਤੇ ਸਭੇਂ ਅਨ ਸਾਯ  
 

ਅਧਧਆਨ ਦੀ ਰੂ ਰਖਾ :- 

ਭਾਗ/ ਯੂਧਨਟ  ਅਧਧਆਨ ਦਾ ਮਾਂ ਗਭਗ  
ਬਾਗ ਹਿਰਾ  11 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਿਯੀ 
ਬਾਗ ਦ ਜਾ  01 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 25 ਪਯਿਯੀ 
ਬਾਗ ਤੀਜਾ  26 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 15 ਭਾਯਚ   
ਬਾਗ ਚਥਾ  16 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 05 ਅਰੈਰ 

ਦ ਿਯਾਈ  06 ਅਰੈਰ ਤੋਂ ਰੀਹਖਆ ਤੱਕ  
 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਰੀ :- 

ਸਾਯੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। ਰਗਾ ਗ ਕ ੱ ਰ ਰੈਕਚਯਾਂ ਹਿੱਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ 75% ਿਾਜ਼ਯੀ 

ਦੀ ਜ਼ਯ ਯੀ ਿਿੇਗੀ। ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀ  ਿਾਜ਼ਯੀ ਦੀ ਸ਼ਯਤ  ਯੀ ਨਿੀਂ ਕਯਨਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਰੀਹਖਆ 

ਹਿੱਚ ਫੈਠਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਾਇਕ੍ ੁਤਕ੍ਾਂ:- 

1. ਭਾਨਿ- ਹਿਹਗਆਨਕ ਬਾਸਾ ਹਿਹਗਆਨ -ਯਭਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧ  
2. ਹਿਿਾਯਕ ਸਭੀਹਖਆ - ਡਾ. ਸਹਤੰਦਯ ਹਸੰਘ   

3. ਕਾਹਿ ਅਹਧਨ - ਅਤਯ ਹਸੰਘ  
4. ਸ ਯਜੀਤ: ਾਤਯ ਜੀਿਨ ਤੇ ਯਚਨਾ - ਤੇਜਿੰਤ ਹਸੰਘ ਹਗੱਰ  
5. ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਭ ਤੇ ਹਿਕਾਸ - ਰੇਭ ਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ  
6. ੰਜਾਫੀ ਦੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਈ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ - ਿਯਕੀਯਤ ਹਸੰਘ  

ਕੰ੍ਧਊਟਰ ਨਾ ਬੰਧਧਤ ਰਤ :- 



1. https://en.m.Wikipedia.org./wiki/Punjabi  

2. https://theodora.com/encyclopaedia/i/inderyan.languages.html 

3. https.//www.thoughtco.com 



  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗ ੂਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
2019-2020 

 

ਕਯਸ ਦਾ ਨਾਭ   :   ਰਾਜ਼ਭੀ ੰਜਾਫੀ 

ਰਗਯਾਭ  :    ਫੀ.ਕਾਭ 

ਸਭੈਸਟਯ  :   ਚਥਾ 

ਅਹਧਆਕ ਦਾ ਨਾਭ   :    ਗ ਯਜੀਤ ਹਸੰਘ ਖਸਾ, ਡਾ. ਸ ਖਹਿੰਦਯ ਹਸੰਘ, ਰ.  ਗ ਯਫੀਯ ਹਸੰਘ, pRo. gurpRIq 

isMG 
ਉਰੱਫਧਤਾ ਦਾ ਸਭਾਂ  :   ਸਿੇਯੇ 9.00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 3.00 ਿਜ ੇਤਕ। 

 

ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼ : 

1. ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਧ ਹਨਕ ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਨਿੇਕਰੇ ਯ ਾਂ ਨਾਰ ਜੜ੍ਨਾ ਿੈ 

2. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਨ ੰ  ਸਿੈ-ਜੀਿਨੀ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਸਰੇ(ਜਹਤੰਦਯ ਫਯਾੜ੍) ਨਾਟਕ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣਾ।  

4. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੇਖ-ਯਚਨਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਹਿਆਕਯਨ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣਾ।  

ਕ੍ਰ ਧਵਚੀ ਧਵਸ਼-ੂਚੀ : 

 ਚਥ ੇ ਸਭੈਸਟਯ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਅਨ ਸਾਯ ‘ਸਿੈ-ਜੀਿਨੀ,ਨਾਟਕ ਅਤੇ 

ਹਿਆਕੲਨ ਦੇ ਹਿਸ਼ਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਕਯਨ ਦੀ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਂਚ ਹਸਖਾਈ ਜਾਿੇਗੀ।  

ਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਧਵਥਾਰਤ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ : 

ਾਠਕਰਭ ਦੀ ਸਭ ੱ ਚੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਦੀ ਿੈੈੱਫਸਾਈਟ  www.gndu.ac.in ਤੇ 

ਉਰੱਫਧ ਿੈ। 



 

ੜ੍ਹਾਉਣ ਦ  ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ :-  

1. ਰੈਕਚਯ   :   ਇੱਕ ਿਪਤ ੇਹਿੱਚ ਛ ੇ

2. ਸੈਭੀਨਾਯ  :   ਇੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ  

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਹਿਸ ੇਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਸਤਕਾਂ ੜ੍ਹਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤ ੇ

ਿੱਖ ਿੱਖ  ਯਚੇ ਹਰਖਣ ਰਈ ਹਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

4. ਸਿਾਇਕ ਸਭੱਗਯੀ ਹਿੱਚ ਫਯਡ ਦ ੇਨਾਰ ਨਾਰ ਚਾਯਟ ਦੀ ਿੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

5. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਕਰੋਂ ਯਚਾ ਹਰਖਿਾਉਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਇਫਰਯੇੀ ਨਾਰ ਜਹੜ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

6. ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਚਯ ੀ.ੀ.ਟੀ ਦ ਆਯਾ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਰੀ : 

ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। ਰਗਾ ਗ ਕ ੱ ਰ ਰੈਕਚਯਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ 75% 

ਿਾਜ਼ਯੀ ਜ਼ਯ ਯੀ ਿਿੇਗੀ। ਹਜਿੜ੍ ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਦੀ ਸ਼ਯਤ  ਯੀ ਨਿੀਂ ਕਯਨਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  

ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਰੀਹਖਆਿਾਂ ਹਿਚ ਫੈਠਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਖ:- 

ਮੁਾਂਕ੍ਣ ਦਾ ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ਾ  ਘੱਟ- ਘੱਟ ੜ੍ੀਂਦ ਅੰਕ੍  ਮਾਂ- ਾਰਨੀ  
ਕਰਾਸ ਟੈਸਟ ਿਯੇਕ ਮ ਹਨਟ ਦਾ  40% ਮ ਹਨਟ ਖਤਭ ਿਣ ਹੱਛੋਂ  
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਭੀਨਾਯ  -- ਿਯੇਕ ਿਫ਼ਤ ੇਇੱਕ  
ਘਯੇਰ  ਰੀਹਖਆਿਾਂ  40% ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕੀਤੇ ਸਭੇਂ ਅਨ ਸਾਯ  
 

ਅਧਧਆਨ ਦੀ ਰੂ ਰਖਾ :- 



ਭਾਗ/ ਯੂਧਨਟ  ਅਧਧਆਨ ਦਾ ਮਾਂ ਗਭਗ  
ਬਾਗ ਹਿਰਾ  10 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਿਯੀ 
ਬਾਗ ਦ ਜਾ  01 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 25 ਪਯਿਯੀ 
ਬਾਗ ਤੀਜਾ  26 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 15 ਭਾਯਚ   
ਬਾਗ ਚਥਾ  16 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 05 ਅਰਰੈ 

ਦ ਿਯਾਈ  06 ਅਰੈਰ ਤੋਂ ਰੀਹਖਆ ਤੱਕ  
 

 

ਕੰ੍ਧਊਟਰ ਨਾ ੰਬੰਧਤ ਰਤ : 

 www.punjabipedia.org 

 https://pa.m.wikipedia.org 

 https://www.punjabi-kavita.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗ ੂਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
2019-2020 

https://www.punjabi-kavita.com/


 

ਕਯਸ ਦਾ ਨਾਭ   :   ਰਾਜ਼ਭੀ ੰਜਾਫੀ 

ਰਗਯਾਭ  :    bI.bI.ey 

ਸਭੈਸਟਯ  :   ਚਥਾ 

ਅਹਧਆਕ ਦਾ ਨਾਭ      :                  ਰ. gulzwr isMG 

ਉਰੱਫਧਤਾ ਦਾ ਸਭਾਂ  :   ਸਿੇਯੇ 9.00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 3.00 ਿਜ ੇਤਕ। 

 

ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼ : 

5. ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਧ ਹਨਕ ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਨਿੇਕਰੇ ਯ ਾਂ ਨਾਰ ਜੜ੍ਨਾ ਿੈ 

6. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਨ ੰ  ਸਿੈ-ਜੀਿਨੀ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

7. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਸਰੇ(ਜਹਤੰਦਯ ਫਯਾੜ੍) ਨਾਟਕ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣਾ।  

8. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੇਖ-ਯਚਨਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਹਿਆਕਯਨ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣਾ।  

ਕ੍ਰ ਧਵਚੀ ਧਵਸ਼-ੂਚੀ : 

 ਚਥ ੇ ਸਭੈਸਟਯ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਅਨ ਸਾਯ ‘ਸਿੈ-ਜੀਿਨੀ,ਨਾਟਕ ਅਤੇ 

ਹਿਆਕੲਨ ਦੇ ਹਿਸ਼ਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਕਯਨ ਦੀ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਂਚ ਹਸਖਾਈ ਜਾਿੇਗੀ।  

ਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਧਵਥਾਰਤ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ : 

ਾਠਕਰਭ ਦੀ ਸਭ ੱ ਚੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਦੀ ਿੈੈੱਫਸਾਈਟ  www.gndu.ac.in ਤੇ 

ਉਰੱਫਧ ਿੈ। 

 

ੜ੍ਹਾਉਣ ਦ  ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ :-  



1. ਰੈਕਚਯ   :   ਇੱਕ ਿਪਤ ੇਹਿੱਚ ਛ ੇ

2. ਸੈਭੀਨਾਯ  :   ਇੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ  

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਹਿਸ ੇਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਸਤਕਾਂ ੜ੍ਹਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤ ੇ

ਿੱਖ ਿੱਖ  ਯਚੇ ਹਰਖਣ ਰਈ ਹਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

4. ਸਿਾਇਕ ਸਭੱਗਯੀ ਹਿੱਚ ਫਯਡ ਦ ੇਨਾਰ ਨਾਰ ਚਾਯਟ ਦੀ ਿੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

5. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਕਰੋਂ ਯਚਾ ਹਰਖਿਾਉਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਇਫਰਯੇੀ ਨਾਰ ਜਹੜ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

6. ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਚਯ ੀ.ੀ.ਟੀ ਦ ਆਯਾ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਰੀ : 

ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। ਰਗਾ ਗ ਕ ੱ ਰ ਰੈਕਚਯਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ 75% 

ਿਾਜ਼ਯੀ ਜ਼ਯ ਯੀ ਿਿੇਗੀ। ਹਜਿੜ੍ ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਦੀ ਸ਼ਯਤ  ਯੀ ਨਿੀਂ ਕਯਨਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  

ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਰੀਹਖਆਿਾਂ ਹਿਚ ਫੈਠਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਖ:- 

ਮੁਾਂਕ੍ਣ ਦਾ ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ਾ  ਘੱਟ- ਘੱਟ ੜ੍ੀਂਦ ਅੰਕ੍  ਮਾਂ- ਾਰਨੀ  
ਕਰਾਸ ਟੈਸਟ ਿਯੇਕ ਮ ਹਨਟ ਦਾ  40% ਮ ਹਨਟ ਖਤਭ ਿਣ ਹੱਛੋਂ  
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਭੀਨਾਯ  -- ਿਯੇਕ ਿਫ਼ਤ ੇਇੱਕ  
ਘਯੇਰ  ਰੀਹਖਆਿਾਂ  40% ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕੀਤੇ ਸਭੇਂ ਅਨ ਸਾਯ  
 

ਅਧਧਆਨ ਦੀ ਰੂ ਰਖਾ :- 

ਭਾਗ/ ਯੂਧਨਟ  ਅਧਧਆਨ ਦਾ ਮਾਂ ਗਭਗ  
ਬਾਗ ਹਿਰਾ  10 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਿਯੀ 
ਬਾਗ ਦ ਜਾ  01 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 25 ਪਯਿਯੀ 



ਬਾਗ ਤੀਜਾ  26 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 15 ਭਾਯਚ   
ਬਾਗ ਚਥਾ  16 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 05 ਅਰਰੈ 

ਦ ਿਯਾਈ  06 ਅਰੈਰ ਤੋਂ ਰੀਹਖਆ ਤੱਕ  
 

 

ਕੰ੍ਧਊਟਰ ਨਾ ੰਬੰਧਤ ਰਤ : 

 www.punjabipedia.org 

 https://pa.m.wikipedia.org 

 https://www.punjabi-kavita.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਾਠਕ੍ਮ ਯਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤ ਾਗ ੂਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵਾ 

2019-2020  

ਕਯਸ ਦਾ ਨਾਭ : ਰਾਜ਼ਭੀ ੰਜਾਫੀ 

ਰਗਰਾਭ : ਫੀ.ਫੀ  

https://www.punjabi-kavita.com/


ਸਭੈਸਟਯ : ਛੇਿਾਂ 

ਅਹਧਆਕ ਦਾ ਨਾਭ। : ਡਾ. ਸ ਖਹਿੰਦਯ ਹਸੰਘ  

ਉਰਫਧਤਾ ਦਾ ਸਭਾਂ। : ਸਿੇਯੇ 9:00 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਭ 3:00 ਿਜੇ ਤੱਕ 

ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼ : 

1. ਹਿਹਦਅਯਥੀਆ ਂਦੀਆ ਂ ਹਿਹਦਅਕ, ਫਹਧਕ ਅਤੇ ਸਯਿੱਖੀ ਹਿਬਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਉਬਾਯਨ ਅਤੇ ਉਘਾੜ੍ਨ ਿੱਰ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਧਆਨ 

ਦੇਣਾ। ਹਿਹਦਅਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਿਹਦਆ ਦਾ ਭਕਸਦ ਸਭਝਾਉਣਾ। 
2. ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਫਣਨ ਰਈ ਰੇਯਨਾ ਅਤੇ ਸਭਾਹਜਕ ਹਜ਼ਭੇੇੰਿਾਯੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਨਬਾਉਣ ਦੇ ਅਨ ਕ ਰ ਉਤਭ ਸਾਹਿਤਕ ਹਕਯਤਾਂ 

ੜ੍ਨ ਰਈ ਰੇਯਨਾ ਤਾਂਹਕ ਉਿ ਚੰਗੀ ਜੀਿਨ ਜਾਂਚ ਹਸੱਖ ਸਕਣ। 
ਕ੍ਰ ਧਵਚੀ ਧਵਸ਼-ੂਚੀ :  

 ਕਾਹਿ ਗਯਿ (ਹਿਰੇ ਛੇ ਕਿੀ) (ਸੰਾ• ਹਫਕਯਭ ਹਸੰਘ ਘ ੰ ਭਣ, ਕਯਭਜੀਤ ਕਯ), ਗ ਯ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ 
ਅੰਹਭਰਤਸਯ। 

 ਧਯਤੀਆ ਂਦੇ ਗੀਤ (ਸਫ਼ਯਨਾਭਾ), ਫਯਹਜੰਦਯ ਹਸੰਘ ਿਭਦਯਦ, ਨਾਨਕ ਹਸੰਘ  ਸਤਕਭਾਰਾ, ਅੰਹਭਰਤਸਯ। 
 ਰੇਖ ਯਚਨਾ (ਹਿਹਦਅਕ ਅਤ ੇਸਹਬਆਚਾਯਕ ਯਚਨਾ ਫਾਯ)ੇ 

 ਸੰਖੇ ਯਚਨਾ 
 ਹਿਆਕਯਣ: 

(ੳ)ਹਿਆਕਯਹਨਕ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ : ਹਰੰਗ, ਿਚਨ ਅਤੇ ਕਾਯਕ 

(ਅ) ਹਕਯੀਆ ਿਾਕੰਸ਼: ਹਯਬਾਸ਼ਾ, ਫਣਤਯ ਤੇ ਪ੍ਕਾਯ 

ੜ੍ਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕ੍ਾ/ਢੰਗ:  

 ਰੈਕਚਯ- ਇੱਕ ਿਪਤ ੇਹਿੱਚ ਛੇ 
 ਹਿਆਕਯਨ ਸਭਝਾਉਂਦ ੇਸਭੇਂ ਚਾਕ ਫਯਡ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਨੀ 
 ਾਠ  ਸਤਕਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ 
 ਈ ਸਯਤ 

ਇ ਰਗਰਾਮ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆ ਂਦੀ ੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

 ਜੀਿਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਭਝ। 
 ਕਾਹਿ ਯਚਨਾਿਾਂ ਹਿੱਚ ਯ ੱ ਚੀ। 



 ਹਿਆਕਯਨੀਕ ਇਕਾਈਆ ਂਫਾਯ ੇਜਾਣਕਾਯੀ। 
ਅਮੀ ਸੁਨਰ: 

 ਿਫ਼ਤ ੇਦੇ ਛ ੇਦੀਨ ਰੈਕਚਯ। 
 ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਤੋਂ ਭਹਖਕ ਅਤੇ ਹਰਹਖਤ ਟੈਸਟ ਰੈਣੇ। 
 ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਹਿੱਚ ਆਤਭ-ਹਿਸ਼ਿਾਸ ੈਦਾ ਕਯਨ ਰਈ ਡੀਫਟੇ ਅਤ ੇਕਈ ਇੱਕ ਹਿਸ਼ਾ ਦੇਕ ੇਉਸ ਉਯ ਹਿਚਾਯ-

ਹਿਟਾਂਦਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਕਹਿਣਾ। 
 ਾਠਕ੍ਭ ਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਹਿਹਸ਼ਆ ਂਉਯ ਹਰਖਤੀ ਯ  ਹਿੱਚ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਦ ੇ ਹਿਚਾਯ ਪੇਸ਼ ਕਯਾਉਣ ੇਅਤ ੇ ਹਿਚਾਯ 

ਚਯਚਾ ਕਯਾਉਣੀ। 
 ਸਭੇਂ- ਸਭੇਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਰਾਇਫਯੇਯੀ ਹਰਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ ਉਿਨਾਂ ਅੰਦਯ  ਸਤਕਾਂ ੜ੍ਨ ਦੀ ਜਹਗਆਸਾ ੈਦਾ ਿਿੇ। 

 

ਅਧਧਆਨ ਦੀ ਰੂ ਰਖਾ: 

ਭਾਗ/ਯੁਧਨਟ। ਅਧਧਆਨ ਦਾ ਮਾਂ 

ਬਾਗ ਹਿਰਾ              11 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 30 ਜਨਿਯੀ 

ਬਾਗ ਦ ਜਾ                   02 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 20 ਪਯਿਯੀ 

ਬਾਗ ਤੀਜਾ                  22 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 15 ਭਾਯਚ 

ਬਾਗ ਚਥਾ                   17 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 15 ਅਰੈਰ 

ਦ ਿਯਾਈ।                    ਅਰੈਰ ਤੋਂ ਅਖੀਯ ਤੱਕ 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਰਖ:  

 ਭਹਖਕ ਅਤ ੇਹਰਖਤੀ ਟੈਸਟ - 40% - ਿਯ ਾਠ ਦੇ ਫਾਅਦ 
 ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਦੇ ਸੈਭੀਨਾਯ - - ਿਯੇਕ ਿਫ਼ਤ ੇਦੇ ਇੱਕ ਹਦਨ 
 ਘਯੇਰ  ਰੀਹਖਆਿਾਂ - 40% - ਕਾਰਜ ਦ ੇਸਭੇਂ ਅਨ ਸਾਯ 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਾਜ਼ਰੀ: 

ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਦੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। ਰਗਾ ਗ ਕ ੱ ਰ ਰੈਕਚਯਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ 75% ਿਾਜ਼ਯੀ ਜ਼ਯ ਯੀ ਿੈ। 



ਸਾਇਕ੍ ੁਤਕ੍ਾਂ/ਮੱਗਰੀ: 

 ਕਾਹਿ ਗਯਿ (ਸੰਾ• ਹਫਕਯਭ ਹਸੰਘ ਘ ੰ ਭਣ, ਕਯਭਜੀਤ ਕਯ) 

 ਧਯਤੀਆ ਂਦੇ ਗੀਤ (ਫਰਹਜੰਦਯ ਹਸੰਘ ਿਭਦਯਦ) 

 ੰਜਾਫੀ ਧ ਨੀ ਹਿਉਂਤ ਹਸਧਾਂਤ ਅਤ ੇਹਿਿਾਯ (ਡਾ• ਸ ਖਹਿੰਦਯ ਹਸੰਘ ਸੰਘਾ) 
 ਹਸਧਾਂਤਕ ਬਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ (ਰੇਭ ਰਕਾਸ਼ ਹਸੰਘ) 

 ੰਜਾਫੀ ਹਿਆਕਯਨ ( ਡਾ. ਫ ਟਾ ਹਸੰਘ ਫਯਾੜ੍) 

ਕੰ੍ਧਊਟਰ ਨਾ ੰਬੰਧਧਤ ਰਤ: 

 ੰਜਾਫੀ ੀਡੀਆ 
 ਹਿਹਕ ੀਡੀਆ 
 ੰਜਾਫੀ ਹਡਜੀਟਰ ਰਾਇਫਯੇਯੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ। 

 

 

 

  



pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sbMDI vyrvw 

2019-2020 

(kors dw nwm: coxvIN pMjwbI) 

pRogrwm : bI.ey.  smYstr : dUjw 

AiDAwpk dw nwm:- pRo. suKrwj kOr, pRo. sonUM smrwey 

auplbDqw dw smW: svyry 09:00 vjy qoN Swm 04:00 vjy q`k 

 

kors dy audyS:- ies kors dw audyS ividAwrQIAW ƒ pMjwbI BwSw qy swihq sbMDI igAwn dyxw hY[ 

swihq dy  ieiqhwisk pirKyp dI g`l kridAW swihiqk ivDwvW nwl ividAwrQIAW ƒ joVnw[ pMjwbI 

ivAwkrx ƒ pirBwiSq kridAW SbdW dy ArQW qy BwSw dy nymW qoN jwxU krwauxw[ pMjwbI swihq bwry 

ividAwrQIAW ƒ jwgrUk krnw[ 

kors ivclI ivSY sUcI:- kors dy audyS :  pMjwbI swihq dw ieiqhws(1700qk̀) pVwieAw 
jwvygw[ividAwrQIAW nUM d&qrI Aqy GrylU ic`TI p~qr ilKxI isKweI jwvygI[ivSrwm icMnHW dI vrqoN krnI 
isKweI jwvygI[  

pwTkRm dI ivsQwirq jwxkwrI:- pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI XUnIvristI dI vY`bswiet 

www.gndu.ac.in qy auplBD hY[ 

pVHwaux dy qrIky/ FMg:-  

1. lYkcr :  ie`k h&qy ivc Cy 

2. sYmInwr : ie`k h&qy ivc ie`k 

3. ividAwrQIAW ƒ ivSy nwl sbMDq v`K-v`K pusqkW pVHx leI auqSwihq kIqw jwvygw Aqy auhnW 

dy ADwr qy v`K-v`K prcy ilKx leI ikhw jwvygw[ 

http://www.gndu.ac.in/


4. ividAwrQIAW ƒ pMjwbI BwSw dy ilKqI rUp dw AiBAws klws ivc krvwieAw jwvygw[ 

5. shwiek sm~grI ivc borf dy nwl cwrt dI vI vrqoN kIqI jwvygI[ 

6. ividAwrQIAW koloN prcw ilKvwaux leI auhnW ƒ lwiebRyrI nwl joiVAw jwvygw[ 

7. hPqy iv~c iek idn e-resource (e-notes,ppt) vrqy jwxgy  

 

ies pRogrwm nwl hox vwlIAW pRwpqIAW dIAW sMBwvnwvW:- 

1. ies nwl ividAwrQI swihq dy ieiqhws ƒ smJx dy smr`Q hoxgy[ 

2. ividAwrQI swihq dy ieiqhws dw AiDAn qy ivSlySx krn dy Xog hoxgy[ 

3. ‘pMjwbI swihq dw ieiqhws’ pusqk ƒ pVHidAW ividAwrQI swihq dy ieiqhws bwry jwxkwrI 

pRwpq krngy[Ajoky smyN ivc koS dw mh`qv bhuq hI ijAwdw hY, ividAwrQI ies dI                                 

4. kwrjwqmkqw Aqy pRsMigkqw ƒ smJdy hoey SbdW sbMDI ivsiqRq jwxkwrI hwsl kr skxgy 

5. ‘mMc Gr’ pusqk pVidAW iekWgI ivDW qoN jwxU hoxgy[ 

AiDAwpn rUp-ryKw:- 

 

 
Bwg/ Xuint AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI 

Bwg dUjw 1 &rvrI qoN 28 &rvrI  

Bwg qIjw 1 mwrc qoN 25 mwrc 

  Bwg cOQw 26 mwrc qoN 15 ApRYl 

duhrweI XUnIvristI pRIiKAwvW q~k 



ividAwrQIAW dI prK-  

 

 

 

 

 

 

ividAwrQIAW dI hwzrI:- swry ividAwrQIAW dI hwzrI lwzmI hY[lgwey gey ku`l lYkcrW 

ivcoN ividAwrQIAW leI 75% hwzrI jrUrI hovygI[ijhVy ividAwrQI hwzrI dI Srq pUrI nhIN krngy auhnW 

ƒ XUnIvristI pIRiKAwvW ivc bYTx dI AwigAw nhIN id`qI jwvygI[ 

kors nwl shwiek pusqkW:-  

1. pMjwbI swihq dw ieiqhws 

2. pMjwbI nwtk dw ieiqhws, isDWq Aqy pRivrqIAW[  

3. ivAwkrn 

kMipaUtr nwl sbMDq sRoq:-  

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/punjabi 

2. https://theodora.com/encyclopedia/i/inderyan.languages.html 

3. https://www.thoughtco.com 

4. PPT 

mulWkx dw FMg/ qrIkw Gto-Gt 
loVINdy 
AMk 

smw swrnI 

      1.  klws tYst (hryk XUint dw) 40 % 10 idnW ivc iek 

vwr 

2.  ividAwrQIAW dy sYmInwr -- hryk h&qy iek̀ 

3.  GrylU pRIiKAwvW 40% inrDwrq kIqy 

smyN Anuswr 

   

https://en.m.wikipedia.org/wiki/punjabi
https://theodora.com/encyclopedia/i/inderyan.languages.html
https://www.thoughtco.com/


5. E-NOTES 

  



pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvw 

                               2019-20 

kors dw nW:       lwzmI pMjwbI 

poRgrwm:   bI.ey. 

smYstr:    dUjw 

AiDAwpk dw nW:  pRo. sonUM smrwey, pRo. suKrwj kOr, pRo. silMdr isMG, pRo. gurbIr isMG, 
pRo.gurjIq isMG Kosw, fw. gopwl isMG bu`tr[ 

auplbDqw dw smW:  svyry 9:00 vjy qoN 4:00 vjy q`k 

 

kors dy audyS :  ies kors dw audyS ividAwrQIAW nMU pMjwbI BwSw qy 

swihq sbMDI igAwn dyxw hY[swihq dIAW v`K-v`K vMngIAW (khwxI qy 

jIvnIAW) dy jrIey ividAwrQI nMU swihqk ivDwvW nwl joVxw hY[ivAwkrn 

ivcly Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW  bwry jwxkwrI idMdy hoey 

ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krwauxw hY[ 

 

kors ivclI ivSY-sUcI  : lwjmI pMjwbI dy dUjyy smYstr ivc 

ividAwrQIAW nMU islybs Anuswr ‘do-rMg’ pusqk dy khwxI Bwg ivc 

Swiml pMjwbI dy pRis`D khwxIkwrW dy jIvn qy auhnHW dIAW khwxIAW bwry 

ivsQwrpUrvk igAwn id`qw jwvygw[islybs Anuswr dUsrI pusqk ‘sMswr 

dIAW pRis`D hsqIAW’ iv`c Swiml ivSv dIAW pRis`D SKSIAqW dy 



jIvn,sMGrS Aqy pRwpqIAW bwry jwxkwrI pRdwn kIqI jwvygI[pMjwbI Sbd 

bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW sMbMDI ivcwr crcw krky 

ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krvwieAw jwvygw[ijs nwl auhnW dw 

BwSweI ADwr ibhqr hovygw[ smu`cy pwTkRm nMU inSicq kIqy gey cwr BwgW 

ivc vMf ky pVHieAw jwvygw[ 

     

pwTkRm dI ivsQwirq jwxkwrI  :  pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI XUnIvristI 

dI vY~bsweIt www.gndu.ac.in qy auplbD hY[ 

pVHwaux dy qrIky/FMg : 

31. lYkcr  :       ie`k h&qy ivc Cy 
32. sYmInwr :       ie`k h&qy ivc ie`k 
33. ividAwrQIAW koloN prcw ilKvwauxw:- ies kwrj leI 

ividAwrQIAW nUM v`K-v`K ikqwbW pVHn leI Aqy aunHW dy AwDwr qy 
v`K-v`K prcy ilKx leI ikhw jwvygw[ 

34. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoN kIqI jwvygI  
35. ividAwrQIAW nUM ivSyS ivSy qy bolx/smJwaux leI ikhw 

jwvygw[ 
36. shwiek sm`grI ivc borf dy nwl-nwl cwrt vI vrqy jwxgy[ 

ies pRogrwm nwl hox vwlIAW pRwpqIAW dIAW sMBwvnwvW : 

 ies nwl ividAwrQI khwxI Aqy klwqmk jugqW nMU smJx dy 
smrQ hoxgy[ 

http://www.gndu.ac.in/


 ividAwrQI khwxI pVHx, smJx Aqy ivSlySx krn dy Xog 
hoxgy[ 

 ieiqhwisk XwdW pusqk nMU pVHidAW ividAwrQI ieiqhwisk 
lyKW dy jrIey ieiqhws qoN  syD lY ky Awpxy Biv`K nMU inKwrn 
qy auBwrn dw Xqn krngy[ 

 Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry pVHdy hoey 
ividAwrQI iehnW bwry hor ivsiqRq jwxkwrI hwisl kr 
skxgy[ 
 

ividAwrQIAW dI prK: 

mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy AMk smW-swrnI 
 
AMqirk mulWkx 
 

    

16. klws tYst 
(hryk XUint dw) 

40% XUint ^qm hox ipCoN 

 
17. ividAwrQI

AW dy sYmInwr 
 

  
hryk h&qy ie`k 

18. GrylU 
ipRiKAwvW 

 
 

40% kwlj dy ipRMsIpl vloN 
inrDwrq kIqy smyN 
Anuswr 

 

 



 

 

AiDAwpn dI rUp-ryKw : 

             Bwg/Xuint   AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI 

Bwg dUjw  3 PrvrI qoN 22 PrvrI 

Bwg qIjw 24 PrvrI qoN 14 mwrc 

Bwg cOQw 16 mwrc qoN 11 ApRYl q`k 

duhrweI  15 ApRYl qoN pRIiKAwvW q`k  

 

ividAwrQIAW dI hwzrI: 

6. ividAwrQIAW dI hwzrI lwzmIN hY[ lgwey gey ku`l lYkcrW ivcoN 

ividAwrQIAW leI 75% hwzrI zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI 

hwzrI dI Srq pUrI nhIN krngy auhnW nUM XUnIvristI pRIiKAwvW 

ivc bYTx dI AwigAw nhI id`qI jwvygI[ 

 

pusqkW : 

16.  pMjwbI ivAwkrn: isDWq qy ivhwr- bUtw isMG brwV 
17.  pRcwiek BwSw ivigAwn- dyv AgnIhoqrI 
18.  isDWqk BwSw ivigAwn – pRym pRkwS isMG 



 

 

kMipaUtr nwl sMbMiDq sRoq : 

16. www.punjabipedia.org 
17. www.pa.wikipedia.org 

18. www.shabadkosh.com 

 

 

  

  

http://www.punjabipedia.org/
http://www.pa.wikipedia.org/
http://www.shabadkosh.com/


ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗ ੂਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
2019-2020 

 

ਕਯਸ ਦਾ ਨਾਭ   :   ਰਾਜ਼ਭੀ ੰਜਾਫੀ 

ਰਗਯਾਭ  :    ਫੀ.  

ਸਭੈਸਟਯ  :   ਚਥਾ 

ਅਹਧਆਕ ਦਾ ਨਾਭ      :                   pRo. silMdr isMG, pRo. suKrwj kOr 

ਉਰੱਫਧਤਾ ਦਾ ਸਭਾਂ  :   ਸਿੇਯੇ 9.00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 3.00 ਿਜ ੇਤਕ। 

 

ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼ : 

9. ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਧ ਹਨਕ ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਨਿੇਕਰੇ ਯ ਾਂ ਨਾਰ ਜੜ੍ਨਾ ਿੈ 

10. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਨ ੰ  ਸਿੈ-ਜੀਿਨੀ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

11. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਸਰੇ(ਜਹਤੰਦਯ ਫਯਾੜ੍) ਨਾਟਕ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣਾ।  

12. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੇਖ-ਯਚਨਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਹਿਆਕਯਨ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣਾ।  

ਕ੍ਰ ਧਵਚੀ ਧਵਸ਼-ੂਚੀ : 

 ਚਥ ੇ ਸਭੈਸਟਯ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਅਨ ਸਾਯ ‘ਸਿੈ-ਜੀਿਨੀ,ਨਾਟਕ ਅਤੇ 

ਹਿਆਕੲਨ ਦੇ ਹਿਸ਼ਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਕਯਨ ਦੀ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਂਚ ਹਸਖਾਈ ਜਾਿੇਗੀ।  

ਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਧਵਥਾਰਤ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ : 

ਾਠਕਰਭ ਦੀ ਸਭ ੱ ਚੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਦੀ ਿੈੈੱਫਸਾਈਟ  www.gndu.ac.in ਤੇ 

ਉਰੱਫਧ ਿੈ। 

 



ੜ੍ਹਾਉਣ ਦ  ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ :-  

1. ਰੈਕਚਯ   :   ਇੱਕ ਿਪਤ ੇਹਿੱਚ ਛ ੇ

2. ਸੈਭੀਨਾਯ  :   ਇੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ  

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਹਿਸ ੇਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਸਤਕਾਂ ੜ੍ਹਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤ ੇ

ਿੱਖ ਿੱਖ  ਯਚੇ ਹਰਖਣ ਰਈ ਹਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

4. ਸਿਾਇਕ ਸਭੱਗਯੀ ਹਿੱਚ ਫਯਡ ਦ ੇਨਾਰ ਨਾਰ ਚਾਯਟ ਦੀ ਿੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

5. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਕਰੋਂ ਯਚਾ ਹਰਖਿਾਉਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਇਫਰਯੇੀ ਨਾਰ ਜਹੜ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

6. ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਚਯ ੀ.ੀ.ਟੀ ਦ ਆਯਾ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਰੀ : 

ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। ਰਗਾ ਗ ਕ ੱ ਰ ਰੈਕਚਯਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ 75% 

ਿਾਜ਼ਯੀ ਜ਼ਯ ਯੀ ਿਿੇਗੀ। ਹਜਿੜ੍ ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਦੀ ਸ਼ਯਤ  ਯੀ ਨਿੀਂ ਕਯਨਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  

ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਰੀਹਖਆਿਾਂ ਹਿਚ ਫੈਠਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਖ:- 

ਮੁਾਂਕ੍ਣ ਦਾ ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ਾ  ਘੱਟ- ਘੱਟ ੜ੍ੀਂਦ ਅੰਕ੍  ਮਾਂ- ਾਰਨੀ  
ਕਰਾਸ ਟੈਸਟ ਿਯੇਕ ਮ ਹਨਟ ਦਾ  40% ਮ ਹਨਟ ਖਤਭ ਿਣ ਹੱਛੋਂ  
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਭੀਨਾਯ  -- ਿਯੇਕ ਿਫ਼ਤ ੇਇੱਕ  
ਘਯੇਰ  ਰੀਹਖਆਿਾਂ  40% ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕੀਤੇ ਸਭੇਂ ਅਨ ਸਾਯ  
 

ਅਧਧਆਨ ਦੀ ਰੂ ਰਖਾ :- 

ਭਾਗ/ ਯੂਧਨਟ  ਅਧਧਆਨ ਦਾ ਮਾਂ ਗਭਗ  



ਬਾਗ ਹਿਰਾ  10 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਿਯੀ 
ਬਾਗ ਦ ਜਾ  01 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 25 ਪਯਿਯੀ 
ਬਾਗ ਤੀਜਾ  26 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 15 ਭਾਯਚ   
ਬਾਗ ਚਥਾ  16 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 05 ਅਰਰੈ 

ਦ ਿਯਾਈ  06 ਅਰੈਰ ਤੋਂ ਰੀਹਖਆ ਤੱਕ  
 

 

ਕੰ੍ਧਊਟਰ ਨਾ ੰਬੰਧਤ ਰਤ : 

 www.punjabipedia.org 

 https://pa.m.wikipedia.org 

 https://www.punjabi-kavita.com/ 

 

https://www.punjabi-kavita.com/


  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ਬੰਧੀ ਵਰਵਾ  

(2019-2020) 

ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ : ਚਣਵੀਂ ੰਜਾਬੀ  

ਕ੍ਾ ਬੀ.. : ਮਟਰ ਚਥਾ  

ਅਧਧਆਕ੍ ਦਾ ਨਾਮ : ਗੁਰਬੀਰ ਧੰਘ  

ਉੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮਾਂ : ਵਰ 09:00 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 03:00 ਵਜ ਤੱਕ੍  

ਕ੍ਰ ਦਾ ਉਦਸ਼:-  

ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ  ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ, ੰਜਾਫੀ ਕਿਾਣੀ, ਸਹਬਆਚਾਯ ਅਤ ੇ ੰਜਾਫੀ 

ਸਹਬਆਚਾਯ ਹਨਫੰਧ ਸੰਹਗਰਿ  ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਭ ਰ ਸੰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣੇਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ 

ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਫਾਯੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਜਾਗਯ ਕ ਕਯਨਾ ਿੈ। 

 

ਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਧਵਥਾਧਰਤ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ:- ਾਠਕਰਭ ਦੀ ਸਭ ੱ ਚੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ ਦਿੇ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਦੀ ਿੈੈੱਫਸਾਈਟ 

WWW.gndu.ac.in ਉੱਤੇ ਉਰਫਧ ਿੈ। 

ੜ੍ਹਾਉਣ ਦ  ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ :-  

1. ਰੈਕਚਯ   :   ਇੱਕ ਿਪਤ ੇਹਿੱਚ ਛ ੇ

2. ਸੈਭੀਨਾਯ  :   ਇੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ  

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਹਿਸ ੇਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਸਤਕਾਂ ੜ੍ਹਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤ ੇ

ਿੱਖ ਿੱਖ  ਯਚੇ ਹਰਖਣ ਰਈ ਹਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

4. ਸਿਾਇਕ ਸਭੱਗਯੀ ਹਿੱਚ ਫਯਡ ਦ ੇਨਾਰ ਨਾਰ ਚਾਯਟ ਦੀ ਿੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

5. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਕਰੋਂ ਯਚਾ ਹਰਖਿਾਉਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਇਫਰਯੇੀ ਨਾਰ ਜਹੜ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

6. ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਚਯ ੀੀਟੀ ਦ ਆਯਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

http://www.gndu.ac.in/


ਇ ਰਗਰਾਮ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ੰਭਾਵਨਾਵਾਂ:- 

1. ਇਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ੇਇਹਤਿਾਸ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿਣਗੇ। 

2. ਸਹਬਆਚਾਯ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਸਹਬਅਚਾਯ'  ਸਤਕ ਨ ੰ  ੜ੍ਹਹਦਆਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਅੰਦਯ ਹਨਫੰਧ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 

ਹਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਕਯਨ ਦੀ ਸਭਯੱਥਾ ੈਦਾ ਿਿੇਗੀ। 

3. ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗ ਯਭ ੱ ਖੀ ਹਰੱੀ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣੇਾ । 

 

 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਖ:- 

ਮੁਾਂਕ੍ਣ ਦਾ ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ਾ  ਘੱਟ- ਘੱਟ ੜ੍ੀਂਦ ਅੰਕ੍  ਮਾਂ- ਾਰਨੀ  
ਕਰਾਸ ਟੈਸਟ ਿਯੇਕ ਮ ਹਨਟ ਦਾ  40% ਮ ਹਨਟ ਖਤਭ ਿਣ ਹੱਛੋਂ  
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਭੀਨਾਯ  -- ਿਯੇਕ ਿਫ਼ਤ ੇਇੱਕ  
ਘਯੇਰ  ਰੀਹਖਆਿਾਂ  40% ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕੀਤੇ ਸਭੇਂ ਅਨ ਸਾਯ  
 

ਅਧਧਆਨ ਦੀ ਰੂ ਰਖਾ :- 

ਭਾਗ/ ਯੂਧਨਟ  ਅਧਧਆਨ ਦਾ ਮਾਂ ਗਭਗ  
ਬਾਗ ਹਿਰਾ  10 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਿਯੀ 
ਬਾਗ ਦ ਜਾ  01 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 25 ਪਯਿਯੀ 
ਬਾਗ ਤੀਜਾ  26 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 15 ਭਾਯਚ   
ਬਾਗ ਚਥਾ  16 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 05 ਅਰੈਰ 

ਦ ਿਯਾਈ  06 ਅਰਰੈ ਤੋਂ ਰੀਹਖਆ ਤੱਕ  
 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਰੀ :- 



ਸਾਯੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਦੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। ਰਗਾ ਗ ਕ ੱ ਰ ਰੈਕਚਯਾਂ ਹਿੱਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਰਈ 75% ਿਾਜ਼ਯੀ ਦੀ 

ਜ਼ਯ ਯੀ ਿਿੇਗੀ। ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀ  ਿਾਜ਼ਯੀ ਦੀ ਸ਼ਯਤ  ਯੀ ਨਿੀਂ ਕਯਨਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਰੀਹਖਆ ਹਿੱਚ ਫੈਠਣ ਦੀ 

ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

 

ਕੰ੍ਧਊਟਰ ਨਾ ਬੰਧਧਤ ਰਤ :- 

1. https://en.m.Wikipedia.org./wiki/Punjabi  

2. https://theodora.com/encyclopaedia/i/inderyan.languages.html 

3. https.//www.thoughtco.com 

 

 



  



pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvy 

2019-2020 
(kors dw nwm: ielYkitv pMjwbI) 

pRogrwm:  bI.ey 

smYstr: Cyvwˆ 

auplbDqw dw smwˆ: svyry 9.00 qoˆ Swm 3.00 vjy qk[ 

AiDAwpk dw nwm : pRo. sonUM smrwey 

kors dy audyS: 

1. ies kors dw audyS ividAwrQIAwˆ nUM mD̀kwlI pMjwbI swihq dy ieiqhws bwry igAwn pRdwn krnw 
hY[ 

2. ividAwrQIAw ˆ nUM m`DkwlI pMjwbI swihq dIAwˆ ivcwrDwreI AwDwrwˆ nUM mu`K r`KidAwˆ ividAwrQIAwˆ 
nUM smyˆ smyˆ 'qy pey pMjwbI swihq dy Kyqr ivc Anykwˆ pRivrqIAwˆ bwry jwxU krvwauxw hY[ 

3. ividAwrQIAwˆ nUM CMd doihrw, sorTw, kib`q, korVw, copweI, isrKMfI, bYNq, Awid CMdW dI pirBwSw 
qy l`CxW bwry jwxkwrI dyxI[ 

kors ivclI ivSy-sUcI: 

CyvyN smYstr ivc ividAwrQIAwˆ nUM islybs Anuswr ‘pMjwbI swihq dw ieiqhws (1700 eI. qk) 
m`DkwlI pMjwbI kvIAW dIAW rcnwvW, swihqk DwrwvW Aqy pRivrqIAW Aqy swihqk rUp dy sm`ucy 
ivkws bwry igAwn id`qw jwvygw[ ividAwrQIAwˆ nUM iviSAwˆ dI iviBMnqw, nots lYx dI ivDI bwry 
ivsQwr pUrvk pVHwieAw jwvygw[ ies qoˆ ielwvw AwDuink pMjwbI swihq Awlocnw jgq dy AMrqgq 
ivhwrk Awlocnw bwry ividAwrQIAW nUM isDWqk jwxkwrI dy nwl nwl ivhwrk Awlocnw dy ivhwr 
bwry AiBAws krvwieAw jwvygw[  

pwTkRm dI ivsQwrq jwxkwrI: 

pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI gurU nwnk dyv XUnIvristI dI vY`bsweIt www.gndu.ac.in qy auplbD 
hY[ 

pVHwaux dy qrIky/FMg: 

1. lYkcr:  iek h&qy ivc Cy[ 



2. ividAwrQIAwˆ nUM klws ivc jo pVHwieAw igAw aus bwry ilKx leI ikhw jwvygw[ ijs ivc bwxI 
dI pRsMg sihq ivAwiKAw, ivSw-vsqU, swr, kvI dy jIvn rcnw Awid iesy qrHwˆ vwrqk dy pVHwey 
gey lyK dw swr, ivSw vsqU Aqy lyKk dy jIvn rcnw bwry, ilKvwieAw jwvygw[ 

3. pwTkRm dw qIjw Bwg CMd Aqy ryKw ic`qr nUM smripq hY[ ies Bwg nUM pihlwˆ ividAwrIQIAwˆ nUM 
projYktr Aqy ieMtrnY~t dy mwiDAm duAwrw v`K v`K CMdW ivc gweIAW rcwnvW nUM suxwieAw jwvygw 
pwlI qy iPr klws ivc pVHwieAw jwvygw[ 

4. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoˆ kIqI jwvygI[ 

5. ividAwrQIAwˆ nUM ivSyS ivSy qy bolx leI ikhw jwvygw[ 

6. shwiek smgrI ivc borf dy nwl-nwl pI.pI.tI dI vrqoˆ kIqI jwvygI[ 

ies kors nwl hox vwlIAwˆ pRwpqIAwˆ dIAwˆ sMBwvnwvwˆ: 

1. ies kors nwl ividAwrQI mD̀kwlI pMjwbI swihq dy rUpgq qy ivSwgq srokwrw ̂bwry BlI Bwˆq 
jwxU hoxgy[ 

2. swihq Aqy hor AnuSwsnW nwl swihq dy AMqrsMbMiDq sMbMDW nUM smJ jwxgy[ 

3. ividAwrQI CMd, ryKw ic`qr Aqy pMjwbI vwrqk dIAW v`K v`K vMngIAW nUM jwx lYxgy[ 

4. ividAwrQI ivhwrk Awlocnw dy isDWq qy ivhwr nUM jwx skxgy Aqy swihqk ikrq dI ivhwrk 
Awlocnw kr skxgy[ 

bOiDk hunr: 

1. ividAwrQI m`DkwlI swihq duAwrw hoey sMcwr nUM smJx dy Xog hoxgy[ 

2. ividAwrQI vwrqk Aqy kivqw ivc pyS iviSAwˆ dw AiDA Yn kr skxgy[ 

3. ividAwrQI CMd Aqy ryKw ic`qr dI rUpgq ivDw nUM jwx skxgy[ 

4. ividAwrQI swihqk ikrq dI ivhwrk Awlocnw kr skxgy[ 

ivhwrk hunr(Practical skill): 

1. m`DkwlI Aqy AwDuink pMjwbI swihq nUM pI.pI.tI rwhIˆ smJwieAw jwvygw[ 

2. swihq dw ivSlySx krn sMbMDI rucI ivkisq kIqI jwvygI[ 

3. ividAwrQIAwˆ nUM islybs sMbMDI v`K-v`K ivSy dy ky ilKq kwrj id`qw jwvygw[ 

4. m`DkwlI Aqy AwDuink pMjwbI swihq dI ivhwrk Awlocnw krn dy smr`Q ho jwxgy[ 



ivvhirk p`Dr qy vrqx dw hunr: 

1. ividAwrQI swihq dy vK̀ v`K rUpwˆ nUM pRBwvSwlI FMg nwl ibAwn krn dy Xog hoxgy[ 

2. ividAwrQIAwˆ ivc isrjnwqmk Xogqwvwˆ ivkisq Aqy pirp`k hoxgIAwˆ[ 

3. iksy vI ivSy dw ivSlySx krn dy kwibl hoxgy[ 

ividAwrQIAW dI prK: 

mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy AMk smW-swrnI 

AMqirk mulWkx 

1. klws tYst (hryk Xuint dw) 40% Xuint ^qm hox ipCoN 

2. ividAwrQIAW dy sYmInwr hryk h&qy do 

3. GrylU ipRiKAwvW 

AiDAwpn dI rUp-ryKw : 

Bwg/Xuint AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI  
 

Bwg dUjw  01 PrvrI qoN 25 PrvrI  
Bwg qIjw 26 PrvrI qoN 15 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 5 ApRYl 
duhrweI 6 ApRYl qoN pRIiKAwvW qk  
 

ividAwrQIAwˆ dI hwzrI: 

ividAwrQIAwˆ dI hwzrI lwzmI hY[ lgwey gey ku`l lYkcrwˆ ivcoˆ ividAwrQIAwˆ leI 75% hwzrI 
zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI hwzrI dI Srq pUrI nhIˆ krngy aunHwˆ nUM XUnIvristI pRIiKAwvwˆ ivc 
bYTx dI AwigAw nhIˆ idq̀I jwvygI[ 

pusqkW 
1. fw. Drm isMG Aqy fw. ihrdyjIq Bogl, pMjwbI swihq dw ieiqhws 1700 qk 

1. jgmohn isMG, swihq dy Awlocnw dy nvyN pRqImwn 

2. pRym pRkwS, isDWqk BwSw ivigAwn 



3. svrn isMG, sMvydnw qy swihq 

4. pRym pRkwS, BwSw dw inkws qy ivkws 

ieMtrnY`t smgrI/sroq: 

• www.punjabipedia.org 

• https://pa.m.wikipedia.org 

• https://www.punjabi-kavita.com 

  

http://www.punjabipedia.org/
https://pa.m.wikipedia.org/


pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvy 

2019-2020 
(kors dw nwm: lwzmI pMjwbI) 

pRogrwm:  bI.ey 

smYstr: Cyvwˆ 

auplbDqw dw smwˆ: svyry 9.00 qoˆ Swm 3.00 vjy qk[ 

AiDAwpk dw nwm : pRo. sonUM smrwey, pRo. silMdr isMG 

kors dy audyS: 

1. ies kors dw audyS ividAwrQIAwˆ nUM mD̀kwlI pMjwbI swihq dy ieiqhws bwry igAwn pRdwn krnw 
hY[ 

2. ividAwrQIAw ˆ nUM m`DkwlI pMjwbI swihq dIAwˆ ivcwrDwreI AwDwrwˆ nUM mu`K r`KidAwˆ ividAwrQIAwˆ 
nUM smyˆ smyˆ 'qy pey pMjwbI swihq dy Kyqr ivc Anykwˆ pRivrqIAwˆ bwry jwxU krvwauxw hY[ 

3. ividAwrQIAwˆ nUM AwDuink swihq dI ivDw sPrnwmw dy isDWq qy brijMdr isMG hmdrd dw 
sPrnwmw DrqIAW dy gIq bwry smwj siBAwcwrk jwxkwrI pRdwn krnI[  

kors ivclI ivSy-sUcI: 

CyvyN smYstr ivc ividAwrQIAwˆ nUM islybs Anuswr ‘kwiv gorv pihly Cy kvIAW dI pRsMg sihq 
ivAwiKAw krvweI jwvygI[ ividAwrQIAW nUM brijMdr isMG hmdrd dw sPrnwmw DrqIAW dy gIq 
bwry jwxkwrI pRdwn kIqI jwvygI[ ividAwrQI lyK rcnw Aqy ivAwkrxk SRyxIAW bwry jwxkwrI 
hwsl krngy[ m`DkwlI pMjwbI kvIAW dIAW rcnwvW, swihqk DwrwvW Aqy pRivrqIAW Aqy swihqk 
rUp dy sm`ucy ivkws bwry igAwn id`qw jwvygw[ ividAwrQIAwˆ nUM iviSAwˆ dI iviBMnqw, nots lYx dI 
ivDI bwry ivsQwr pUrvk pVHwieAw jwvygw[ 

pwTkRm dI ivsQwrq jwxkwrI: 

pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI gurU nwnk dyv XUnIvristI dI vY`bsweIt www.gndu.ac.in qy auplbD 
hY[ 

pVHwaux dy qrIky/FMg: 

1. lYkcr:  iek h&qy ivc Cy[ 



2. ividAwrQIAwˆ nUM klws ivc jo pVHwieAw igAw aus bwry ilKx leI ikhw jwvygw[ ijs ivc bwxI 
dI pRsMg sihq ivAwiKAw, ivSw-vsqU, swr, kvI dy jIvn rcnw Awid iesy qrHwˆ vwrqk dy pVHwey 
gey lyK dw swr, ivSw vsqU Aqy lyKk dy jIvn rcnw bwry, ilKvwieAw jwvygw[ 

3. pwTkRm dw qIjw Bwg CMd Aqy ryKw ic`qr nUM smripq hY[ ies Bwg nUM pihlwˆ ividAwrIQIAwˆ nUM 
projYktr Aqy ieMtrnY~t dy mwiDAm duAwrw ivAwkrxk SRyxIAW bwry pVHwieAw jwvygw[ 

4. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoˆ kIqI jwvygI[ 

5. ividAwrQIAwˆ nUM ivSyS ivSy qy bolx leI ikhw jwvygw[ 

6. shwiek smgrI ivc borf dy nwl-nwl pI.pI.tI dI vrqoˆ kIqI jwvygI[ 

ies kors nwl hox vwlIAwˆ pRwpqIAwˆ dIAwˆ sMBwvnwvwˆ: 

1. ies kors nwl ividAwrQI mD̀kwlI pMjwbI swihq dy rUpgq qy ivSwgq srokwrw ̂bwry BlI Bwˆq 
jwxU hoxgy[ 

2. pMjwbI swihq dy v`K v`K rUpW dI pirBwSw qy q`qW nUM smJ jwxgy[ 

3. ividAwrQI lyK rcnwvW duAwrw ivigAwnk qy qknwlOjI Aqy clMq msilAW bwry isrjxw kr 
skxgy[  

4. ividAwrQI ivAwkxk SRyxIAW nUM isDWqk Aqy ivhwrk p`Dr qy smJ skxgy[  

bOiDk hunr: 

1. ividAwrQI m`DkwlI swihq duAwrw hoey sMcwr nUM smJx dy Xog hoxgy[ 

2. ividAwrQI vwrqk Aqy kivqw ivc pyS iviSAwˆ dw AiDA Yn kr skxgy[ 

3. ividAwrQI lyK rcnw Aqy AwDuink pMjwbI swihq dI rUpgq ivDw nUM jwx skxgy[ 

4. ividAwrQI ivAwkrxk SRyxIAW dy isDWq qy ivhwr nUM smJ jwxgy[ 

ivhwrk hunr(Practical skill): 

1. m`DkwlI Aqy AwDuink pMjwbI swihq nUM pI.pI.tI rwhIˆ smJwieAw jwvygw[ 

2. swihq dw ivSlySx krn sMbMDI rucI ivkisq kIqI jwvygI[ 

3. ividAwrQIAwˆ nUM islybs sMbMDI v`K-v`K ivSy dy ky ilKq kwrj id`qw jwvygw[ 

4. v`K v`K iviSAW qy lyK rcnw ilKx dy smr`Q ho jwxgy[ 



ivvhirk p`Dr qy vrqx dw hunr: 

1. ividAwrQI swihq dy vK̀ v`K rUpwˆ nUM pRBwvSwlI FMg nwl ibAwn krn dy Xog hoxgy[ 

2. ividAwrQIAwˆ ivc isrjnwqmk Xogqwvwˆ ivkisq Aqy pirp`k hoxgIAwˆ[ 

3. iksy vI ivSy dw ivSlySx krn dy kwibl hoxgy[ 

ividAwrQIAW dI prK: 

mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy AMk smW-swrnI 

AMqirk mulWkx 

1. klws tYst (hryk Xuint dw) 40% Xuint ^qm hox ipCoN 

2. ividAwrQIAW dy sYmInwr hryk h&qy do 

3. GrylU ipRiKAwvW 

 
            Bwg/Xuint AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 10 jnvrI qoN 31 jnvrI  
 

Bwg dUjw  01 PrvrI qoN 25 PrvrI  
Bwg qIjw 26 PrvrI qoN 15 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 5 ApRYl 
duhrweI 6 ApRYl qoN pRIiKAwvW qk  
 

ividAwrQIAwˆ dI hwzrI: 

ividAwrQIAwˆ dI hwzrI lwzmI hY[ lgwey gey ku`l lYkcrwˆ ivcoˆ ividAwrQIAwˆ leI 75% hwzrI 
zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI hwzrI dI Srq pUrI nhIˆ krngy aunHwˆ nUM XUnIvristI pRIiKAwvwˆ ivc 
bYTx dI AwigAw nhIˆ idq̀I jwvygI[ 

pusqkW 
1. jgmohn isMG, swihq dy Awlocnw dy nvyN pRqImwn 

2. pRym pRkwS, isDWqk BwSw ivigAwn 

3. svrn isMG, sMvydnw qy swihq 



4. pRym pRkwS, BwSw dw inkws qy ivkws 

ieMtrnY`t smgrI/sroq: 

• www.punjabipedia.org 

• https://pa.m.wikipedia.org 

• https://www.punjabi-kavita.com 

 

  

http://www.punjabipedia.org/
https://pa.m.wikipedia.org/


 

ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
 

ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਭ ੱ ਢਰੀ ੰਜਾਫੀ 
ਕ੍ਾ:  ਫੀ./ bI.kwm/bI.bI.ey/bI.vok(swrIAW klwsW), bI.sI.ey, bI.AY~ssI. AweI 
tI/bI, AY~m.AY`m/bI.jy.AY~m.sI   
ਮਟਰ: ਦ ਜਾ 
ਅਹਧਆਕ : pRo. suKrwj kOr 

ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼: 
   1.ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਹਿਆਕਯਣਕ   
           ਇਕਾਈਆਂ(ਿਾਕੰਸ਼, ਉਿਾਕ ਅਤ ੇਿਾਕ) ਸੰਫੰਧੀ ਬਯ ਯ ਹਗਆਨ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਿੈ।  
 2.ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਸਰੇਫਸ ਹਿਚ ਸ਼ਾਹਭਰ ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇ
ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ ਦੀ ਛਾਣ ਤ ੇ ਿਯਤੋਂ ਦੇ ਹਨਮਭਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ 
ਅਹਬਆਸ ਕਯਿਾਉਣਾ। 
  3.ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਅਖਾਣ, ਭ ਿਾਿਯੇ ਅਤ ੇੈਯਾ ਅਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਸੰਖੇ ਯਚਨਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਕਯਿਾਕੇ ਅਹਬਆਸ ਕਯਿਾਉਣਾ। 
Course outcomes: 
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

1. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂ ਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆ(ਂਿਾਕੰਸ਼, 
ਉਿਾਕ ਅਤੇ ਿਾਕ) ਸੰਫੰਧੀ ਬਯ ਯ ਹਗਆਨ ਰਾਤ ਕਯ ਰੈਣਗੇ। 

2. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੈਯਾ ਯਚਨਾ, ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ ਦੇ ਹਨਮਭਾਂ 
ਫਾਯੇ ਜਾਣਨ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਅਖਾਣ ਅਤ ੇਭ ਿਾਿਯੇ ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
4. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੈਯਾ ਅਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੰਖੇ ਯਚਨਾ ਦ ੇਹਨਮਭਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ 

ਿ ਜਾਣਗੇ।  
 



 
 
 
 
 
 

Bwg/Xuint AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI  
 

Bwg dUjw  01 PrvrI qoN 25 PrvrI  
Bwg qIjw 26 PrvrI qoN 15 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 5 ApRYl 
duhrweI 6 ApRYl qoN pRIiKAwvW qk  

 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
31. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
32. ਹਿਹਦਆਯਥੀ  ੈਯਾ ਯਚਨਾ ਅਤ ੇਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ 

ਦੇ ਸੰਖੇ ਯਚਨਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਅਹਬਆਸ ਕਯ ਸਕਣਗੇ। 
33. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਭ ਿਾਿਹਯਆ ਂਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਅਹਧਨ 

ਕਯਨ ਦ ੇਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

13. ਕਯਸ ਦੇ ਹਸਰੇਫਸ ਹਿਚ ਦਯਜ ਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਖਾਣ, ਭ ਿਾਿਯੇ, ੈਯਾ ਯਚਨਾ, 
ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ, ੈਯਾ ਆਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇ 
ਯਚਨਾ ਨ ੰ  ਰੈਕਚਯ, ਹਿਚਾਯ ਚਯਚਾ ਅਤ ੇਅਹਬਆਸ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ। 

14. ੈਯਾ ਯਚਨਾ ਅਤ ੇਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ ਛਾਣ ਤ ੇਅਹਬਆਸ 
ਕਯਨ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

15. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 



16. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਦੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਾਹਿਤ 
ਹਿਚ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਾਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
1. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆਂ, ੈਯਾ ਯਚਨਾ, ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, 

ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ, ਅਖਾਣ, ਭ ਿਾਿਯੇ, ੈਯਾ ਆਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੰਖੇ 
ਯਚਨਾ ਦੇ ਹਨਮਭਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਅਤੇ ਹਚੰਤਨ ਕਯਨ ਦੇ ਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

10. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਹਿਚ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ੜ੍ਹਨ ਅਤ ੇ ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਮਗਤਾਿਾਂ 
ਹਿਕਹਸਤ ਅਤੇ ਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 

11. ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਬਆਚਾਯ ਦਾ ਅਹਧਨ ਕਯਨ ਰਈ ਆਕਹਸ਼ਤ ਿਣਗੇ। 
  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
 

ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਭ ੱ ਢਰੀ ੰਜਾਫੀ 
ਕ੍ਾ:  ਫੀ./ bI.kwm  
ਮਟਰ: ਦ ਜਾ 
ਅਹਧਆਕ : fw. suirMdrpwl mMf 

ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼: 
   1.ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਹਿਆਕਯਣਕ   
           ਇਕਾਈਆਂ(ਿਾਕੰਸ਼, ਉਿਾਕ ਅਤ ੇਿਾਕ) ਸੰਫੰਧੀ ਬਯ ਯ ਹਗਆਨ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਿੈ।  
 2.ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਸਰੇਫਸ ਹਿਚ ਸ਼ਾਹਭਰ ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇ
ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ ਦੀ ਛਾਣ ਤ ੇ ਿਯਤੋਂ ਦੇ ਹਨਮਭਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ 
ਅਹਬਆਸ ਕਯਿਾਉਣਾ। 
  3.ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਅਖਾਣ, ਭ ਿਾਿਯੇ ਅਤ ੇੈਯਾ ਅਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਸੰਖੇ ਯਚਨਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਕਯਿਾਕੇ ਅਹਬਆਸ ਕਯਿਾਉਣਾ। 
Course outcomes: 
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

5. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂ ਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆ(ਂਿਾਕੰਸ਼, 
ਉਿਾਕ ਅਤੇ ਿਾਕ) ਸੰਫੰਧੀ ਬਯ ਯ ਹਗਆਨ ਰਾਤ ਕਯ ਰੈਣਗੇ। 

6. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੈਯਾ ਯਚਨਾ, ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ ਦੇ ਹਨਮਭਾਂ 
ਫਾਯੇ ਜਾਣਨ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

7. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਅਖਾਣ ਅਤ ੇਭ ਿਾਿਯੇ ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
8. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੈਯਾ ਅਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੰਖੇ ਯਚਨਾ ਦ ੇਹਨਮਭਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ 

ਿ ਜਾਣਗੇ।  
 
 
 



 
 
 
 

Bwg/Xuint AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI  
 

Bwg dUjw  01 PrvrI qoN 25 PrvrI  
Bwg qIjw 26 PrvrI qoN 15 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 5 ApRYl 
duhrweI 6 ApRYl qoN pRIiKAwvW qk  

 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
34. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆ ਂਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਮਗ ਿ 

ਜਾਣਗੇ। 
35. ਹਿਹਦਆਯਥੀ  ੈਯਾ ਯਚਨਾ ਅਤ ੇਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ 

ਦੇ ਸੰਖੇ ਯਚਨਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਅਹਬਆਸ ਕਯ ਸਕਣਗੇ। 
36. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਭ ਿਾਿਹਯਆ ਂਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਅਹਧਨ 

ਕਯਨ ਦ ੇਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

17. ਕਯਸ ਦੇ ਹਸਰੇਫਸ ਹਿਚ ਦਯਜ ਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਖਾਣ, ਭ ਿਾਿਯੇ, ੈਯਾ ਯਚਨਾ, 
ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ, ੈਯਾ ਆਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇ 
ਯਚਨਾ ਨ ੰ  ਰੈਕਚਯ, ਹਿਚਾਯ ਚਯਚਾ ਅਤ ੇਅਹਬਆਸ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ। 

18. ੈਯਾ ਯਚਨਾ ਅਤ ੇਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ ਛਾਣ ਤ ੇਅਹਬਆਸ 
ਕਯਨ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

19. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ੇ ਦ ੇ ਕ ੇ ਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ। 



20. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਦੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਾਹਿਤ 
ਹਿਚ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਾਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
2. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆਂ, ੈਯਾ ਯਚਨਾ, ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, 

ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ, ਅਖਾਣ, ਭ ਿਾਿਯੇ, ੈਯਾ ਆਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੰਖੇ 
ਯਚਨਾ ਦੇ ਹਨਮਭਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਅਤੇ ਹਚੰਤਨ ਕਯਨ ਦੇ ਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

12. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਮਗਤਾਿਾਂ ਹਿਕਹਸਤ 
ਅਤੇ ਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 

13. ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਬਆਚਾਯ ਦਾ ਅਹਧਨ ਕਯਨ ਰਈ ਆਕਹਸ਼ਤ ਿਣਗੇ। 
 

  



ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗੂ ਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
 

ਕ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਭ ੱ ਢਰੀ ੰਜਾਫੀ 
ਕ੍ਾ:  bI.pI.tI/bI.AY~ssI bwieEtY~k/bI A~Ys sI (mYfIkl-nonmYfIkl, kMipaUtr 
swieMs)  
ਮਟਰ: ਦ ਜਾ 
ਅਹਧਆਕ : fw. suKivMdr isMG 

ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼: 
   1.ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਹਿਆਕਯਣਕ   
           ਇਕਾਈਆਂ(ਿਾਕੰਸ਼, ਉਿਾਕ ਅਤ ੇਿਾਕ) ਸੰਫੰਧੀ ਬਯ ਯ ਹਗਆਨ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਿੈ।  
 2.ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਸਰੇਫਸ ਹਿਚ ਸ਼ਾਹਭਰ ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇ
ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ ਦੀ ਛਾਣ ਤ ੇ ਿਯਤੋਂ ਦੇ ਹਨਮਭਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ 
ਅਹਬਆਸ ਕਯਿਾਉਣਾ। 
  3.ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਅਖਾਣ, ਭ ਿਾਿਯੇ ਅਤ ੇੈਯਾ ਅਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਸੰਖੇ ਯਚਨਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਕਯਿਾਕੇ ਅਹਬਆਸ ਕਯਿਾਉਣਾ। 
Course outcomes: 
ਇ ਕ੍ਰ ਨਾ ਸਣ ਵਾੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: 

9. ਇਸ ਕਯਸ ਨਾਰ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂ ਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆ(ਂਿਾਕੰਸ਼, 
ਉਿਾਕ ਅਤੇ ਿਾਕ) ਸੰਫੰਧੀ ਬਯ ਯ ਹਗਆਨ ਰਾਤ ਕਯ ਰੈਣਗੇ। 

10. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੈਯਾ ਯਚਨਾ, ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ ਦ ੇ
ਹਨਮਭਾਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਨ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦ ੇਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

11. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਅਖਾਣ ਅਤ ੇਭ ਿਾਿਯੇ ਸਭਝਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ ਿ ਜਾਣਗੇ। 
12. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੈਯਾ ਅਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੰਖੇ ਯਚਨਾ ਦ ੇਹਨਮਭਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਸਭਯੱਥ 

ਿ ਜਾਣਗੇ।  
 
 



 
 
 
 
 

Bwg/Xuint AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI  
 

Bwg dUjw  01 PrvrI qoN 25 PrvrI  
Bwg qIjw 26 PrvrI qoN 15 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 5 ApRYl 
duhrweI 6 ApRYl qoN pRIiKAwvW qk  

 

ਬਧਧਕ੍ ਸੁਨਰ: 
37. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆ ਂਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਦ ੇਮਗ ਿ 

ਜਾਣਗੇ। 
38. ਹਿਹਦਆਯਥੀ  ੈਯਾ ਯਚਨਾ ਅਤ ੇਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ 

ਦੇ ਸੰਖੇ ਯਚਨਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਅਹਬਆਸ ਕਯ ਸਕਣਗੇ। 
39. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਭ ਿਾਿਹਯਆ ਂਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਅਹਧਨ 

ਕਯਨ ਦ ੇਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਧਵਸਾਰਕ੍ ਸੁਨਰ(Practical skill): 

21. ਕਯਸ ਦੇ ਹਸਰੇਫਸ ਹਿਚ ਦਯਜ ਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਖਾਣ, ਭ ਿਾਿਯੇ, ੈਯਾ ਯਚਨਾ, 
ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ, ੈਯਾ ਆਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇ 
ਯਚਨਾ ਨ ੰ  ਰੈਕਚਯ, ਹਿਚਾਯ ਚਯਚਾ ਅਤ ੇਅਹਬਆਸ ਯਾਿੀਂ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ। 

22. ੈਯਾ ਯਚਨਾ ਅਤੇ ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤ ੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ ਛਾਣ ਤ ੇ
ਅਹਬਆਸ ਕਯਨ ਸੰਫੰਧੀ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

23. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਿਸ਼ੇ ਦ ੇ ਕ ੇ ਹਰਖਤ ਕਾਯਜ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ। 



24. ਸਭ ਹਿਕ ਹਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਯਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਦੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਾਹਿਤ 
ਹਿਚ ਯ ਚੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਧਵਵਸਾਧਰਕ੍ ੱਧਰ ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨਰ: 
3. ਹਿਹਦਆਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆਂ, ੈਯਾ ਯਚਨਾ, ਸਧਾਯਨ ਿਾਕ, 

ਸੰਮ ਕਤ ਿਾਕ ਅਤੇ ਹਭਸ਼ਤਯ ਿਾਕ, ਅਖਾਣ, ਭ ਿਾਿਯੇ, ੈਯਾ ਆਧਾਹਯਤ ਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੰਖੇ 
ਯਚਨਾ ਦੇ ਹਨਮਭਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਝਣ ਅਤੇ ਹਚੰਤਨ ਕਯਨ ਦੇ ਮਗ ਿ ਜਾਣਗੇ। 

14. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਹਿਚ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਮਗਤਾਿਾਂ ਹਿਕਹਸਤ 
ਅਤੇ ਹਯੱਕ ਿਣਗੀਆਂ। 

15. ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਬਆਚਾਯ ਦਾ ਅਹਧਨ ਕਯਨ ਰਈ ਆਕਹਸ਼ਤ ਿਣਗੇ। 
 

  



pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvw 

                               2019-20 

kors dw nW:       lwzmI pMjwbI 

poRgrwm:   bI.AY~s.sI (mYfIkl, nwn mYfIkl, kMipaUtr swieMs) 

smYstr:    dUjw 

AiDAwpk dw nW:  fw. suirMdrpwl mMf, pRo. kuldIp soFI  

auplbDqw dw smW:  svyry 9:00 vjy qoN 4:00 vjy q`k 

 

kors dy audyS :  ies kors dw audyS ividAwrQIAW nMU pMjwbI BwSw qy 

swihq sbMDI igAwn dyxw hY[swihq dIAW v`K-v`K vMngIAW (khwxI qy 

jIvnIAW) dy jrIey ividAwrQI nMU swihqk ivDwvW nwl joVxw hY[ivAwkrn 

ivcly Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW  bwry jwxkwrI idMdy hoey 

ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krwauxw hY[ 

 

kors ivclI ivSY-sUcI  : lwjmI pMjwbI dy dUjyy smYstr ivc 

ividAwrQIAW nMU islybs Anuswr ‘do-rMg’ pusqk dy khwxI Bwg ivc 

Swiml pMjwbI dy pRis`D khwxIkwrW dy jIvn qy auhnHW dIAW khwxIAW bwry 

ivsQwrpUrvk igAwn id`qw jwvygw[islybs Anuswr dUsrI pusqk ‘sMswr 

dIAW pRis`D hsqIAW’ iv`c Swiml ivSv dIAW pRis`D SKSIAqW dy 

jIvn,sMGrS Aqy pRwpqIAW bwry jwxkwrI pRdwn kIqI jwvygI[pMjwbI Sbd 



bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW sMbMDI ivcwr crcw krky 

ividAwrQIAW nMU iehnW qoN jwxU krvwieAw jwvygw[ijs nwl auhnW dw 

BwSweI ADwr ibhqr hovygw[ smu`cy pwTkRm nMU inSicq kIqy gey cwr BwgW 

ivc vMf ky pVHieAw jwvygw[ 

     

pwTkRm dI ivsQwirq jwxkwrI  :  pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI XUnIvristI 

dI vY~bsweIt www.gndu.ac.in qy auplbD hY[ 

pVHwaux dy qrIky/FMg : 

37. lYkcr  :       ie`k h&qy ivc Cy 
38. sYmInwr :       ie`k h&qy ivc ie`k 
39. ividAwrQIAW koloN prcw ilKvwauxw:- ies kwrj leI 

ividAwrQIAW nUM v`K-v`K ikqwbW pVHn leI Aqy aunHW dy AwDwr qy 
v`K-v`K prcy ilKx leI ikhw jwvygw[ 

40. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoN kIqI jwvygI  
41. ividAwrQIAW nUM ivSyS ivSy qy bolx/smJwaux leI ikhw 

jwvygw[ 
42. shwiek sm`grI ivc borf dy nwl-nwl cwrt vI vrqy jwxgy[ 

ies pRogrwm nwl hox vwlIAW pRwpqIAW dIAW sMBwvnwvW : 

 ies nwl ividAwrQI khwxI Aqy klwqmk jugqW nMU smJx dy 
smrQ hoxgy[ 

 ividAwrQI khwxI pVHx, smJx Aqy ivSlySx krn dy Xog 
hoxgy[ 

http://www.gndu.ac.in/


 ieiqhwisk XwdW pusqk nMU pVHidAW ividAwrQI ieiqhwisk 
lyKW dy jrIey ieiqhws qoN  syD lY ky Awpxy Biv`K nMU inKwrn 
qy auBwrn dw Xqn krngy[ 

 Sbd bxqr, Sbd rcnw Aqy Sbd SRyxIAW bwry pVHdy hoey 
ividAwrQI iehnW bwry hor ivsiqRq jwxkwrI hwisl kr 
skxgy[ 
 

ividAwrQIAW dI prK: 

mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy AMk smW-swrnI 
 
AMqirk mulWkx 
 

    

19. klws tYst 
(hryk XUint dw) 

40% XUint ^qm hox ipCoN 

 
20. ividAwrQI

AW dy sYmInwr 
 

  
hryk h&qy ie`k 

21. GrylU 
ipRiKAwvW 

 
 

40% kwlj dy ipRMsIpl vloN 
inrDwrq kIqy smyN 
Anuswr 

 

 

 



 

AiDAwpn dI rUp-ryKw : 

             Bwg/Xuint   AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 11 jnvrI qoN 31 jnvrI 

Bwg dUjw  3 PrvrI qoN 22 PrvrI 

Bwg qIjw 24 PrvrI qoN 14 mwrc 

Bwg cOQw 16 mwrc qoN 11 ApRYl q`k 

duhrweI  15 ApRYl qoN pRIiKAwvW q`k  

 

ividAwrQIAW dI hwzrI: 

7. ividAwrQIAW dI hwzrI lwzmIN hY[ lgwey gey ku`l lYkcrW ivcoN 

ividAwrQIAW leI 75% hwzrI zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI 

hwzrI dI Srq pUrI nhIN krngy auhnW nUM XUnIvristI pRIiKAwvW 

ivc bYTx dI AwigAw nhI id`qI jwvygI[ 

 

pusqkW : 

19.  pMjwbI ivAwkrn: isDWq qy ivhwr- bUtw isMG brwV 
20.  pRcwiek BwSw ivigAwn- dyv AgnIhoqrI 
21.  isDWqk BwSw ivigAwn – pRym pRkwS isMG 

 



 

kMipaUtr nwl sMbMiDq sRoq : 

19. www.punjabipedia.org 
20. www.pa.wikipedia.org 

21. www.shabadkosh.com 

 

  

http://www.punjabipedia.org/
http://www.pa.wikipedia.org/
http://www.shabadkosh.com/


ਾਠਕ੍ਰਮ ਯਜਨਾ ਅਤ ਾਗ ੂਕ੍ਰਨ ੰਬੰਧੀ ਵਰਵ 
2019-2020 

 

ਕਯਸ ਦਾ ਨਾਭ   :   ਰਾਜ਼ਭੀ ੰਜਾਫੀ 

ਰਗਯਾਭ  :    bI.AY~ssI.  

ਸਭੈਸਟਯ  :   ਚਥਾ 

ਅਹਧਆਕ ਦਾ ਨਾਭ      :                  fw.hrijMdr isMG, pRo. suKrwj kOr 

ਉਰੱਫਧਤਾ ਦਾ ਸਭਾਂ  :   ਸਿੇਯੇ 9.00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 3.00 ਿਜ ੇਤਕ। 

 

ਕ੍ਰ ਦ ਉਦਸ਼ : 

13. ਇਸ ਕਯਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਧ ਹਨਕ ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਨਿੇਕਰੇ ਯ ਾਂ ਨਾਰ ਜੜ੍ਨਾ ਿੈ 

14. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਨ ੰ  ਸਿੈ-ਜੀਿਨੀ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

15. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਸਰੇ(ਜਹਤੰਦਯ ਫਯਾੜ੍) ਨਾਟਕ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣਾ।  

16. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੇਖ-ਯਚਨਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ਹਿਆਕਯਨ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇਣਾ।  

ਕ੍ਰ ਧਵਚੀ ਧਵਸ਼-ੂਚੀ : 

 ਚਥ ੇ ਸਭੈਸਟਯ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਸਰੇਫਸ ਅਨ ਸਾਯ ‘ਸਿੈ-ਜੀਿਨੀ,ਨਾਟਕ ਅਤੇ 

ਹਿਆਕੲਨ ਦੇ ਹਿਸ਼ਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਕਯਨ ਦੀ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਂਚ ਹਸਖਾਈ ਜਾਿੇਗੀ।  

ਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਧਵਥਾਰਤ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ : 

ਾਠਕਰਭ ਦੀ ਸਭ ੱ ਚੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਦੀ ਿੈੈੱਫਸਾਈਟ  www.gndu.ac.in ਤੇ 

ਉਰੱਫਧ ਿੈ। 

 



ੜ੍ਹਾਉਣ ਦ  ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ :-  

1. ਰੈਕਚਯ   :   ਇੱਕ ਿਪਤ ੇਹਿੱਚ ਛ ੇ

2. ਸੈਭੀਨਾਯ  :   ਇੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ  

3. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਹਿਸ ੇਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਸਤਕਾਂ ੜ੍ਹਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤ ੇ

ਿੱਖ ਿੱਖ  ਯਚੇ ਹਰਖਣ ਰਈ ਹਕਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

4. ਸਿਾਇਕ ਸਭੱਗਯੀ ਹਿੱਚ ਫਯਡ ਦ ੇਨਾਰ ਨਾਰ ਚਾਯਟ ਦੀ ਿੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

5. ਹਿਹਦਆਯਥੀਆ ਂਕਰੋਂ ਯਚਾ ਹਰਖਿਾਉਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਇਫਰਯੇੀ ਨਾਰ ਜਹੜ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

6. ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਚਯ ੀ.ੀ.ਟੀ ਦ ਆਯਾ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਰੀ : 

ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। ਰਗਾ ਗ ਕ ੱ ਰ ਰੈਕਚਯਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ 75% 

ਿਾਜ਼ਯੀ ਜ਼ਯ ਯੀ ਿਿੇਗੀ। ਹਜਿੜ੍ ੇ ਹਿਹਦਆਯਥੀ ਿਾਜ਼ਯੀ ਦੀ ਸ਼ਯਤ  ਯੀ ਨਿੀਂ ਕਯਨਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  

ਮ ਨੀਿਯਹਸਟੀ ਰੀਹਖਆਿਾਂ ਹਿਚ ਫੈਠਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਖ:- 

ਮੁਾਂਕ੍ਣ ਦਾ ਢੰਗ /ਤਰੀਕ੍ਾ  ਘੱਟ- ਘੱਟ ੜ੍ੀਂਦ ਅੰਕ੍  ਮਾਂ- ਾਰਨੀ  
ਕਰਾਸ ਟੈਸਟ ਿਯੇਕ ਮ ਹਨਟ ਦਾ  40% ਮ ਹਨਟ ਖਤਭ ਿਣ ਹੱਛੋਂ  
ਹਿਹਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਭੀਨਾਯ  -- ਿਯੇਕ ਿਫ਼ਤ ੇਇੱਕ  
ਘਯੇਰ  ਰੀਹਖਆਿਾਂ  40% ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕੀਤੇ ਸਭੇਂ ਅਨ ਸਾਯ  
 

ਅਧਧਆਨ ਦੀ ਰੂ ਰਖਾ :- 

ਭਾਗ/ ਯੂਧਨਟ  ਅਧਧਆਨ ਦਾ ਮਾਂ ਗਭਗ  



ਬਾਗ ਹਿਰਾ  10 ਜਨਿਯੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਿਯੀ 
ਬਾਗ ਦ ਜਾ  01 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 25 ਪਯਿਯੀ 
ਬਾਗ ਤੀਜਾ  26 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 15 ਭਾਯਚ   
ਬਾਗ ਚਥਾ  16 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 05 ਅਰਰੈ 

ਦ ਿਯਾਈ  06 ਅਰੈਰ ਤੋਂ ਰੀਹਖਆ ਤੱਕ  
 

 

ਕੰ੍ਧਊਟਰ ਨਾ ੰਬੰਧਤ ਰਤ : 

 www.punjabipedia.org 

 https://pa.m.wikipedia.org 

 https://www.punjabi-kavita.com/ 

 

 

 

  

https://www.punjabi-kavita.com/


pwTkRm Xojnw Aqy lwgU krn sMbMDI vyrvy 

2019-2020 
(kors dw nwm: lwzmI pMjwbI) 

pRogrwm:  bI.AY~ssI 

smYstr: Cyvwˆ 

auplbDqw dw smwˆ: svyry 9.00 qoˆ Swm 3.00 vjy qk[ 

AiDAwpk dw nwm : fw. suKivMdr isMG, fw. suKdyv isMG nwgrw 

kors dy audyS: 

1. ies kors dw audyS ividAwrQIAwˆ nUM mD̀kwlI pMjwbI swihq dy ieiqhws bwry igAwn pRdwn krnw 
hY[ 

2. ividAwrQIAw ˆ nUM m`DkwlI pMjwbI swihq dIAwˆ ivcwrDwreI AwDwrwˆ nUM mu`K r`KidAwˆ ividAwrQIAwˆ 
nUM smyˆ smyˆ 'qy pey pMjwbI swihq dy Kyqr ivc Anykwˆ pRivrqIAwˆ bwry jwxU krvwauxw hY[ 

3. ividAwrQIAwˆ nUM AwDuink swihq dI ivDw sPrnwmw dy isDWq qy brijMdr isMG hmdrd dw 
sPrnwmw DrqIAW dy gIq bwry smwj siBAwcwrk jwxkwrI pRdwn krnI[  

kors ivclI ivSy-sUcI: 

CyvyN smYstr ivc ividAwrQIAwˆ nUM islybs Anuswr ‘kwiv gorv pihly Cy kvIAW dI pRsMg sihq 
ivAwiKAw krvweI jwvygI[ ividAwrQIAW nUM brijMdr isMG hmdrd dw sPrnwmw DrqIAW dy gIq 
bwry jwxkwrI pRdwn kIqI jwvygI[ ividAwrQI lyK rcnw Aqy ivAwkrxk SRyxIAW bwry jwxkwrI 
hwsl krngy[ m`DkwlI pMjwbI kvIAW dIAW rcnwvW, swihqk DwrwvW Aqy pRivrqIAW Aqy swihqk 
rUp dy sm`ucy ivkws bwry igAwn id`qw jwvygw[ ividAwrQIAwˆ nUM iviSAwˆ dI iviBMnqw, nots lYx dI 
ivDI bwry ivsQwr pUrvk pVHwieAw jwvygw[ 

pwTkRm dI ivsQwrq jwxkwrI: 

pwTkRm dI smu`cI jwxkwrI gurU nwnk dyv XUnIvristI dI vY`bsweIt www.gndu.ac.in qy auplbD 
hY[ 

pVHwaux dy qrIky/FMg: 

1. lYkcr:  iek h&qy ivc Cy[ 



2. ividAwrQIAwˆ nUM klws ivc jo pVHwieAw igAw aus bwry ilKx leI ikhw jwvygw[ ijs ivc bwxI 
dI pRsMg sihq ivAwiKAw, ivSw-vsqU, swr, kvI dy jIvn rcnw Awid iesy qrHwˆ vwrqk d y pVHwey 
gey lyK dw swr, ivSw vsqU Aqy lyKk dy jIvn rcnw bwry, ilKvwieAw jwvygw[ 

3. pwTkRm dw qIjw Bwg CMd Aqy ryKw ic`qr nUM smripq hY[ ies Bwg nUM pihlwˆ ividAwrIQIAwˆ nUM 
projYktr Aqy ieMtrnY~t dy mwiDAm duAwrw ivAwkrxk SRyxIAW bwry pVHwieAw jwvygw[ 

4. loV Anuswr kMipaUtr dI vrqoˆ kIqI jwvygI[ 

5. ividAwrQIAwˆ nUM ivSyS ivSy qy bolx leI ikhw jwvygw[ 

6. shwiek smgrI ivc borf dy nwl-nwl pI.pI.tI dI vrqoˆ kIqI jwvygI[ 

ies kors nwl hox vwlIAwˆ pRwpqIAwˆ dIAwˆ sMBwvnwvwˆ: 

1. ies kors nwl ividAwrQI mD̀kwlI pMjwbI swihq dy rUpgq qy ivSwgq srokwrw ̂bwry BlI Bwˆq 
jwxU hoxgy[ 

2. pMjwbI swihq dy v`K v`K rUpW dI pirBwSw qy q`qW nUM smJ jwxgy[ 

3. ividAwrQI lyK rcnwvW duAwrw ivigAwnk qy qknwlOjI Aqy clMq msilAW bwry isrjxw kr 
skxgy[  

4. ividAwrQI ivAwkxk SRyxIAW nUM isDWqk Aqy ivhwrk p`Dr qy smJ skxgy[  

bOiDk hunr: 

1. ividAwrQI m`DkwlI swihq duAwrw hoey sMcwr nUM smJx dy Xog hoxgy[ 

2. ividAwrQI vwrqk Aqy kivqw ivc pyS iviSAwˆ dw AiDA Yn kr skxgy[ 

3. ividAwrQI lyK rcnw Aqy AwDuink pMjwbI swihq dI rUpgq ivDw nUM jwx skxgy[ 

4. ividAwrQI ivAwkrxk SRyxIAW dy isDWq qy ivhwr nUM smJ jwxgy[ 

ivhwrk hunr(Practical skill): 

1. m`DkwlI Aqy AwDuink pMjwbI swihq nUM pI.pI.tI rwhIˆ smJwieAw jwvygw[ 

2. swihq dw ivSlySx krn sMbMDI rucI ivkisq kIqI jwvygI[ 

3. ividAwrQIAwˆ nUM islybs sMbMDI v`K-v`K ivSy dy ky ilKq kwrj id`qw jwvygw[ 

4. v`K v`K iviSAW qy lyK rcnw ilKx dy smr`Q ho jwxgy[ 



ivvhirk p`Dr qy vrqx dw hunr: 

1. ividAwrQI swihq dy vK̀ v`K rUpwˆ nUM pRBwvSwlI FMg nwl ibAwn krn dy Xog hoxgy[ 

2. ividAwrQIAwˆ ivc isrjnwqmk Xogqwvwˆ ivkisq Aqy pirp`k hoxgIAwˆ[ 

3. iksy vI ivSy dw ivSlySx krn dy kwibl hoxgy[ 

ividAwrQIAW dI prK: 

mulWkx dw FMg/qrIkw G`to-G`t loVINdy AMk smW-swrnI 

AMqirk mulWkx 

1. klws tYst (hryk Xuint dw) 40% Xuint ^qm hox ipCoN 

2. ividAwrQIAW dy sYmInwr hryk h&qy do 

3. GrylU ipRiKAwvW 

 
            Bwg/Xuint AiDAwpn dw smW (lgBg) 

Bwg pihlw 10 jnvrI qoN 31 jnvrI  
 

Bwg dUjw  01 PrvrI qoN 25 PrvrI  
Bwg qIjw 26 PrvrI qoN 15 mwrc 
Bwg cOQw 16 mwrc qoN 5 ApRYl 
duhrweI 6 ApRYl qoN pRIiKAwvW qk  
 

ividAwrQIAwˆ dI hwzrI: 

ividAwrQIAwˆ dI hwzrI lwzmI hY[ lgwey gey ku`l lYkcrwˆ ivcoˆ ividAwrQIAwˆ leI 75% hwzrI 
zrUrI hovygI[ ijhVy ividAwrQI hwzrI dI Srq pUrI nhIˆ krngy aunHwˆ nUM XUnIvristI pRIiKAwvwˆ ivc 
bYTx dI AwigAw nhIˆ idq̀I jwvygI[ 

pusqkW 
1. jgmohn isMG, swihq dy Awlocnw dy nvyN pRqImwn 

2. pRym pRkwS, isDWqk BwSw ivigAwn 

3. svrn isMG, sMvydnw qy swihq 



4. pRym pRkwS, BwSw dw inkws qy ivkws 

ieMtrnY`t smgrI/sroq: 

• www.punjabipedia.org 

• https://pa.m.wikipedia.org 

• https://www.punjabi-kavita.com 

 

 

 

http://www.punjabipedia.org/
https://pa.m.wikipedia.org/

