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Program Outcomes (POs) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰਰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ  

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਸਾਰ  ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ : 

1. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫਿਤਾਪ੍ ਰਿਕ ਮੁਕੂੰਮਿ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਹਤ, 

ਿੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੂੰਚਾਰ ਬਾਰ ੇਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

2. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਨਰੂੰਤਰ ਪ੍ਰਿਾਹਮਾਨ ਿੋਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ, ਿੋਕ ਚੇਤਨਾ, ਿੋਕ-ਪ੍ਰਗਟਾਅ 
ਰ ਪ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਸਰ ਪ੍ ਅਤੇ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰਣਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ 
ਹੋਿੇਗੀ। 

3. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਿ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਹਤ, ਜਨ-ਸੂੰਚਾਰ ਨਾਿ ਸਬੂੰਵਧਤ 
ਅਦਾਵਰਆਂ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ, ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਮ ਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਕਿਾਿਾਂ ਨਾਿ 
ਜੁੜ੍ੇ ਵਕੱਵਤਆਂ ਵਿਚ ਰਜੁਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਵਸਤ ਹੋ 
ਜਾਿੇਗੀ। 

4. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਂ ਵਮਿਣ ਿਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਨਾਿ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਭੂੰਨ-ਵਭੂੰਨ 

ਅਦਾਵਰਆਂ ਵਿਚ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਵਹੂੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਿਾਦ ਨਾਿ ਸਬੂੰਵਧਤ ਰਜੁਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

5. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਂਵਮਿਣ ਿਾਿੀ ਕਾਬਿੀਅਤ ਨਾਿ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੀ ਿੋਕਧਾਰਾ, ਮੱਧਕਾਿੀਨ 
ਸਾਵਹਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ ਫੀ ਸਾਵਹਤ ਅਤੇ ਆਧੁਵਨਕ ਸਾਵਹਤ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਿਾਿੀ 
ਸੁਹਜਾਤਮਕਤਾ, ਕਿਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਗਰਵਹਣ ਕਰਕੇ ਵਸਰਜਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇ
ਆਿੋਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

6. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਿ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਅਵਧਆਪ੍ਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਿੋਕ-ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਆਵਦ 
ਕਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
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ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਭ (Course Outcomes) 

M.A. (Punjabi) – I ( ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਪ੍ਵਹਿਾ ) 

ਵਿਸ਼ਾ : ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ 

ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੂੰਮਿ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਵਥਕ 

ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ: 

1. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਕਾਿ ਿੂੰਡ ,ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ,ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

 ਸਾਵਹਤ ਤੋਂ ਪ੍ਵਰਚਤ ਹੋਣਗੇ।      
2. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਆਵਦ ਕਾਿ,ਮੱਧਕਾਿ ਅਤ ੇਅਧੁਵਨਕ ਕਾਿ ਦੇ  ਸਮਾਜ  ਅਤੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ 

 ਦੀ ਸਮਝ ਗਰਵਹਣ  ਕਰ ਿੈਣਗੇ ਅਤੇ  ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਿਨਾਤਮਕ ਅਵਧਅਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਿੇ ਸਬੂੰਧਾਂ 

ਅਤੇ ਅੂੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ।              
3. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਕਾਿ ਖੂੰਡਾਂ ਦੇ  ਸਾਵਹਤਕ ਬੋਧ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ  ਅਧੁਵਨਕ  ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ 

ਸਾਵਹਤ ਨ ੂੰ   ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ  ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਿ ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ  ਨਾਿ  ਸਬੂੰਵਧਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਾਂ 

ਨ ੂੰ   ਸਮਝਣਗੇ।                                  
4. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦੇ  ਇਵਤਹਾਸ ਦੀ ਅਿੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 

 ਸਬੂੰਧ ਵਿਚ  ਅਵਧਆਪ੍ਨ  ਕਰਨ ਦੇ  ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।                                   
5. ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ  ਦੇ ਪ੍ਰਸੂੰਗ ਵਿਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ  ਨਿੀਆਂ  ਖੋਜਾਂ  ਕਰਨ ਦੇ ਿੀ ਕਾਬਿ ਹ ੋ

ਜਾਣਗੇ। 
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ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਭ (Course Outcomes) 

M.A. (Punjabi) – I (ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਦ ਜਾ) 

ਵਿਸ਼ਾ : ਸਾਵਹਤ ਆਿੋਚਨਾ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ 

ਇਸ ਵਿਸ਼ ੇਸਬੂੰਧੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਹੇਠ ਵਿਵਖਆਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹ ੋ
ਜਾਿੇਗਾ: 

1. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਰ ਪ੍, ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੱਛਮੀ ਆਿੋਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਿੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ। 

2. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਆਿੋਚਨਾ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਵਹਤ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ ਆਿੋਚਨਾ ਦੇ ਮੁਢੱਿੇ ਵਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਵਹਤ ਨਾਿ ਅੂੰਤਰ-ਸਬੂੰਧਤਾ ਬਾਰ ੇਸੂੰਿਾਦ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਵਬਿ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

3. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਆਿੋਚਨਾ ਅਤੇ ਮੈਟਾ-ਆਿੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 
ਆਿੋਚਕਾਂ ਬਾਰ ੇਮੁੱਢਿੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਵਹਤ ਆਿੋਚਨਾ ਦ ੇ
ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਸਾਵਹਤਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

4. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਾਵਹਤ ਆਿੋਚਨਾ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਵਹਤਕ ਪ੍ਾਠਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਆਿੋਚਨਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਹਤਕ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਚਿੇ ਅਵਜਹੇ ਬੋਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਪ੍ਰਸੂੰਵਗਕਤਾ, 
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ਸਾਰਵਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤਕ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦ ੇਸੁਹਜਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਿਾਤਮਕ ਪ੍ੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹ ੋਜਾਿੇਗਾ। 

5. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਾਵਹਤਕ ਪ੍ਾਠਾਂ ਦੀ ਆਿੋਚਨਾ ਅਤੇ ਆਿੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਾਠਾਂ ਦੀ ਆਿੋਚਨਾ (ਮੈਟਾ-
ਆਿੋਚਨਾ) ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਧਐਨ ਨ ੂੰ  ਆਿੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸਿੇਸ਼ਣੀ ਸਮਝ ਨਾਿ ਵਿਖਤੀ ਰ ਪ੍ 
ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹ ੋਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਖ ਬੀ ਿਾਗ  
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ (Course Outcomes) 

M.A. (Punjabi) – 1 (ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਤੀਜਾ) 

ਰਿਸ਼ਾ: ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ 

ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੂੰਮਿ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਵਥਕ 

ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ: 

1. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਾਵਹਤਕ ਸ ਝ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਤੇ ਸੂੰਿੇਦਨਸ਼ੀਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਉਭਾਰ। 
2. ਵਿਹਾਰਕ ਵ ਿੰ ਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਦਰਸ਼ਟੀ। 
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3. ਵਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤਵਹਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿੁਤਿੰ ਤਰ 

ਲੇਖਕ/ਨਾਟਕਕਾਰ/ਰਿੰਗਕਰਮੀ/ਆਲੋਚਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ। 
4. ਨਾਟਕ/ਰਿੰਗਮਿੰਚ ਦੀ ਵਿਧਾਂਤਕ ਿਮਝ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਰਿੰਗਮਿੰਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਿੰ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ਿੰ  

ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਵਜਿ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿੰਗਕਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਿਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਛਾਣ 

ਿਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
5. ਵਿਸ਼ਿ ਪੱ੍ਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਾਟ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾਿਾਂ ਦਾ ਵਗਆਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਵਿਸ਼ਿ ਿਰੋਕਾਰਾਂ/ਨਾਟ 

ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਏਗਾ। 
6. ਪੋ੍ਿਟ-ਗਰੈ  ਏਸ਼ਨ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਟਕ/ਰਿੰਗਮਿੰਚ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ 

ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ। 
7. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਿਵਭਿੰ ਨ ਿਮਾਵਜਕ ਮੱੁਵਦਆਂ ਿਬਿੰ ਧੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਵਲਖਤ, ਮੌਵਖਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਰ ਪ੍ 

ਵਿਚ ਿਿੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮਰੱਥ ਹੋਣਗ।ੇ 
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ਕੋਰਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ (Course Outcomes) 

M.A. (Punjabi) – 1 (ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਚੌਥਾ) 

ਵਿਸ਼ਾ: ਆਧੁਵਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ - I 

ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਿੰ ਮਲ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਾਰਵਥਕ ਿਾਧਾ 

ਹੋਿੇਗਾ: 

1. ਕਵਿਤਾ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 

2. ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿੰਦਰ ਿਾਵਹਤ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਅਤ ੇਿਾਵਹਤ ਰਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਿ ਹੋਿੇਗਾ। 

3. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪ੍ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਿਚ ਿਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। 
4. ਆਧੁਨਵਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ੜ੍ਹਵਦਆਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਿਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਿਿੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਿ ਖ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ 

ਵਮਲੇਗਾ ਵਜਿ ਨਾਲ ਉਹ ਿਮਾਜ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ ਿੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। 

5. ਕਵਿਤਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਿੀਅਤ ਨਖਾਰਨ ਵਿਚ ਅਵਹਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।  
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ਕੋਰਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ (Course Outcomes) 

M.A. (Punjabi) – 1 (ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੰਜਿਾਂ) 

ਵਿਸ਼ਾ : ਆਧੁਵਨਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਗਲਪ੍ 

ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਿੰ ਮਲ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਾਰਵਥਕ ਿਾਧਾ 

ਹੋਿੇਗਾ: 

1. ਇਿ ਕੋਰਿ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਗਲਪ੍ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਿਲ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗਲਪ੍-ਰ ਪ੍ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਤੋਂ 
ਇਵਤਹਾਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਿਗੋਂ ਇਿ ਦੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਅਤ ੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਿਬਿੰ ਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 
ਲਈ ਿੀ ਇਹ ਆਧਾਰ-ਮ ਲਕ ਕੋਰਿ ਹੈ। 

2. ਇਿ ਕੋਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਗਲਪ੍-ਰ ਪ੍ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦਾ ਬੁਵਨਆਦੀ 
ਵਗਆਨ ਿਿੰਭਿ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

3. ਇਿ ਕੋਰਿ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਵਗਆਨ ਿਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਿਮਕਾਲੀ ਗਲਪ੍ ਦਾ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ 
ਕਥਾ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਦੇ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਵਿਚ ਅਵਧਐਨ ਅਤ ੇਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 

4. ਇਿ ਕੋਰਿ ਰਾਹੀਂ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਵਬਰਤਾਂਤਕ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਦੇ 
ਆਧੁਵਨਕ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰਣ ਵਿਚ ਿਿੰ ਭਿ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਿਾਂਝ ਤੇ ਿਖਰੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਿਮਝ ਹਾਿਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ। 

5. ਇਿ ਕੋਰਿ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਗਲਪ੍ੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿੰਗੇਰੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ 

ਿਵਕਰਪ੍ਟ ਲੇਖਣ ਿਰਗੀਆਂ ਕਲਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਿਲ ਕਰ ਿਕਦ ੇ ਹਾਂ। 
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ਕੋਰਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ (Course Outcomes) 

M.A. (Punjabi) – II (ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਵਹਲਾ) 

ਵਿਸ਼ਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਿਆਿ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਿੰ ਮਲ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਾਰਥਕ ਿਾਧਾ 
ਹੋਿੇਗਾ: 

1. ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਗਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਿੰਰਚਨਾਤਮਕ, ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਿਮਾਜਕ ਪੱ੍ਖ 

ਬਾਰੇ ਵਗਆਨ ਹਾਿਲ ਕਰਕੇ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਦਾ ਕਿੰਮ ਿਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। 
2. ਇਵਤਹਾਿਕ ਅਤ ੇਤੁਲਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਗਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਿਵਤਰਤ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। 
3. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਚਿੰ ਤਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਗਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਵਭਿੰ ਨ 

ਪੱ੍ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਿਕਣਗੇ। 
4. ਵਲਖਤੀ, ਬੋਲਚਾਲੀ ਅਤ ੇਿਿੰ ਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਿਲ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਵਭਿੰ ਨ ਪ੍ਵਹਲ ਆਂ 

ਨ ਿੰ  ਪ੍ਛਾਣਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਿਲ ਕਰਨਗੇ। 
5. ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਮਰੱਥਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨਿੱਜੀ ਅਤ ੇਿਮਾਜਕ ਵ ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ, 

ਅਨੁਿਾਦ ਅਤ ੇਕਲਾ ਆਵਦ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵ ਕਰਯੋਗ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਅ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
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ਕੋਰਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ (Course Outcomes) 

M.A. (Punjabi) – II (ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਦ ਜਾ) 

ਵਿਸ਼ਾ : ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਿਵਭਆਚਾਰ 

ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਿੰ ਮਲ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਾਰਵਥਕ ਿਾਧਾ 
ਹੋਿੇਗਾ: 

1. ਇਿ ਕੋਰਿ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਿਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਿਵਭਆਚਾਰ 
ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਮਝ ਅਤ ੇਵਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

2. ਇਿ ਕੋਰਿ ਨਾਲ ਿਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਨਰਿੰਤਰ ਪ੍ਰਿਾਹਮਾਨ ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਿਾਿ, ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ, ਲੋਕ-ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਰ ਪ੍ਾਂ ਦੇ 
ਿਰ ਪ੍ ਅਤ ੇਇਿ ਵਿਚ ਿਾਪ੍ਰਨ ਿਾਲੇ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

3. ਇਿ ਕੋਰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅਤ ੇ ਿਵਭਆਚਾਰਕ ਰ ਪ੍ਾਂ ਅਤ ੇ ਿਿੰ ਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਿਹਾਰਕ, 
ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤ ੇਖੋਜ-ਮ ਲਕ ਿਮਝ ਵਿਕਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

4. ਇਿ ਕੋਰਿ ਰਾਹੀਂ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਤੇ ਿਵਭਆਚਾਰ ਰ ਪ੍ਾਂ ਦੇ 
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਤੇ ਆਧੁਵਨਕ ਿਾਵਹਤ ਵਿਚ ਵਮਲਣ ਿਾਲੇ ਿੁਹਜਾਤਮਕਤਾ, ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਅਤ ੇਰਚਨਾਤਮਕਤਾ 
ਵਨਭਾਅ ਤੇ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਾਂ। 

5. ਇਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਤੇ ਿਵਭਆਚਾਰਕ ਰ ਪ੍ਾਂ ਅਤ ੇ ਕਲਾਿਾਂ ਦੀਆਂ 
ਵਿਚਹਾਰਕ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਵਿਲ ਕਰਨਗੇ। 
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ਕੋਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ (Course Outcomes) 

M.A. (Punjabi) – II (ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਤੀਜਾ) 

ਵਿਸ਼ਾ : ਗੁਰਮਵਤ ਕਾਵਿ 

ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਿੰ ਮਲ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆ ਮੱੁਲਿਾਨ ਿਾਧਾ 
ਹੋਿੇਗਾ: 

 

1. ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਅਵਧਆਤਮਕ ਵਿਰਿੇ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੋਣਗੇ।                                  
2. ਇਿ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜੀਿਨ ਜਾਂਚ ਨ ਿੰ  ਿਮਝਣ ਦੇ  ਿਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। 
3. ਿਰਤਮਾਨ ਜੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਜੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ ਕਰਵਦਆਂ  ਚਿੰਗੀਆਂ 

ਮਾਨਿੀ ਕਦਰਾਂ  ਕੀਮਤਾਂ  ਤੋਂ ਿਾਵਕਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।                            

4. ਇਿ ਕਾਵਿ ਨ ਿੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਿ ਰਾਹੀਂ ਉਿਾਰੀਆਂ ਿੁਚੱਜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ  ਕੀਮਤਾਂ  ਉਹਨਾਂ  ਦੀ ਸ਼ਖਿੀਅਤ ਦਾ 
ਵਹੱਿਾ ਬਣਗੀਆਂ। 

5. ਇਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਿੰ ਮਲ ਕਰਨ  ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਉਹ ਉਤਮ ਮਨੱੁਖ ਬਨਣਗੇ ਵਜਿ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ 

ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਿੇਗਾ ਹੀ ਿਗੋਂ ਉਹ ਿਮਾਜ ਲਈ ਿੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। 
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ਕੋਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ (Course Outcomes) 

M.A. (Punjabi) – II (ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਚੌਥਾ) 

ਵਿਸ਼ਾ : ਆਧੁਵਨਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ 

‘ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ’ ਵਿਸ਼ੇ ਿਬਿੰ ਧੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ 
ਿਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਿੇਗੀ: 

 

1. ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਿਾਵਹਤ ਰ ਪ੍ਾਂ,ਿਾਰਤਕ ਦੇ ਇਵਤਹਾਿ, 

ਿਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਿਾਰਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰ ਿਕੇਗਾ । 
2. ਿਾਰਤਕ ਦੀ ਿਮਝ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਗੱਦ ਤੇ ਪ੍ਦ ਵਿੱਚ ਿਖਰੇਿੇਂ ਨ ਿੰ  ਿਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁ੍ਰਾਤਨ 

ਿਾਰਤਕ ਤੇ ਆਧੁਵਨਕ ਿਾਰਤਕ ਨ ਿੰ  ਤੁਲਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਵਬਲ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

3. ਿਾਰਤਕ ਰਚਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਿਨ ਤੇ ਿਮਾਜ 

ਨ ਿੰ  ਿਮਝਣ ਦੇ ਕਾਵਬਲ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 
4. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਵਬਲ 

ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 
5. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨਿੀਂ ਿਾਰਤਕ ਵਿਰਜਣ ਿੱਲ ਰੁਵਚਤ ਹੋਿੇਗਾ। 
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ਕੋਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ (Course Outcomes) 

M.A. (Punjabi) – II (ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੰਜਿਾਂ) 

ਵਿਸ਼ਾ : ਿ ਫੀ ਕਾਵਿ, ਬੀਰ ਕਾਵਿ, ਵਕੱਿਾ ਕਾਵਿ 

ਇਿ ਵਿਸ਼ੇ ਿਬਿੰ ਧੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਮਰੱਥਾ ਆ 
ਜਾਿੇਗੀ: 

1. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਿਾਵਹਤ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਿਾਂ (ਿ ਫ਼ੀ ਕਾਵਿ, ਬੀਰ ਕਾਵਿ, ਵਕੱਿਾ 
ਕਾਵਿ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲਿੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਿੀਆਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 

ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਰਚਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਲ ਕਰ ਲਿੇਗਾ। 
2. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਿੰਗ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਅਤ ੇਆਧੁਵਨਕ 

ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਵਿਚਲੇ ਿਬਿੰ ਧਾਂ, ਿਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਿਿੰਿਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੇਗਾ ਅਤ ੇਇਿ ਬਾਰੇ 
ਿਿੰਿਾਦ ਰਚਾ ਿਕਣ ਦੇ ਿਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

3. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ, ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਿਮਾਜ-
ਿਵਭਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰਾਂ ਦੇ ਇਵਤਹਾਿ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱੁਲ-ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ ਨ ਿੰ  
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿ ਝ ਨਾਲ ਗਰਵਹਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਇਿ ਿ ਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਨ ਿੰ  ਜਾਣਨ ਦੇ 

ਿਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 
4. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਿੰਗ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਿਾਵਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤ ੇ

ਿਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

5. ਇਹਨਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤੀ, ਬਹੁ-ਵਦਸ਼ਾਿੀ ਅਤ ੇਬਹੁ-ਪ੍ਾਿਾਰੀ 
ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਿਾਵਹਤਕ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਉਹ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿਾਵਹਤਕ ਵਿਰਜਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਰਵਜਤ ਰ ੜ੍ੀਆਂ ਨ ਿੰ  
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾ ਅਤ ੇਵਿਸ਼ੇ ਪੱ੍ਖ ਤੋਂ ਿਰਤਣ ਦੇ ਿਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

 

 

 

 


