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ਵ ਭਾਗ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ 
ਖਾਲਿਾ ਕਾਲਜ, ਗੜ੍ਹਦੀ ਾਲਾ 
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ਐਜੂਕਿੇਨ ਕੁਆਲੀਫੀਕਿੇਨ : ਐੱਮ.ਏ, ਐੱਮ ਵਫਲ, ਪ੍ੀ.ਐੱਚ.ਡੀ, ਯੂਜੀਿੀ. ਨੈੱਟ.(ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ) 
ਪ੍ੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ: 8 ਿਾਲ 

ਹਰੋ ਵਦਿੱਤੀਆ ਂਵਡਊਟੀਜ਼ :- 
 ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਈ ੈਲੀਊਏਿਨ ਵਡਊਟੀਜ਼, ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਯੂਨੀ ਰਵਿਟੀ, ਚਿੰਡੀਗੜ੍ । 
  ੋਟ ਵਡਊਟੀਜ਼:- ਪੋ੍ਵਲਿੰਗ ਆਵਫਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਕਰੈੀਅਰ ਐਡ ਾਿਂਮੈਂਟ ਿਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰੋਿਾ ਂਦਾ  ਰੇ ਾ:- 
ਿੀ. ਨਿੰ. ਕੋਰਿ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਕਰ ਾਉਣ  ਾਲੀ ਿਿੰਿਥਾ ਪ੍ੀਰੀਅਡ 

1 ਕਿੰਪ੍ਲੀਟਡ ਫਕੈਲਟੀ 
ਇਿੰਡਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

UGC(HRDC) ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ ਰਵਿਟੀ 
ਪ੍ਵਟਆਲਾ 

14-02-2022 ਤੋਂ 
17-03-2022 

2 ਕਿੰਪ੍ਲੀਟਡ ਵਰਫਰੈਿਰ ਕੋਰਿ, 
ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ 

UGC(HRDC) ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦ ੇ 
ਯੂਨੀ ਰਵਿਟੀ, ਅਿੰਵਮਰਤਿਰ 

15-06-2018 ਤੋਂ 
05-07-2018 

 

ਪ੍ਰਕਾਵਿਤ ਹੋ ਚਕੁੀਆ ਂਪ੍ਿੁਤਕਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ੇਪ੍ਰਾ ਂਦਾ  ਰੇ ਾ :- 
ਿੀ.ਨਿੰ. ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਦਾ ਵ ਿਾ ਮੈਗਜੀਨ ਅਤੇ ਵਕਤਾਬਾ ਂਦਾ 

ਨਾਮ 

ISBN ਅਤੇ ISSN ਨਿੰਬਰ 

1 

 

 

 

 

 

ਦੁਆਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ  ਿੱਖਰੀ ਪ੍ਛਾਣ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਿੰਭ 

 

 

ਵਰਿਰਚ ਜਰਨਲ 
ਕੁਰੂਕਿੇਤਰ ਯੂਨੀ ਰਵਿਟੀ, 

ਕੁਰੂਕਿੇਤਰਾਂ. 
 

ISSN: 0454-6952 

Vol. -XLIII(2009) 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ਪੁ੍ਿਤਕ 

 

 

 

 

 

 

ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਿਾਵਹਤ 
ਅਵਧਐਨ :  ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ 

ਵ ਿਲੇਿਣ 

 

 

ISBN: 978-93-

82413-42-4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

ਪ੍ਰ ਾਿੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤ ਦਰ 
ਪ੍ਰਤ ਪੇ੍ਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲ : 

ਿਾਊਥਾਲ 

ਹਰਜੀਤ ਅਟ ਾਰ ਦਾ 
ਨਾ ਲ ਿਿੰਿਾਰ 

ISBN: 978-93-

81316-80-1 

 

4 

 

 

 

 

ਵਕਿੰਨਰ ਿਮਾਜ ਦੀ ਗਾਥਾ: ਨਾ ਲ ਮੈਂ 
ਵਿਖਿੰਡੀ ਨਹੀਂ” 

ਮਾਰਜੀਨੇਲਾਈਜੇਿਨ 
ਵਹਿਟਰੀ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ 

ਵਲਟਰੇਚਰ 

ISBN: 978-93-

89673-74-6 



5 

 

 

 

 

ਦੇਿ ਦੁਆਬਾ: ਲੋਕ ਗੀਤਾ ਂਦਾ ਭਾਿਾਈ 
ਿੁਹਜ 

ਦੋਆਬੇ ਦਾ ਦਿਤਾ ੇਜ 
ISBN:978-93-90065-

61-5 

6 

 

 

 

 

ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾ ਂਵ ਚ ਨਾਰੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ 
ਿਮਿੱਵਿਆ (ਵਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਵਹਕ ਦ ੇਿਿੰਦਰਭ 

ਵ ਚ) 

ਦੋਆਬੇ ਦਾ ਦਿਤਾ ੇਜ 
ISBN: 978-93-

90065-61-5 

 

7 

ਗੂਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ: 
ਮਾਨ ਤਾ ਾਦੀ ਵਦਰਿਟੀ 

ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ (ਜੀ ਨ 
ਤੇ ਦਰਿਨ) 

ISBN:978-93-

93212-95-5 

8 ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਵ ਧਾ: 
ਨਕਲਾਂ 

lokdharapunjab.com ISSN:2349-3658 

9 ਪ੍ਰ ਾਿੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ lokdharapunjab.com ISSN:2349-3658 

10 ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਿੰਘ ਬਰਨਾਲ ੀ ਦਾ ਨਾ ਲ ‘ਪ੍ਰਬਤ 

ਪੁ੍ਿੱਤਰੀ ’ ਇਕ ਵ ਿਲੇਿਣ 

lokdharapunjab.com ISSN:2349-3658 

11 ਇਿਟੈਬਵਲਿਮੈਂਟ  ਲੋਂ  ਮਨੁਿੱਖ ਨੂਿੰ 
ਿਪ੍ਾਈਨਲੈੱਿ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ: ਹਾਿੀਏ 

lokdharapunjab.com 

ਅਤੇ 

likhari.com 

ISSN:2349-3658 

12 ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਪੂ੍ 
lokdharapunjab.com ISSN:2349-3658 

 

 

 

 

 

 

 

ਪ੍ਰਿਤੁਤ ਕੀਤ ੇਪ੍ਪੇ੍ਰਾਂ ਦਾ  ਰੇ ਾ (ਰਾਿਟਰੀ, ਇਿੰਟਰਰਾਿਟਰੀ ਕਾਨਫਰਿੰਿ ਅਤੇ ਿਮੈੀਨਾਰਾ ਂਵ ਚ) 
ਿੀ.ਨਿੰ ਰਾਿਟਰੀ /ਇਿੰਟਰਰਾਿਟਰੀ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਦਾ ਵ ਿਾ ਆਯੋਵਜਤ ਿਿੰਿਥਾ ਵਮਤੀ 
1 ਇਿੰਟਰਰਾਿਟਰੀ ਿੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਿਵਭਆਚਾਰ 

ਿਿੰਕਟ 

ਡੀ.ਏ. ੀ. ਕਾਲਜ 

ਹੁਵਿਆਰਪੁ੍ਰ 

14 ਮਾਰਚ 2019 

2 ਇਿੰਟਰਰਾਿਟਰੀ ਿੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਿਾ ਦੀ 
 ਰਤਮਾਨ ਿਵਥਤੀ 

ਿ ਾਮੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨਿੰਦ 
ਮਹਾਵ ਵਦਆਲਾ, 
ਮੁਕੇਰੀਆ ਂ

15 ਮਾਰਚ 2019 

3 ਰਾਿਟਰੀ ਿੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਨਾਟਕ 
ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ 
ਵ ਧਾ:ਨਕਲਾ ਂ

ਬੇਵਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ 
ਵਿਿਚੀਅਨ ਕਾਲਜ, 

ਬਟਾਲਾ 

15 ਮਾਰਚ 2014 



4 ਰਾਿਟਰੀ ਕਾਨਫਰਿੰਿ  ਾਤਾ ਰਨ ਵ ਚ 
ਿਮਾਵਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ 
ਦੇ ਹਿੱਕ ਲਈ ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਾਕ ਿਾਵਹਬ ਦੀਆਂ 
ਵਿਿੱਵਖਆ ਾ ਂ

ਿਿੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ੍ 
ਵਿਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 
ਖਾਲਿਾ ਕਾਲਜ, 
ਡਮੇਲੀ, ਫਗ ਾੜ੍ਾ 

(ਕਪੂ੍ਰਥਲਾ) 

21 ਿਤਿੰਬਰ 2019 

5 ਰਾਿਟਰੀ ਿੈਮੀਨਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਾਕ ਬਾਣੀ 
ਵ ਚ ਿਮਾਵਜਕ 
ਵਚਤਰਣ 

ਭਾਈ ਿਿੰਗਤ ਵਿਿੰਘ 
ਖਾਲਿਾ ਕਾਲਜ, ਬਿੰਗਾ 

14 ਅਕਤੂਬਰ 
2019 

6 ਰਾਿਟਰੀ ਿੈਮੀਨਾਰ ਵਕਿੰਨਰ ਿਮਾਜ ਦੀ 
ਗਾਥਾ : ਨਾ ਲ “ਮੈਂ 
ਵਿਖਿੰਡੀ ਨਹੀ” 

ਐੱਿ. ਡੀ. ਕਾਲਜ 
ਹਵਿਆਰਪੁ੍ਰ 

07 ਮਾਰਚ 2020 

7 ਰਾਿਟਰੀ ਿੈਮੀਨਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 
ਦੀ ਬਾਣੀ: 

ਮਾਨ ਤਾ ਾਦੀ 
ਵਦਰਿਟੀ 

ਦਇਆਨਿੰਦ ਮਵਹਲਾ 
ਮਹਾਂਵ ਵਦਆਵਲਆ, 

ਕੁਰੂਕਿੇਤਰਾ 

20 ਮਈ 2022 

 

 

 

 

 

 ਿੱਖ- ਿੱਖ ਰਾਿਟਰੀ ਅਤ ੇਅਿੰਤਰ-ਰਾਿਟਰੀ  ਕਾਨਫਰਿੰਿ/ਿਮੈੀਨਾਰਾ ਂਵ ਚ ਲਏ ਵਹਿੱਿ ੇਦਾ  ਰੇ ਾ:- 

ਿੀ.ਨਿੰ: ਰਾਿਟਰੀ / 
ਅਿੰਤਰ-ਰਾਿਟਰੀ 

ਕਾਨਫਰਿੰਿ/ਿੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵ ਿਾ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਨ  ਾਲੀ 
ਿਿੰਿਥਾ 

ਵਮਤੀ 

1 ਅਿੰਤਰ-ਰਾਿਟਰੀ ਇਿੰਮਪੈ੍ਕਟ ਆਫ ਕੋਵ ਡ-19 ਆਨ 
ਗਲੋਬਲ ਪੋ੍ਲੀਵਟਕਿ ਐਂਡ ਰੋਲ 

ਆਫ਼ ਵਲਟਰੇਚਰ 

ਟੀਵਚਿੰਗ ਲਰਵਨਿੰਗ ਿੈਂਟਰ 
ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਾਲਜ, 

ਵਦਿੱਲੀ 

27,28 ਜੂਨ 
2020 

2 ਅਿੰਤਰ-ਰਾਿਟਰੀ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਮਊਵਜਕ ਇਨ 
ਪ੍ਿੰਜਾਬ 

ਵਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ 
ਵਮਊਵਜਕ, ਪ੍ਿੰਜਾਬ 

ਯੂਨੀ ਰਵਿਟੀ, ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ  

26 ਜੂਨ 
2020 

3 ਰਾਿਟਰੀ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਵ ਚ 
ਿਾਵਹਤਕਾਰ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ 

 

ਜੇ. ਿੀ. ਡੀ. ਏ. ੀ ਕਾਲਜ, 
ਦਿੂਹਾ 

29 ਜੂਨ 
2020 

4 ਰਾਿਟਰੀ ਵਤਆਗ ਤੋਂ ਬਵਲਦਾਨ ਤਿੱਕ ਦਾ 
ਿਫ਼ਰ 

ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਵ ਭਾਗ 
ਕੁਰੂਕਿੇਤਰ ਯੂਨੀ ਰਵਿਟੀ, 

ਕੁਰੂਕਿੇਤਰਾ 

27 ਜੁਲਾਈ 
2020 

5 ਰਾਿਟਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ : ਿਾਖੀ ਨੇਮ 
ਤੇ  ੈਰਾਗ ਰਹਿੱਿ 

ਿ ਾਮੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨਿੰਦ 
ਮਹਾਵ ਵਦਆਲਾ ਕਾਲਜ, 

ਮੁਕੇਰੀਆ ਂ

15 ਜੁਲਾਈ 
2020 

6 ਰਾਿਟਰੀ ਿਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੀ. ਜੀ. ਡੀ. ਐੱਿ. ਡੀ. 20 ਜੁਲਾਈ 



ਕਾਲਜ, ਹਵਰਆਣਾ 2020 

7 ਰਾਿਟਰੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਵਲਟਰੇਚਰ : ਵਹਿਟਰੀ ਐਂਡ 
ਕਿੰਨਟੈਂਮਪ੍ਰੇਰੀ ਚੈਲਿੰਜ 

ਡੀ. ਏ.  ੀ. ਕਾਲਜ ਫਾਰ 
 ੋਮੈਨ, ਵਫਰੋਜ਼ਪੁ੍ਰ ਕੈਂਟ 

 

----- 

8 ਰਾਿਟਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਿਮਾਜ ਤੇ 
ਿਵਭਆਚਾਰਕ ਦੇਣ 

ਪ੍ਰੇਮਚਿੰਦ ਮਾਰਕਿੰਡਾ ਐੱਿ. 
ਡੀ. ਕਾਲਜ ਫਾਰ  ੋਮੈਨ, 

ਜਲਿੰਧਰ 

28 ਅਗਿਤ 
2020 

9 ਰਾਿਟਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ  ਜੀ ਨ 
ਤੇ ਵਿਧਾਂਤ 

ਡੀ.ਏ. ੀ. ਕਾਲਜ, ਅਬੋਹਰ 29 ਅਗਿਤ 
2020 

10 ਰਾਿਟਰੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਿਾ ਤੇ ਿਵਭਆਚਾਰ : 

 ਰਤਮਾਨ ਿਵਥਤੀ 
ਐੱਿ.ਐੱਿ. ਡੀ. ਏ.  ੀ. 
ਕਾਲਜ, ਵਗਿੱਦੜ੍ਬਾਹਾ 

07 ਿਤਿੰਬਰ 
2020 

11 ਰਾਿਟਰੀ ਿਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਤਆਗ ਤੋਂ 
ਿਹਾਦਤ ਤਿੱਕ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਿਾ 
ਕਾਲਜ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ,  

ਹਵਰਆਣਾ 

27 ਜੂਨ 
2021 

12 ਰਾਿਟਰੀ ਿਟਰੈੱਿ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈੱ ਲਥ ਖਾਲਿਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ 
 ੋਮੈਂਨ, ਵਿਿੱਧ ਾਂ ਖੁਰਦ, 

ਲ਼ੁਵਧਆਣਾ 

17 ਜੁਲਾਈ 
2021 

13 ਰਾਿਟਰੀ ਟੀਚਰ ਡੇ ਿਿੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਵਿਿੰਘ ਕਾਲਜ 
ਆਫ ਐਜੂਕੇਿਨ ਫਾਰ 
 ੋਮੈਂਨ, ਲੋਪ੍ੋਂ (ਮੋਗਾ) 

5 ਿਤਿੰਬਰ 
2021 

14 ਰਾਿਟਰੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਿੰਗਮਿੰਚ - ਅਿੰਤਰ ਿਿੰਬਿੰਧ ਡੀ. ਏ.  ੀ. ਕਾਲਜ 
ਹੁਵਿਆਰਪੁ੍ਰ 

21 ਿਤਿੰਬਰ 
2021 

 

 ਰਕਿਾਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਹਿੱਿ ੇਦਾ  ਰੇ ਾ :- 

 

ਿੀ.ਨਿੰ.  ਰਕਿਾਪ੍ ਦਾ ਵ ਿਾ ਿਿੰਿਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਮਤੀ 
1 ਬੂਿਵਟਿੰਗ ਅਵਮਊਵਨਟੀ ਥਰੂ ਹੋਲਿਮ ਵਡਵਿਜ ਕੇ ਆਰ ਐਮ ਡੀ ਏ  ੀ 

ਕਾਲਜ, ਨਕੋਦਰ 

11 ਜੁਲਾਈ 2020 

2 ਐਨ ਏ ਏ ਿੀ ਐਕਰੀਡੀਟੇਿਨ - ਪ੍ਰੋਿੈੱਿ 
ਐਂਡ ਪੈ੍ਰਾਮੀਟਰਜ਼ 

ਜੀ ਐੱਚ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰਕਾਿ 
ਕਾਲਜ ਫਾਰ  ੋਮੈਨ, 

12 ਿਤਿੰਬਰ 2020 

ਤੋਂ 19 ਿਤਿੰਬਰ 2020 

3 ਨੈਕ : ਰੀ ਾਈਜ਼ਡ ਐਕਰੀਡੀਟੇਿਨ 
ਫਰੇਮ ਰਕ - ਇਿ ੂਐਡ ਚੈਲਜ਼ 

ਿਿੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਵਿਿੰਘ ਕਾਲਜ 
ਆਫ ਐਜੂਕੇਿਨ ਫਾਰ  ੋਮੈਨ, 

ਲੋਪ੍ੋਂ (ਮੋਗਾ) 

15 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ 
21 ਮਈ 2021 

 


