ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ
ਬੀ. ਏ. (ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ) ਭਾਗ -1 ,2, 3 ਦ ਵਿਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ, ਸਾਵਿਤ ਅਤ ਸੱ ਵਬਆਚਾਯ
ਦ ਵਿਵਬੰ ਨ ੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਛਵਿਆ ਵਗਆ ਿ; ਤਾਂ ਜ ਵਿਵਦਆਯਥੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਭਾਵਜਕ , ਸੱ ਵਬਆਚਾਯਕ, ਯਾਜਨੀਵਤਕ ਅਤ
ਸਾਵਿਤਕ ਚਤਨਾ ਦਾ ਿ ਸਕ। ਫੀ. ਏ. ਦ ਵਸਰ ਫਸ ਵਿੱ ਚ ਕਵਿਤਾ, ਕਿਾਣੀ, ਨਾਟਕ, ਨਾਿਰ, ਿਾਯਤਕ ਅਤ
ਅਰ ਚਨਾ ਦਾ ਭਨੋਯਥ ਵਿਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਾਵਿਤਕ ਧਾਯਾਿਾਂ ਨਾਰ ਸਾਂਝ ਿਾਈ ਜਾਦੀ ਿ।
ਬੀ. ਏ. (ਪੰ ਜਾਬੀ ਇਲੈ ਕਵਿਿ) ਭਾਗ – 1, 2, 3 ਦ ਵਿਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਿਤਕ ਖਤਯ ਵਿੱ ਚ ਵਯੱ ਕ ਕਯਨ
ਰਈ, ਉਨਹਾਂ ਦ ਸਾਵਿਤਕ ਸੁਿਜ ਨੂੰ ਵਿਕਵਸਤ ਕਯਨ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਭਯੱ ਥਾ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ –
ਨਾਰ ਵਿਵਦਆਯਥੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਂ- ਫਰੀ ਰਈ ਵਆਯ ਤ ਭਾਨਿੀ ਕਦਯਾਂ ਕੀਭਤਾਂ ਵਿਕਵਸਤ ਕਯਨਾ ਿ ਤਾਂ ਜ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜੀਿਨ- ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਿ ਸਕ।
ਬੀ. ਏ. ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਨਰਜ਼ :- ਫੀ.ਏ. ੰ ਜਾਫੀ ਆਨਯਜ਼ ਵਿਵਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਆਨਯਜ਼ ਰ ਣਾ ਦਿਯਾ ਭੰ ਤਿ ਿ।
ਇਕ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗਯੀ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿ ਅਤ ਦੂਜਾ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਆਣੀ ਯਵਿਤਰ ਨੂੰ ਚੰ ਗਯ ਢੰ ਗ ਨਾਰ
ਸਭਝਦਾ ਿ। ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਇਸ ਵਿਚਰੀਆਂ ਕਦਯਾਂ ਕੀਭਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਾ ਕ ਇਕ ਸੱ ਵਬਅਕ ਨਾਗਵਯਕ ਫਣਦਾ ਿ ਤ
ਸਾਯ ਸਭਾਵਜਕ ਿਯਤਾਵਯਆਂ ਵਿੱ ਚ ਆਣਾ ਅਵਿਭ ਮਗਦਾਨ ਾਉਂਦਾ ਿ। ਫੀ.ਏ. ੰ ਜਾਫੀ ਆਨਯਜ਼ ਕਯਨ ਿਾਰ
ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਵਕਸ ਿੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਵਿਚ ਐਭ ਏ. ੰ ਜਾਫੀ ਆਨਯਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਵਿਰ ਦ ਆਧਾਯ ਉੱਤ ਦਾਖ਼ਰਾ
ਰ ਸਕਦ ਿਨ।
ਐਮ. ਏ. ਪੰ ਜਾਬੀ, ਭਾਗ – ਪਵਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ :- ਐਭ.ਏ. ੰ ਜਾਫੀ ਵਿਚ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ੰ ਜਾਫੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਨਾਰ
ਸਫੰ ਧਤ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖਯੀਆਂ ਵਿਧਾਿਾਂ ਵਿਚ ੰ ਜ ੰ ਜ ਯ ੜ੍ਹਦ ਿਨ ਇਨਹਾਂ ਯਾਂ ਦ ਿਿਾਰ ਨਾਰ ਵਿਵਦਆਯਥੀ
ੰ ਜਾਫੀ ਸਾਵਿਤ ਨਾਰ ੂਯਨ ਤਯ ਉੱਤ ਜਾਣੂ ਿ ਜਾਂਦ ਿਨ । ਇਿ ਸਾਵਿਤ ਵਿਵਦਆਯਥੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਜੱ ਥ ਸੁਿਜ ਤ
ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਤਿਤੀ ਕਯਦਾ ਿ, ਉੱਥ ਵਿਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ ਦ ਚੰ ਗ ਨਾਗਵਯਕ ਫਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਆਣਾ ਅਵਿਭ
ਯਰ ਵਨਬਾਉਂਦਾ ਿ। ਐਭ.ਏ. ੰ ਜਾਫੀ ਦ ਦਯਾਨ ਿੀ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਮੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਜ.ਆਯ.ਐੈੱਪ. ਦਾ ਟਸਟ ਾਸ
ਕਯ ਸਕਦ ਿਨ। ਮੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ੰ ਜਾਫੀ ਦ ਅਵਸਸਟੈਂਟ ਿਫਸਯ ਿਜੋਂ ਸਿਾ ਵਨਬਾ ਸਕਦ ਿਨ
ਅਤ ਜ.ਆਯ.ਐਪ. ਾਸ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਮੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਰਵਸ਼ ਯਾਿੀਂ ਐਭ. ਵਪੱ ਰ ਅਤ ੀ-ਐਚ.ਿੀ. ਦੀ ਵਿਗਯੀ
ਿਾਤ ਕਯ ਸਕਦ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਅਨੁਿਾਦ, ਖਜ- ਖਤਯ, ਸਯਕਾਯੀ ਅਤ ਗਯ- ਸਯਕਾਯੀ ਅਦਾਵਯਆਂ
ਵਿਚ ਇਿ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਨਕਯੀ ਿਾਤ ਕਯ ਸਕਦ ਿਨ।

