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ਜੀਵਨ ਬਿਊਰਾ ਅਤੇ ਬਵਬਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 
 

ਨਾਮ  : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ 

ਬਿਤਾ ਿਾ ਨਾਂ   : ਪ ਿੱ ਲਾ ਰਾਮ 

ਮਾਤਾ ਿਾ ਨਾਂ :  ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ 

ਜਨਮ ਬਮਤੀ :  04 ਅਕਤੂਬਰ, 1985 

ਬਵਬਿਅਕ ਯੋਗਤਾ :  

ਿਰੀਬਿਆ ਿੋਰਡ/ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ   ਿਰਾਿਤ ਅੰਕ/ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ  ਿਰਤੀਸ਼ਤ 

10ਵੀਂ   ੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਬੋਰਡ   296/650  45.53% 

12ਵੀਂ   ੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਬੋਰਡ   252/450  56% 

ਬੀ.ਏ.   ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ  1115/2400   46.45% 

ਐਮ.ਏ. ( ੰ)  ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰਾ  568/1000  56. 8% 

ਬੀ.ਐੱਡ   ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ  929/1200  77% 

 ੀ-ਐਚ.ਡੀ.   ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ  Doing  

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨ ੱਟ  (ਜੇ. ਆਰ. ਐਫ) - ਦਸੰਬਰ-2010 
Post Graduate Diploma in Translation, Punjabi Uni. Patiala, 252/400  63% 

Certificate Course in Sri Guru Granth Sahib, Ibid,  129/150  86% 

ਿੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਿਾ ਿੋਜ ਬਵਸ਼ਾ : ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਿੰਜਾਿੀ ਿਬਲਤ ਕਹਾਣੀ : ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਅਬਿਐਨ  
(1990 ਤੋਂ ਿਾਅਿ ਿੀ ਿੰਜਾਿੀ ਬਵਚ ਮੂਲ ਅਤੇ ਅਨ ਵਾਬਿਤ ਕਹਾਣੀ ਿੇ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਿੰਗ ਬਵਚ) 
ਅਬਿਆਿਨ ਤਜਰਿਾ- ਬਵਸ਼ਾ :  ੰਜਾਬੀ ਲਾਜਮੀ, ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2015-2016, 2016-20017, 2017-
2018. M.com (Hons) FYIC-1 ਕਾਮਰਸ ਪਵਭਾਗ,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ।  
ਕਾਨਫ਼ਰੰਿ ਅਤੇ ਿੈਮੀਨਾਰ ਬਵਚ ਿੜ੍ਹੇ ਿੋਜ ਿੇਿਰ  

1. ਅਜਮੇਰ ਔਲਿ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ  ’ਚ ਦਪਲਤ ਯਥਾਰਥ ਦੀ  ੇਸ਼ਕਾਰੀ,  ੰਜਵੀਂ ਪਵਸ਼ਵ  ੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ 
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, 2015,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਪਰਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ 

2. ਪਹੰਦੂ ਅਤੇ ਪਸਿੱ ਿ ਧਾਰਪਮਕ ਗਰੰ ਥਾਂ ’ਚ ਦਪਲਤਾਂ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸਕ  ਪਰ ੇਿ,  ੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ 
ਗੁਰਚਰਨ ਪਸੰਘ ਟੌਹੜਾ ਮਮੈੋਰੀਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰ, 2015,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ 

3. ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ  ੰਜਾਬੀ ਦਪਲਤ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਪਵਚ ਦਪਲਤ ਯਥਾਰਥ ('ਜੂਠ' ਅਤੇ 'ਜ਼ਲਾਲਤ' ਸਵੈ-
ਜੀਵਨੀ ਦੇ  ਰਸੰਗ ਪਵਚ), ਛੇਵੀਂ ਪਵਸ਼ਵ  ੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, 2016,  ੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਵਪਰਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ 
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4. ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸ ੋਰਾ ਮੂਲਵਾਸ ਅਤੇ  ਰਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ (ਪਹੰਦੀ ਪਫਲਮ ਆ ਅਬ ਲੌਟ ਚਲੇ ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ), ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਾਇਸ ੋਰਾ ਸਟਿੱ ਡੀਜ਼, 2015,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, 
 ਪਟਆਲਾ 

5. International Seminar of the faculty science sponsored by ICSSR, New Delhi, 
Agrarian crisis and the Farmers' suicides in Punjab : Sociological, political, 
Economic and Environmental Perspectives, A constituent college of Punjabi 
university, Patiala. 

6. ਗੁਰਮੀਤ ਕਿੱਲਰਮਾਜਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪਵਧੀ, ਸਿੱਤਵੀਂ ਪਵਸ਼ਵ  ੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ 
ਕਾਨਫ਼ੰਰਸ,  ੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ ਅਪਧਐਨ ਪਵਭਾਗ,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ  ਪਟਆਲਾ, ਅ ਰੈਲ-
2018.  

ਕਾਨਫ਼ਰੰਿ ਅਤੇ ਿੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡਿ  
1.  ਪਹਲੀ  ੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸ ੋਰਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, 2012,  ੰਜਾਬੀ ਪਵਭਾਗ,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, 

 ਪਟਆਲਾ 
2. ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, 2012, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਸੂਫ਼ੀ ਸਟਿੱ ਡੀਜ਼, 

 ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ  ਪਟਆਲਾ 
3. National Seminar on ‘Administrative Reforms in Punjab’ 2013, 

Department of public Administration, Punjabi University, Patiala 
4. ਭਾਈ ਕਾਨਹ  ਪਸੰਘ ਨਾਭਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਤਪਹਤ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ, 2014,  ੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਕਾਸ ਪਵਭਾਗ,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ 
5. South Asian Punjabi conference, 2013, World Punjabi Centre, Punjabi 

University, Patiala 
6. 31ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ੰਜਾਬੀ ਪਵਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, 2015,  ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਕਾਸ ਪਵਭਾਗ, 

 ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ 
7. 33ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ੰਜਾਬੀ ਪਵਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, 2017,  ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਕਾਸ 

ਪਵਭਾਗ,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ 
ਵਰਕਸ਼ਾਿ 

1. ਸਿੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਿੋਜ-ਵਰਕਸ਼ਾ  (04-05-2015 ਤੋਂ 11-05-2015 ਤਿੱ ਕ),  ੰਜਾਬੀ 
ਪਵਭਾਗ,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ 

2. ਸਿੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ' ੰਜਾਬੀ ਪਵਚ ਕੰਪ ਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ', 2015,  ੰਜਾਬੀ ਕੰਪ ਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੇਂਦਰ,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ 
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3. ਸਿੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ‘ ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱਚ ਅਪਧਐਨ ਲਈ ਕੰਪ ਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’,  ੰਜਾਬੀ 
ਪਵਭਾਗ,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ  

ਿਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿੋਜ-ਿੇਿਰ 
1. ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ  ੰਜਾਬੀ ਦਪਲਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ  ਪਰ ੇਿ : ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ 

 ਰਸੰਗ ਪਵਚ), ਿੋਜ  ਪਤਰਕਾ, ਅੰਕ-77,  ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਬਊਰ,ੋ  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, 
 ਪਟਆਲਾ 

2. ਅਜਮੇਰ ਔਲਿ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ  ’ਚ ਦਪਲਤ ਯਥਾਰਥ ਦੀ  ੇਸ਼ਕਾਰੀ,  ੰਜਵੀਂ ਪਵਸ਼ਵ  ੰਜਾਬੀ ਸਾਪਹਤ 
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, 2015,  ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਪਰਸਟੀ,  ਪਟਆਲਾ 

3. ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸ ੋਰਾ :ਮੂਲਵਾਸ ਤ ੇ ਰਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੰਟ (ਪਹੰਦੀ ਪਫਲਮ 'ਆ ਅਬ ਲੌਟ ਚਲੇ' ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ' ਨਾਲ, Indian/Punjabi Diaspora Cinema Representations of 
Transnational Experience, Publication Bureau Punjabi uni. Patiala. 

ਿ ਿਤਕਾਂ : 
1. ਸੂਰਜ ਬੜਤੀਆ, ਕਾਮਰਡੇ ਦਾ ਬਕਸਾ (ਅਨੁਵਾਦ-ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ), ਗਰੇਸ਼ੀਅਸ ਬੁਕਸ, 

 ਪਟਆਲਾ, 2017  
2. ਚੋਣਵੀਂ ਦਪਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ (ਸੰ ਾਦਕ-ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ), ਛ ਾਈ ਅਧੀਨ 

 
 

           ਿਤਾ     
      #127, ਵਾਰਡ ਨੰ-06, ਡਾਕ ਤੇ ਤਪਹਸੀਲ ਮੂਣਕ, 
      ਪਜ਼ਲਹਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪ ੰਨ ਕੋਡ-148033. ( ੰਜਾਬ) 

      ਮੋਬਾਇਲ-9914191857  
      ਈ ਮੇਲ manoharlalmnk772@gmail.com  

 


