
Biodata Dr. Rajinder Pal Singh Brar 

 
1. Name-Dr.Rajinder Pal Singh (Brar) (Date of Birth-26/11/1963) 

2. Father’s Name-Sh.Jarnail Singh Brar 

3. Birth Place-Kothae Sanian De, 

   Hari Nau Road, Kotkapura-151204   (Faridkot) (Pb.) 

4. Departmental Address- Professor, Punjabi Department, Punjabi University, Patiala. 

5. Visiting Fellow, Guru Nanak Dev University (18-3-13to25-3-13) 

6. Administration experience-Head, Punjabi Department 

 Punjabi University, Patiala. (31-5-10 to30-5-13) 

 Dean (Additional) College Development Council  

Punjabi University Patiala (From01-01-15 to 31-12-2018) 

7. Acadmic Qualifications Prep (Agri.), B.Sc (Medical), M.A. (Punjabi), B.Ed,M.Phil, 

Ph.d 8. Teaching Experience: 26 Year (from 1-1-1992 to till date) 

9. Research Experience: 5 year  

10. Research Guidance:  

        M.Phil: Guided-28, under guidance-8         

        Ph.D.: Guided-20, under guidance-8 

11. Publications1: Book 26(Detail in Gurmukhi attached) 

2. Research papers – 73 (Detail in Gurmukhi attached) 

3. Review Articles - 85 (Detail in Gurmukhi attached) 

4. Articles – 83 (Detail in Gurmukhi attached) 

 5. Research papers presentation-129 

 6. Conference &seminar attended (129+104) 

12. Area of specialization: Modern Poetry, Criticism, Culture, 

    Folk-lore, Media 

Dr. Rajinder Pal Singh (Brar) 

Professor, Department of Punjabi  

                            rpsbrar@gmail.com 

Punjabi University, Patiala.  

 #3051 Urban Estate Phase II, Patiala         

Ph: 91-0175-2287617 

9815050617 

  



 

ਰਾਜ ਿੰ ਦਰਪਾਲ ਜ ਿੰ ਘ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਜਿਭਾਗ, ਪਿੰ  ਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਜ ਟੀ ਪਜਟਆਲਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਪੁ ਤਕਾਂ: 27 (8 ਮੋਜਲਕ)   
1.  ੁਰ ੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਾਜਿ- ਿੰ ਿੇਦਨਾ,  ੁਚੇਸ਼ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਜਟਆਲਾ, 1986 

2. ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਪੁ੍ਨਰ-ਨਚੰਤਨ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਹੰਦ, 1991 

3. ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ: ਨਵਨਗਆਨਕ ਅਨਧਐਨ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-2002 

4. ਉਤਰ-ਆਧੁਨਨਕਤਾ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ-2002 
5. ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਤਨਾ (ਸਨਹ ਸੰਪ੍ਾ), ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ-2004 

6. ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੇਲਹ ਨੋਟਬੁੁੱ ਕ (ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਾਦਨ) ਲੋਕਗੀਤ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-2005 

7. ਪ੍ਾਸ਼: ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹਾਂ (ਸੰਪ੍ਾਦਨ) ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-2005 

8. ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਦਾ ਇਨਤਹਾਸ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਨਦੁੱ ਲੀ, 2006 (ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 2018) 

9. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਟੇਜੀ ਕਾਨਵ: ਸਰੂਪ੍, ਨਸਧਾਂਤ ਤੇ ਸਨਿਤੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ, 2007 

10. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਾਠ ਪੁ੍ਸਤਕ, (ਸਨਹ ਸੰਪ੍ਾ), ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
11. ਸਨਭਆਚਾਰ ਤੇ ਨਵਚਾਰ (ਸਨਹ ਸੰਪ੍ਾ), ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
12. ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰ, ਨਸਧਾਂਤ ਤੇ ਨਨਰੂਪ੍ਣ, ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ ਅਤੇ ਸਨਹ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, 
ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ, 2011. 
13. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ, ਅਨਧਐਨ ਅਤ ੇਅਨਧਆਪ੍ਨ, ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ,2011 

14. ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਆਧੁਨਨਕਤਾ: ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ ਅਤ ੇਪੁ੍ਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ, 2011 

15. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਨਹਤ, ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਮੀਡੀਆ: ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦ, ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਨਬਊਰੋ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ, 2011 

16. ਵਾਰਤਕ ਨਵਰਸਾ, ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ ਅਤੇ ਸਨਹ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ,2011 

17. ਵਾਰਤਕ ਨਵਵੇਕ, ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ ਅਤੇ ਸਨਹ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ,2011 

18. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨਹਤ ਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ: ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਕਾਰ, ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਨਬਊਰੋ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ, 2012 



19. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ ਸਾਨਹਤ ਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ, ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ
 ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ, 2012 

20. ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨਲਪ੍ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਨਕਸਤਾਨੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ, ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, ਪਿੰ  ਾਬੀ 
ਯੂਨੀਿਰਜ ਟੀ, ਪਜਟਆਲਾ, 2012 

21. ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ, ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ ਅਤ ੇਸਨਹ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ,2013 

22. ਲਾਲ ਨਸੰਘ ਨਦਲ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ, 2015 

23. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਪ੍ਛਾਣ: ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨਹਤ ਅਤ ੇਸਨਭਆਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 

(ਪ੍ਨਹਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 11-13 ਦਸੰਬਰ 2012ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ)(ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ), 
ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ,2016 

24 ਼ ਖੁੁੱ ਲੇ ਮੈਦਾਨ (ਪੂ੍ਰਨ ਨਸੰਘ ) 

( ਸੰਪ੍ਾਦਨ ਅਤੇ ਭੂਨਮਕਾ ) ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-2016 

25 ਼  ਸ ਼ ਸ ਼  ਮੀਸ਼ਾ ਸੰਪੂ੍ਰਨ ਕਾਨਵ ( ਭੂਨਮਕਾ ) ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ-2017 

26 ਼  ਕਾਨਵ ਨਸਧਾਂਤ,ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ,2017 

27 ਼ ਗੋਨਸ਼ਟ ਪੰ੍ਜਾਬ,ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-2018 

 

ਪੁ ਤਕਾਂ ਤ ੇਹੋਏ ਰੀਜਿਊ 16ਅਤ ੇਹੋਰ ਕਿੰ ਮ 

1. ਭਾਰਤੀ ਨਚੰਤਨ ਪ੍ਰੰ ਪ੍ਰਾ ਦਾ ਪੁ੍ਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬਲਦੇਵ ਨਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ(ਡਾ), ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-12ਮਈ-
2002 

2. ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਜਪ੍ਾਲ ਨਸੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਮਈ-ਜਨੂ-2002 

3. ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਰਘਬੀਰ ਨਸੰਘ ਨਸਰਜਣਾ, ਨਸਰਜਣਾ-125,ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 2002 

4. ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੰਘ ਆਸ਼ਟ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ-29ਸਤੰਬਰ-2002 

6. ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੁਲਦੀਪ੍ ਨਸੰਘ ਧੀਰ, 
5. ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਕ ਅਨਧਐਨ, ਐਮ.ਨਿਲ ਸੈਸ਼ਨ 2002-2003  ਟਰਮ ਪੇ੍ਪ੍ਰ 

7. ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਨਕਤਾ, ਐਮ.ਨਿਲ ਸੈਸ਼ਨ 2002-2003 ਟਰਮ ਪੇ੍ਪ੍ਰ 

8. ਉਤਰ ਆਧੁਨਨਕਤਾ ਉਪ੍ਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਦਰਪ੍ਣ ਵੁੱਲੋਂ ਨਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ, 1-3-2003 (ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ -
ਡਾ.ਗੁਰਭਗਤ ਨਸੰਘ) 

9. ਉਤਰ ਆਧੁਨਨਕਤਾ ਉਪ੍ਰ ਸਾਨਹਤ ਸਭਾ, ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਵੁੱਲੋਂ ਨਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ-20-4-2003 

(ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਨਤੰਦਰ ਨਸੰਘ ਨੂਰ ਅਤ ੇਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ) 

10. ਉਤਰ ਆਧੁਨਨਕਤਾ ਇਕ ਸੰਵਾਦ, ਮਨਮੋਹਨ ਨਸੰਘ, ਨਸਰਜਣਾ-129, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2003 



11. ਉਤਰ ਆਧੁਨਨਕਤਾ ਇਕ ਅਨਧਐਨ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ (ਡਾ), ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ-6-7-2003 

12. ਉਤਰ ਆਧੁਨਨਕਤਾ, ਪੁ੍ਸਤਕ ਪ੍ਨਰਕਰਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਨਸੰਘ ਨਸੁੱ ਧੂ, ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ, ਅਗਸਤ-2003 

13. ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੇਲਹ ਨੋਟਬੁੁੱ ਕ,ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਜੀਤ, 06-09-2005 

14. ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੇਲਹ ਨੋਟਬੁੁੱ ਕ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਪੁ੍ਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 30 
ਅਕਤੂਬਰ 2005. 
15 ਼  ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ੜ੍ਹਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੇਲਹ ਨੋਟਬੁੁੱ ਕ, ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਨਸੰਘ, 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਿੁਨ਼ਬਊਨ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2006 

16 ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਬੁੁੱ ਧੀਜੀਵੀਆ ਲਈ ਇੁੱਕ ਚਣੋਤੀ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦੀ ਪੁ੍ਸਤਕ : ਨਕਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜ੍,ੇ ਪੁ੍ਨਰ-
ਪ੍ਰਕਾਨਸ਼ਤ, ਸੁਖ਼ਦਰਸ਼ਨ    ਨੁੱ ਤ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ-24-4-2007 

ਖੋ -ਪੱਤਰ:74 

1. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਚ ਪ੍ਰਚੁੱ ਨਲਤ ਜਾਦੂ-ਟੂਨਣਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱ ਨਸਆ, 
ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱ ਨਤਰਕਾ, (ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਨਭਆਚਾਰ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ) (ਅੰਕ 34) ਸਤੰਬਰ, 1991 

2.   ਆਧੁਜਨਕ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਕਾਜਿ: ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ, 
ਨਸਰਜਣਾ, (ਅੰਕ-92) ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 1993 

3. ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਦੇ ਅਨਧਆਪ੍ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਨਸਆਵਾਂ, 
ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱ ਨਤਰਕਾ, (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਅੰਕ-40, ਸਤੰਬਰ, 1994 

4. ਨਾਟਕਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਨਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ, 
ਹਰਚਰਨ ਨਸੰਘ ਦੀ ਨਾਟਕ ਕਲਾ (ਸੰਪ੍ਾ: ਆਤਮਜੀਤ ਅਤ ੇਹੋਰ) 

ਮੰਚਣ ਆਰਟਸ ਐੱ਼ਂਡ ਨਰਸਰਚ ਸੈੱ਼ਂਟਰ, ਮੋਹਾਲੀ,1995 

5. ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਨਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਦਵੰਦ, 
ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱ ਨਤਰਕਾ, (ਲੋਕਧਾਰਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ)(ਅੰਕ-42) ਸਤੰਬਰ,1995 
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ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ-2003 

21. ਕਾਫ਼ਰ ਮਸੀਹਾ : ਰਚਨਾ ਅਤ ੇਰਚਨਾਕਾਰ ਦਾ ਤਣਾਓ 
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32. ਬੰਸਰੀ ਉਦਾਸ ਹੈ ਰਨਵੰਦਰ     ਨਸਰਜਣਾ-110 ਅਕਤੂਬਰ-
ਦਸੰਬਰ, 1998 

33. ਅਣਵਗ ੇਅੁੱਿਰੂ ਕੇਸਰ ਨਸੰਘ ਨੀਰ    ਨਸਰਜਣਾ-110 ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 1998 

34. ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੀਤ ਨਸੰਘ ਕੁੱਲਰਮਾਜਰੀ       ਨਸਰਜਣਾ-110 ਅਕਤੂਬਰ-
ਦਸੰਬਰ, 1998 

35. ਨਚੀਕੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਜਮੇਰ ਨਸੁੱ ਧੂ     ਨਸਰਜਣਾ-111 ਜਨਵਰੀ-ਿਰਵਰੀ, 1999 

36. ਨਭਅੰਕਰ ਨਕਰਲੇ, ਨਵਦਵਾਨ ਨਸੰਘ ਸੋਨੀ   ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਜਨਵਰੀ-ਿਰਵਰੀ, 
1999 

37. ਦੋ ਟਾਪੂ੍ ਜਰਨੈਲ ਨਸੰਘ       ਨਸਰਜਣਾ-112 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 
1999 

38. ਮੋਮਬੁੱ ਤੀਆਂ ਤੂਿਾਨ ਨਵੁੱ ਚ ਨਨਰੰਜਣ ਨਸੰਘ ਨੂਰ    ਨਸਰਜਣਾ-112 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 
1999 

39. ਜੂਨ ਦਰ ਜੂਨ ਬਲਦੇਵ ਲੰਡਨ    ਨਸਰਜਣਾ-112 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 
1999 

40. ਪ੍ਨਹਲਾ ਖਤ ਆਖਰੀ ਬਲਜੀਤ ਨਸੰਘ     ਨਸਰਜਣਾ-112 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 
1999 



41. ਪ੍ਾਠ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਰਚੰਦ ਨਸੰਘ ਬੇਦੀ     ਨਸਰਜਣਾ-113 ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 
1999 

42. ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁ੍ੁੱ ਤਰ ਅਮਨਪ੍ਾਲ ਸਾਰਾ            ਨਸਰਜਣਾ-113 ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 
1999 

43. ਅੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈ੍ੜ੍ਾਂ ਜਗਤਾਰ    ਨਸਰਜਣਾ-115, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 
2000 

44. ਪੈ੍ਨਰਸ ਦੀ ਨਪ੍ਆਸ ਸੰਤੋਖ ਨਸੰਘ ਸੰਤੋਖ       ਨਸਰਜਣਾ-115, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 
2000 

45. ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਗ ਬਲਦੇਵ ਨਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ  ਨਸਰਜਣਾ-115, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2000 

46. ਵੀਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਅਮਨਪ੍ਾਲ ਸਾਰਾ    ਨਸਰਜਣਾ-117, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 2000 

47. ਸ਼ਬਦੋਂ ਪ੍ਾਰ ਰਨਵੰਦਰ ਰਵੀ    ਨਸਰਜਣਾ-117, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 2000 

(ਪੁ੍ਨਰ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ  ਪ੍ੁੱਤਣ ਤੇ ਦਨਰਆ,2003) 

48. ਬਾਤ ਇਕ ਬੀਤੇ ਦੀ ਸੁਕੀਰਤ    ਨਸਰਜਣਾ-117, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 
2000 

49.  ਸੰਦਲੀ ਘਟਾਵਾਂ ਅਜਮੇਰ ਨਸੰਘ ਨਸਧੂ    ਖੋਜ ਪ੍ੁੱ ਨਤਰਕਾ ਅੰਕ-51, ਮਾਰਚ-2000 

50. ਭੋਇੰ ਰਾਮ ਨਸੰਘ ਚਾਹਲ    ਨਸਰਜਣਾ-120, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2001 

50. ਨਰਬਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ    ਨਸਰਜਣਾ-121, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 2001 

51. ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਬਲਦੇਵ ਨਸੰਘ ਢੀਂਡਸਾ   ਨਸਰਜਣਾ-124, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2002 

52. ਢੋਲ-ਨਸਪ੍ਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨਹੰਦਰ ਸੇਖੋਂ    ਨਸਰਜਣਾ-124, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 
2002 

53. ਵਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਬਲਬੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨਾ   ਨਸਰਜਣਾ-126, ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ-
2002 

54. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਚਨਜੀਤ(ਸੰਪ੍ਾ)   ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ, 19-01-2003 

55. ਰੇਤ, ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ     ਨਸਰਜਣਾ-127, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 
2003 

56. ਕੋਮਲ ਨਸੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਬਲਨਵੰਦਰ ਨਸੰਘ ਸੰਧੂ  ਨਸਰਜਣਾ-127, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2003 

57. ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ  ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ --2003 

58. ਖੇੜ੍ੇ ਸੁੁੱ ਖ ਨਵਹੜ੍ ੇਸੁੁੱ ਖ, ਅਵਤਾਰ ਨਸੰਘ ਨਬਨਲੰਗ,      ਨਸਰਜਣਾ-128, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ-
2003 

59. ਕੁੱਕੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਰਕੇ, ਜਸਨਵੰਦਰ,         ਨਸਰਜਣਾ-128, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ  



2003 

60. ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਾ  ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ - ਅਪ੍ਰੈਲ-2003 

61. ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਨਹਣ, ਦਨਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ,    ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ-27-7-2003 

62. ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੁੱਸ, ਜ਼ੇਮਜ਼ ਰਾਂਡੀ,    ਤਰਕਸ਼ੀਲ,ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ-2003 

63. ਯੁੁੱ ਧਖੇਤਰ, ਬਲਨਵੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ,    ਨਸਰਜਣਾ-131, ਜਨਵਰੀ-
ਮਾਰਚ,2004 

64. ਤੁਰਦੇ ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਅਜਮੇਰ ਨਸੁੱ ਧੂ   ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ-22-2-2004 

65. ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਵਰਾਜਬੀਰ              ਨਸਰਜਣਾ-136,ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ-
2005 

66. ਢਲਦੀ ਦੁਪ੍ਨਹਰ, ਭੋਲਾ ਨਸੰਘ ਸੰਘੇੜ੍ਾ(ਸੰਪ੍ਾ)  ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-8-8-2004 

67. ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ, ਨਗਆਨ ਨਸੰਘ ਬੁੱਲ   ਨਵਾਂ-਼ ਜਮਾਨਾ-22-8-2004. 
68. ਮੇਰੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰ, ਧਰਮ ਕੰਮੇਆਣਾ  ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-7-11-2004 

69. ਪ੍ਤਝੜ੍ ਦੀ ਪ੍ਾਜ਼ੇਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ   ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-28-11-2004 

70 ਼  ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ,ਜਮਸ਼ੀਦ ਅਲੀ ਖਾਨ  ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-9-1-2005 

71. ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ੁੱਤਾ, ਕੇ.ਐਲ.ਗਰਗ,             ਨਸਰਜਣਾ-136,ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ-2005 

72. ਸਵਾਰੀ, ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ    ਨਸਰਜਣਾ-137,ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ,2005 

73 ਼  ਖ਼ੈਰ ਪੰ੍ਜਾਂ ਪ੍ਾਣੀਆਂ ਦੀ,ਗੁਰਭਜਨ ਨਗਲ   ਨਸਰਜਣਾ-138,ਅਕਤੂਬਰ-
ਦਸੰਬਰ,2005 

74 ਼  ਆਸ਼ਰਮ,ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ    ਨਸਰਜਣਾ-138,ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ,2005 

75 ਼  ਦਰਦ ਮਜੀਠੀ ,ਦਰਸ਼ਨ  ਬੁੁੱ ਟਰ    ਨਸਰਜਣਾਾ-143, ਜਨਵਰੀ-
ਮਾਰਚ,2007 

76 ਼  ਇਕ ਸੁਪ੍ਨਾ ਇਕ ਸੰਵਾਦ,ਲਖਨਵੰਦਰ ਜੌਹਲ  ਨਸਰਜਣਾਾ-143, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ,2007 

77 ਼  ਕਮੰਡਲ,ਜਸਵੰਤ ਦੀਦ     ਨਸਰਜਣਾ-144,ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ-
2007 

78 ਼ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਤਾਸਕੀ ਤੁੱਕ,ਹਰਪ੍ਾਲ ਨਸੰਘ ਪੰ੍ਨੂ,  ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ17-5-2009. 
79 ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨਦ ਜੁਗਾਨਦ, ਬਲਨਵੰਦਰ ਨਸੰਘ ਸੰਧੂ  ਨਸਰਜਣਾ-168,ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ-2013 

80 ਼  ਖੁਸ਼ਕ ਅੁੱਖ ਦਾ ਖ਼ਾਬ,ਅਜਮਰੇ ਨਸਧੂ   ਨਸਰਜਣਾ-170,ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ-2013 

81 ਼ ਮੁੰ ਦਰੀ ਡੌਟ ਕੌਮ,ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ   ਸਮਦਰਸ਼ੀ,ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ-2013 

82 ਼ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ,ਹਰਨਜੰਦਰ ਵਾਲੀਆ   ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ, 10-11-2013 

83 ਼  ਵਗਦੇ ਪ੍ਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ,ਡੌਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ  ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ, 08-12-2013 



84 ਼  ਬਸ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ   ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ,10-2-2014 

85  ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ  ਨ  ਿੰ ਚਾਰ,ਹਰਜ ਿੰ ਦਰ ਿਾਲੀਆ  ਪਿੰ  ਾਬੀ ਜਟਰਜਬਊਨ, 14-06-2014 

86 ਼ ਸ ਼ ਸ ਼  ਮੀਸ਼ਾ ਸੰਪੂ੍ਰਨ ਕਾਨਵ : 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਭਰੇ ਮੁੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਨਖਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ  ਨਵਾਂ-
ਜ਼ਮਾਨਾ,20-008-2017 

87 ਼  ਰੁੁੱ ਤ ਹੁੱ ਸੇ ਰੁੁੱ ਤ ਰੋਏ,ਸੁਨਰੰਦਰ ਅਤੈ ਨਸੰਘ : 
ਪ੍ਰੰ ਪ੍ਨਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਅਰਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼    ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ,03-09-
2017 

88 ਼ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਇਨਤਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ, ਨਹਉ ਜੇ ਐਮ ਜੋਹਨਸਟਨ 

ਸਹੀ ਬੁਨਨਆਦ,ਅਕਤੂਬਰ- ਦਸੰਬਰ 2017 

89  ਼ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗੇ,ਿਨਤਹਜੀਤ     ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ,204-2-2018 
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1. ਦਲੀਪ੍ ਕੌਰ ਨਟਵਾਣਾ ਦਾ ਗਲਪ੍ ਸੰਸਾਰ : ਨਾਰੀ ਅਸਨਤੁੱ ਤਵ ਦੀ ਸਮੁੱ ਨਸਆ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਪ੍ਰਸਪੈ੍ਕਨਟਵ ਆਿ ਕੰਟੈਂਪ੍ਰੇਰੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਹੰਦੀ ਐੱਡ ਇੰਗਨਲਸ਼ ਨਿਕਸ਼ਨ, 
25,26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1990 ਨੰੂ ਪ੍ੁੱਤਰ-ਨਵਹਾਰ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ। 
2. ਨਸੁੱ ਖ ਧਰਮ ਅਤ ੇਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ 
ਪ੍ੁੱਤਰ ਨਵਹਾਰ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਆਯੋਨਜਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੜ੍ੀ ਅਧੀਨ 

9 ਮਈ, 1991 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
3. ਨੁੁੱ ਕਰ ਨਾਟਕ 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੁੱਲੋਂ 1992 ਼ੁੱ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਨਵਖੇ ਕਰਵਾਈ 
ਨਾਟਕ    ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ 
4. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਯ.ੂਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 

4-5 ਨਵੰਬਰ, 1993 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ 

5. ਲੇਖਕ, ਪ੍ਾਠਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਵਖੇ ਕਿਾ-ਉਤਸਵ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ। 
6. ਧਰਮ ਕੰਮੇਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸਭਾ (ਰਨਜ) ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱ ਲੋੱ ਸੈੱ਼ਂਟਰਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਵਚ 24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੰੂ ਹੋਈ 

ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ 



7. ਪ੍ਾਨਕਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵੁੱ ਲੋੱ 3-6 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨਵਚ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਪ੍ਤਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ          ਸਾਨਹਤ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਨਵਖੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ 
8. 1994 ਦੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸਭਾ ਭਾਦਸੋਂ ਵੁੱਲੋਂ       ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ 
9. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਬਾਲ ਨਾਟਕ ਤੇ ਨੁੁੱ ਕਰ ਨਾਟਕ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵੁੱ ਲੋੱ 27 ਮਾਰਚ, 1996 ਨੰੂ ਨਵਸ਼ਵ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨਦਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਨਵਖੇ 
ਕਰਵਾਈ 

ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ 
10. ਬੀ. ਐੱ਼ੁੱਸ. ਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨਵ-ਨਵਲੁੱ ਖਣਤਾਵਾਂ 
ਨਰਾਇਣ ਕਾਂਟੀਨੈਟਲ ਨਵਚ 1999 ਨਵਚ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
11. ਜਬਰਤਾਂਤ, ਜਬਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾ ਤਰ ਅਤ ੇਜਿਚਾਰਧਾਰਾ : ਪਿੰ  ਾਬੀ ਜਕੱ ਾ ਕਾਜਿ ਦੇ ਪਰ ਿੰ ਗ ਜਿੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਨਵਖੇ ਨਕੁੱ ਸਾ ਕਾਨਵ ਅਤ ੇਨਬਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਵਸ਼ੇ ਉਤੇ 
1999 ਨਵੁੱ ਚ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ 
12. ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ: ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਵਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸੰਮੇਲਨ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ, 27-29 ਸਤੰਬਰ, 1999 

13. ਜੁਝਾਰ ਕਾਨਵ ਧਾਰਾ : ਪੁ੍ਨਰ ਮੁਲਾਕਣ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਦੋ-
ਰੋਜਾ    12-13 ਅਕਤੂਬਰ, 
2000 ਨੰੂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ: ਪੁ੍ਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਵਚ 
ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ    ਨਗਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
14. ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬ : ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਚਨ 

ਸੁਰਖਾਬ ਆਰਟ ਕਲੁੱ ਬ,ਖੰਨਾ ਵੁੱ ਲੋ 10 ਮਾਰਚ 2001 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਨਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਨਗਆ 
ਪ੍ਰਚਾ। 
15.  ਪਰਿਾ ੀ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਕਜਿਤਾ : ਉਤਰ ਬ ਤੀਿਾਦੀ ਜਦਰਸ਼ਟੀ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਦੀ 16-7-2001 ਨੰੂ "ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ' ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ 
ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱਤਰ 

16.  ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ 
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰ੍ਜਾਬ (ਰਨਜ.) ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ 12-8-2001਼ੁੱ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱਤਰ 

17. ਨਕਸ਼ਨ ਨਸੰਘ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਵਆਨਖਆ : ਦਨਮਤ ਅਰਿਾਂ ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ 

ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਨਬੰਦ ਨਸੰਘ ਧਰਮ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍. ਯੂ.. ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱ ਲੋੱ ਨਮਤੀ 16, 17-1-2002 ਨੰੂ 



ਕਰਵਾਏ 

ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ। 
18.   ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ : ਉਤਰ ਆਧੁਨਨਕ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਲਖਾਰੀ ਸਭਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪ੍ਟਨ 
(ਇੰਗਲੈਂਡ)     ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ। 
19.   ਰੁੁੱ ਤ ਆਵ,ੇ ਰੁੁੱ ਤ ਜਾਵ ੇ: ਬਦਲਦ ੇਯਿਾਰਿ ਦਾ ਕਾਨਵ ਨਚੁੱ ਤਰ, 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ 13-10-2002 ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱਤਰ 

20.   ਪਿੰ  ਾਬੀ ਲੋਕ-ਨਾਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਜਮਕ  ਦਭਾਿਨਾ ਅਤੇ  ੁਝਾਰੂ ਜਿਰ ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਮਾਤਾ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ(ਮੁਕਤਸਰ) ਵੁੱਲੋਂ਼ ਂ 22-11-
2002 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ    ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ। 
21.   ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪ੍ਰਸੰਨਗਕਤਾ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 
10-11-    2002 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
22.   ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਾ 
ਮਾਲਵਾ ਨਰਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਰਨਜ. ਵੁੱਲੋਂ 30-11-2002 ਨੰੂ  ਸਮਾਗਮ ਤੇ 
ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ 

23.   ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਨਵ ਪੁ੍ਨਰ-ਮੁਲੰਕਣ, 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਅਤ ੇ 1ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਨੰੂ 
ਮੁੱਧਕਾਲੀਨ    ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਪੁ੍ਨਰ-ਮੁਲੰਕਣ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ 

24. ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਰਨਚਤ ਅਜਨਬੀ ਨਚਹਰੇ : ਉਚ-ਅਕਾਂਖੀ ਲਘ-ੂਮਾਨਵ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪ੍ਣ ਦਾ ਗਲਪ੍ੀਕਰਨ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸਭਾ, ਖਰੜ੍ ਅਤ ੇਸਾਨਹਤ ਸਭਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵੁੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੰੂ  ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ 
ਪੇ੍ਪ੍ਰ 

25.ਬਲਨਵੰਦਰ ਸੰਧੂ  "ਕੋਮਲ ਨਸੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਰਚਨਾ ਨਵਚਾਰ ਮੰਚ(ਰਨਜ) ਨਾਭਾ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ 23 ਮਈ 2004 ਨੰੂ "ਸ਼ਰੀ ਕੰਵਰ ਚੌਹਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ 
ਪੁ੍ਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ"    ਨਵਚ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ। 
26. ਨਗਆਨ ਨਸੰਘ ਬੁੱਲ ਰਨਚਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ 
ਰਾਹੁਲ ਨਵਚਾਰ ਮੰਚ ਹੁਨਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ ਵੁੱਲੋਂ 22-8-2004 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ। 
27. ਮੂਲਵਾਸ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਦੁਵੰਦ : ਘਰ ਨਾ ਘਾਟ, (ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਵਚ)ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ 
ਆਿ    ਈਵਨਨੰਗ ਸਟੁੱਡੀਜ਼, ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤ ੇਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਸੈਂਟਰ 
ਿਾਰ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਟੁੱਡੀ ਵੁੱਲੋਂ ਸਮਕਾਲੀ    ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਬਰਤਾਂਤਕ ਪੈ੍ਟਰਨ ਨਵਸ਼ੇ  
ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 



28. ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ੁੱਤਾ : ਬੁਢਾਪੇ੍ ਦਾ ਨਬਰਤਾਂਤ, ਸਾਨਹਤ ਨਵਚਾਰ ਮੰਚ ਮੋਗਾ, ਵੁੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, 
ਮੋਗਾ ਜਿਖ ੇ2  ਨਿਰੀ-2005 ਨੂਿੰ  ਪਜਹਿਆ ਪਰਚਾ। 
29 ਼  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ : ਸਮੁੱ ਨਸਆਵਾਂ ਅਤ ੇਨਾਵਲੀ ਨਬਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਮੁੱ ਨਸਆਕਾਰ, 
ਸੈਂਟਰ ਿਾਰ ਇੰਮੀਗਰੈਂਟਸ ਸਟੁੱਡੀ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ    ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਨਹਤ ਨਵਸ਼ੇ ਉਪ੍ਰ 20 ਅਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ,2005 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਦੋ 
ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ    ਨਗਆ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱਤਰ। 
30.਼  ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਦਾ ਅਨਧਆਪ੍ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ,ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਨਬੰਦ ਨਸੰਘ ਕਾਲਜ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਵੁੱਲੋਂ 
ਪੋ੍ਸਟ-    ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਆਪ੍ਨ ਅਤ ੇਖੋਜ ਦੇ ਅਜੋਕ ੇਮਸਲੇ ਅਤ ੇਸਰੋਕਾਰ ਨਵਸ਼ੇ 
ਤੇ ਨਮਤੀ 28-29 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੰੂ     ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ 
ਪ੍ਰਚਾ। 
31. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਇਨਤਹਾਸਕਾਰੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ        ਅਕਾਦਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1 ਿਰਵਰੀ-2005 ਨੰੂ 
"ਸੰਯੁਕਤ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਦੀ     ਇਨਤਹਾਸਕਾਰੀ" ਦੇ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
32. 2004 ਨਵਚ ਛਪ੍ੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਦਾ ਅਨਧਐਨ ਤੇ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, 
ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ    ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਨਧਆਣਾ ਨਵਖੇ 12 ਿਰਵਰੀ 2005 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
33. ਕੁਲਦੀਪ੍ ਨਸੰਘ ਧੀਰ, ਨਵਨਗਆਨ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਨਹਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਨਤਰਵੈਣੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ 
ਅਕਾਦਮੀ,    ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ-2005 ਨੰੂ ਕਰਤਾਰ ਨਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਨਮਾਨ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਨਗਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
34. ਉਤਰ-ਆਧੁਨਨਕ ਨਚੰਤਨ : ਸਿਾਨਕ ਸਰੋਕਾਰ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਐਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,    ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ 14-15 ਮਾਰਚ 2005 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸਟਰੀ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਖੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
35. ਮੋਹਨ ਨਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਗੀਤਕਤਾ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਸਾਨਹਤ 
ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ    ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਨਮਤੀ 28-29 ਮਾਰਚ 2005 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ "ਪ੍ਰੋ. 
ਮੋਹਨ ਨਸੰਘ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
36. ਸਨਤੰਦਰ ਨਸੰਘ ਨੂਰ : ਨਗਆਨ ਦਾ ਨੂਰ, ਸਾਨਹਤ ਨਵਚਾਰ ਮੰਚ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ 
ਦੇ    ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਡਾ. ਸਨਤੰਦਰ ਨਸੰਘ ਨੂਰ ਦਾ ਸਾਨਹਤ ਨਚੰਤਨ, ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ 
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰੀਆ ਮਨਹਲਾ    ਕਾਲਜ, ਬਰਨਾਲਾ ਨਵਖੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੰੂ  



ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
37. ਨਕੁੱ ਿੇ ਗਏ ਉਹ ਨਦਨ ਓ ਅਸਲਮ ! ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ, ਨਲਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 
ਗੋਨਬੰਦ    ਬਾਂਸਲ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੁੱਸਟ ਬਰਨਾਲਾ ਨਵਖੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਗੋਸਟੀ ਤੇ 
ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
38. ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਨਵਤਾ : ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਲਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪ੍ਟਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) 
ਵੁੱਲੋਂ     12ਜੂਨ,2005 ਨੰੂ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਤੇ 
ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ। 
39 ਼  ਸਵਾਰੀ : ਇੁੱਕ ਅਨਧਐਨ , ਸ਼ਬਦ ਅਦਾਰਾ ਅਤ ੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੁੱਲੋਂ18-19 
ਜੂਨ,2005 ਨੰੂ    ਸਾਊਿਾਲ  ਨਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ 
ਪੇ੍ਪ੍ਰ। 
40 ਼ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ ਦੀ ਪੁ੍ਸਤਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਰਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਵਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਉਪ੍ਰ 17 ਜੁਲਾਈ,2005 ਨੰੂ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਵਨ    ਨਵਚ ਕਰਵਾ ਼ ਼ ਼ ਏ ਸਮਾਗਮ  ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ 
41. ਸਨਤੰਦਰ ਨਸੰਘ ਨੂਰ : ਨਗਆਨ ਨਕਰਨਾਂ ਨਦਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਼ ਼ ਼ ਼ ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਨਭਆਚਾਰਕ 
ਮੰਚ,ਕੋਟ ਕਪੂ੍ਰਾ ਵੁੱਲੋਂ 
7 ਅਗਸਤ,2005  ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਅਨਭਨੰਦਨ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
42 ਼  ਅਜੋਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ-ਇਕ ਇਨਤਹਾਸਕ ਪ੍ੜ੍ਾਅ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸਭਾ, ਡੀ ਼ ਏ ਼ ਵੀ ਼ ਕਾਲਜ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵੁੱਲੋਂ 
ਅਜੋਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ-ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਨਦਸ਼ਾ ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2005 ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
43. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ : ਸਾਖ਼ਸ਼ੀ ਭਾਵ ਦੀ ਬੌਨਧਕ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਕਰਨਾਲ ਵੁੱਲੋਂ 22 
ਅਕਤੂਬਰ    2005  ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਨਚਤ ਕਾਨਵ-ਪੁ੍ਸਤਕ ਿੋਟ-ੋ
ਿਰੇਮ ਉਪ੍ਰ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
44. ਸਵਾਰੀ ਅਤ ੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਕ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਟੁੱਡੀ ਵੁੱਲੋਂ ਡਾ. 
ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼    ਨਸੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਰ 2005 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
45. ਪਾਜਕ ਤਾਨੀ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਕਜਿਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਜਤਹਾ ਕਾਰੀ, ਪਿੰ  ਾਬੀ ਅਜਧਐਨ  ਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਿ    ਯੂਨੀਿਰਜ ਟੀ,  ਿੱਲੋਂ ਪਾਜਕ ਤਾਨੀ ਪਿੰ  ਾਬੀ  ਾਜਹਤ ਜਿਜਭਿੰ ਨ ਪਜਰਪੇਖ ਜਿਸ਼ੇ ਤੇ 10-11 
ਨਿਿੰ ਬਰ 2005 ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਤਰ     ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪਜਹਿਆ ਪਰਚਾ। 
46 ਼  ਵਰਤਮਾਨ ਨਵਸ਼ਵੀ ਪ੍ਰਸਨਿਤੀਆਂ : ਅੰਤਰ ਸਨਭਆਚਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਿਾਰ 
ਇੰਮੀਗਰੈਂਟਸ 

ਸਟੁੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ : ਅੰਤਰ 



ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ    ਨਵਸ਼ੇ ਉਪ੍ਰ 17 ਅਤ1ੇ8 ਜਨਵਰੀ (2006)ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਦੋ 
ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਨਗਆ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱਤਰ। 
47.ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਰਨਚਤ ਰਣਭੂਮੀ : ਮਕਰੀ ਆਪੇ੍ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਟੁੱਡੀ 
ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਾਏ    ਜਰਨੈਲ ਨਸੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ 5ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੰੂ ਨਸ਼ਵਾਲਕ 
ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕੂਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਵਖੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ 
48. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਨਰਕ ਕਨਵਤਾ: ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਕਾਸ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,    ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ ਉਪ੍ਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 22ਵੀਂ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਕਾਸ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਵਚ    ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
49. ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਦੀ ਇਨਤਹਾਸਕਾਰੀ: ਨਵਰਸਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ, 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਬੁਢਲਾਢਾ ਵੁੱਲੋਂ ਯ.ੂਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ : 
ਨਵਰਸਾ ਤੇ     ਵਰਤਮਾਨ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ ਤੇ 
11ਿਰਵਰੀ 2006 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ 
50. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਸਰੜ੍ੀ ਖੋਜੀ : ਜੀ.ਐਸ. ਨਰਆਲ , ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ 19 
ਿਰਵਰੀ-2006    ਨੰੂ  ਕਰਤਾਰ ਨਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ 
ਨਗਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
51. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨੁੁੱ ਕਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਬਾਲ ਨਾਟਕ : ਪੁ੍ਨਰ-ਮੁਲੰਕਣ(ਦੇਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਵਚ), 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ    ਦਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ 21 ਿਰਵਰੀ 2006 ਨੰੂ 
ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
52. ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ੍, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤ ੇ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੁੱਸਟ ਵੁੱਲੋਂ 
ਆਯੋਜਤ ਇਨਾਮ    ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ੍ ਕਹਾਣੀ ਉਪ੍ਰ 5 
ਮਾਰਚ 2006 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
53. ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤ ੇਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਵਨ 
ਨਵੀਂ ਨਦੁੱ ਲੀ    ਨਵਖੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 20-21 ਮਾਰਚ 2006 ਨੰੂ 
ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
54 ਼  ਦਰਦ ਮਜੀਠੀ : ਅਸਨਤਤਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਉਤੁੱ ਰ,ਪੰ੍ਜਾਬ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਵੁੱਲੋਂ 1-10-2006 
ਨੰੂ ਕਲਾ      ਭਵਨ,ਚੰਡੀਗਹੜ੍ ਨਵਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
55 ਼  ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤ ੇ ਨਦਸ਼ਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 2-11-2006 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ 
ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ     ਪ੍ਰਚਾ। 



56. ਨਵਨਗਆਨਕ ਵਾਰਤਕ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਅਤ ੇਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਵੁੱਲੋਂ     ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਪੁ੍ਨਰ ਮੁਲੰਕਣ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਪ੍ਰ 7 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
57. ਬਲਦ ੇ ਨਸਨਵਆਂ ਦਾ ਸੇਕ : ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਗਰਮੁੱਛ ਦੇ ਜਬਾੜ੍ ੇ ਨਵਚ ਮੇਖ਼, ਉਤਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਨਵਚ 10    ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
58. ਦਨਲਤ ਦਰਸ਼ਨ : ਆਤਮ-ਨਚੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਰਚਨਾ ਨਵਚਾਰ-ਮੰਚ ਵੁੱਲੋਂ ਗਰੈਂਡ ਸੇਖੋਂ ਹੋਟਲ, 
ਜਲੰਧਰ    ਨਵਖੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
59. ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਅਤ ੇਮਾਲਵਾ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ, ਅਬੋਹਰ ਵੁੱਲੋਂ ਮਾਲਵ ੇਦੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ 
ਨੰੂ ਦੇਣ    ਨਵਸ਼ੇ ਉਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਪ੍ਰ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
60. ਪ੍ਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਜ਼, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਬਨਹਰ ਨਵਚ ਬੰਨਹ ਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਨਸਰਜਣਾ ਸੰਗਮ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 
27 ਜਨਵਰੀ     2007 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
61 ਼  ਸੁਖਨਵੰਦਰ ਅੰਨਮਰਤ ਕਾਨਵ : ਮੁਹੁੱ ਬਤੀ ਨਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਨਮਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ 
ਅਕਾਦਮੀ,    ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ 19 ਿਰਵਰੀ-2006 ਨੰੂ ਕਰਤਾਰ ਨਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਨਮਾਨ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਨਗਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
62. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਨੈਟ ਸੰਸਾਰ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 30-31 
ਮਾਰਚ    2007 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
63. ਵਾਵਰੋਨਲਆਂ "ਚ ਨਘਰੀ ਹੋਂਦ ਉਪ੍ਰ ਨਤਰਸ਼ੰਕੂ ਅਤ ੇਸਾਨਹਤ ਸਭਾ ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਵੁੱਲੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੰੂ 
ਕਰਵਾਈ    ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
64 ਼  ਟਾਵਰਜ਼ :ਵਸਤ ੂ,ਨਵਧੀ ਅਤੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਉਪ੍ਰ 16-09-2007 ਨੰੂ ਹਨਰਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਲੇਖਕ 
ਸਭਾ ਵੁੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ    ਕੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
65. ਦਨਲਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ : ਕੁੱਖ ਕੰਡ,ੇ ਸਾਨਹਤ ਸਭਾ ਧੂਰੀ ਵੁੱਲੋਂ 23.12.2007 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸਾਨਹਤਕ 
ਸਮਾਗਮ ਤੇ    ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
66. ਨਪ੍ਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰਤਾ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਵੁੱਲੋਂ ਨਪ੍ਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 
ਦੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ    ਕਨਵਤਾ ਨਵਸ਼ੇ ਉਪ੍ਰ 27,28 ਦਸੰਬਰ 2007  ਨਵੀਂ ਨਦੁੱ ਲੀ ਨਵਖੇ ਕਰਵਾਏ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ। 
67. ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੁੱਗਰੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ    ਅਕਾਦਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਆਧੁਨਨਕਤਾ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ ਅਤ ੇ
ਪੁ੍ਨਰ-ਮੁਲੰਕਣ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 15,16    ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ 
ਪ੍ਰਚਾ। 
68. ਪੰ੍ਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਵਲ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਐਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, 
ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ    ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 22,23 ਜਨਵਰੀ 2008ਨੰੂ 



ਕਰਵਾਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ    ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਨਗਆ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱਤਰ। 
69. ਗੀਤ : ਰੂਪ੍ਾਕਾਰਕ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, 
ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ    ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰ : ਨਸਧਾਂਤ ਅਤ ੇਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 
5-7 ਮਾਰਚ 2008 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ    ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
70. ਸ਼ਬਦ ਸੁਪ੍ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ : ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪ੍ਨਨਆਂ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ, ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨਵਚ 
ਿਰੀਮਾਂਟ 

ਕੈਲੇਿੋਰਨੀਆਂ ਨਵਖੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸਭਾ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
71. ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਲਾਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ.ਕਰਮ ਨਸੰਘ ਦੀ ਪੁ੍ਸਤਕ 
ਰਲੀਜ਼    ਸਮੇ ਼ਂਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
72.ਨਵੇਂ ਕਲਾ ਰੂਪ੍ ਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਨਧਐਨ ਦੀ ਸਮੁੱ ਨਸਆ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, 
ਪ੍ਨਟਆਲਾ    ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨਹਤ, ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ : ਅੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 
ਨਮਤੀ 7,8 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੰੂ    ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
73 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬ ਪ੍ੁੱਤਰਕਾਰੀ ,ਗਲੋਬਲ ਪੰ੍ਜਾਬ ਿਾਊਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਦਸ਼ਾ 
ਅਤ ੇਨਦਸ਼ਾ    ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2009,ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
74 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੰਨਪ੍ਊਟਰ ਅਤ ੇ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਿ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪ੍ੀਡੀਆ ਆਿ 
ਨਸੁੱ ਖਇਜ਼ਮ ਵੁੱਲੋਂ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਚੰਤਨ ਅਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ ਨਵਕਾਸ ਅਤ ੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਨਤੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ 
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ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
75. ਮਨਹੰਦਰ ਨਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਆਰਟ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ 
ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ    ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਵਨ ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ 26 ਿਰਵਰੀ 2009 ਨੰੂ ਮਨਹੰਦਰ ਨਸੰਘ 
ਰੰਧਾਵਾ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ। 
76  ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ,ਯੂ ਼ ਜੀ ਼ ਸੀ  ਼ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਿਾਰ ਨਵਮਨ,ਨਸਧਵਾਂ 
ਖੁਰਦ ਵੁੱਲੋਂ 
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ  ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ 7 ਮਾਰਚ,2009 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ 
ਪ੍ਰਚਾ। 
78 ਼  ਭਨਵੁੱ ਖੀ ਨਵੇਂ ਸਾਨਹਤ ਰੂਪ੍ : ਅਨਧਐਨ ਦੀ ਸਾਰਿਕਤਾ ਼ ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਐਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,    ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਯ ੂ ਼ ਜੀ ਼ ਸੀ  ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 9,10 
ਮਾਰਚ,2009ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ    ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਨਗਆ ਖੋਜ-



ਪ੍ੁੱਤਰ 

79 ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਲੋਚਨਾ, ਅਜੋਕਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਨਦਆਲ ਨਸੰਘ ਕਾਲਜ, 
ਨਵੀਂ    ਨਦੁੱ ਲੀ ਵੁੱਲੋਂ 18-19 ਮਾਰਚ,2009 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
80.ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਯ.ੂਨਟਊਬ ਵੀਡੀਓ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਛੁੱਲਾ ਤੁਲਨਾਤਨਮਕ ਅਨਧਐਨ, 
ਪਿੰ  ਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਉੱਤਰ ਆਧੁਜਨਕ ਪਜਰਪੇਖ ਜਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਅਜਧਐਨ  ਕੂਲ ਅਿੰ ਜਮਰਤ ਰ ਿੱਲੋਂ 26 
ਮਾਰਚ,2009 ਨੂਿੰ     ਕਰਿਾਏ  ੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪਜਹਿਆ ਪਰਚਾ। 
81 ਼ ਸਨਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ,ਵਰਲਡ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ 
ਕੈਂਪ੍ਸ,    ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 14 ਮਈ,2009 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸਨਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਨਗਆ ਖੋਜ-   ਪ੍ੁੱਤਰ 

82. ਨਚੰਤਕ ਨਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਤੇਜਾ ਨਸੰਘ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ 
ਸਨਹਯੋਗ    ਨਾਲ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਨਸਧਾਂਤ ਅਤ ੇਨਚੰਤਨ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 16-17 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੰੂ 
ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
83. ਪ੍ਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਿਾਨ ਅਤ ੇਆਈ.ਸੀ.ਟੀ., ਵਰਲਡ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਵੁੱਲੋਂ 
ਸਾਨਹਤ    ਅਕੈਡਮੀ,ਨਵੀਂ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਾਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਨਹਤ ਅਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ : 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ    ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 28 ਿਰਵਰੀ 2010 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
84. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਤੇ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਨਕਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਿਾਰ ਨਵਮੈਨ, ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ 
ਯ.ੂਜੀ.ਸੀ.    ਦੇ  ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਦੇ ਬਦਲਦ ੇ ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ ਆਧੁਨਨਕਤਾ ਤੋਂ 
ਉਤਰ-ਆਧੁਨਨਕਤਾ ਤੁੱਕ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 20    ਅਗਸਤ 2010 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
85. ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲਨਹਰ ਦਾ ਸਨਭਆਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਲੁਨਧਆਣਾ 
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ਅਗਸਤ 2010 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
86. ਲੋਕ-ਗਾਇਕੀ ਨਵਚ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੇ ਨਬੰਬ ਦੀ ਨਨਰਮਾਣਕਾਰੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ 
ਕਾਲਜ,    ਦਮਦਮਾ ਸਾਨਹਬ ਵੁੱਲੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੇ 
ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 12-13    ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ 
ਪ੍ਰਚਾ। 
87. ਹਾਇਕੂ ਕਾਨਵ ਨਵਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੁੱ ਢਾ ਕਾਲਜ, ਬੀੜ੍ ਸਾਨਹਬ ਢੁੱਟਾ ਵੁੱਲੋਂ ਯ.ੂਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 
ਸਨਹਯੋਗ    ਨਾਲਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਨਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ 



26-27 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ    ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
88. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨਹਤ ਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 1010 ਨੰੂ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ    ਸਾਨਹਤ ਗੋਸ਼ਠੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
89. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਨਕਤਾ, ਕਮਲਾ ਲੋਹਟੀਆ ਐਸ.ਡੀ.ਕਾਲਜ, ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ 
ਯ.ੂਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 

ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਨਵਰਾਸਤ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 19-20 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ 

ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
90. ਨਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤ ੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਨਭਆਚਾਰ, ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਵੁੱਲੋਂ 
ਯ.ੂਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 

ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨਹਤ ਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 
25-26 

ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
91. ਨਵੀਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਛਾਣ-ਨਚੰਨਹ , ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ ਕੁਰਕੁਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਕੁਰਕੁਸ਼ੇਤਰ ਵੁੱਲੋਂ 
30 ਮਾਰਚ 

2011 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਕੰੁਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਨ। 
92  ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸਨਭਆਚਾਰ,ਕਲਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੀਵੈਲਪ੍ਮੈਟ ਿਾਊਡੇਸ਼ਨ ਵੁੱਲੋਂ 5-7 ਅਗੁੱਸਤ,2011 ਨੰੂ    ਕਰਵਾਈ ਵਰਡ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ 2011ਟਰਾਂਟੋ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
93. ਇੁੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਵੁੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 
ਇੁੱਕੀਵੀਂ    ਸਦੀ ਦਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ : ਸਰੂਪ੍ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਨਸੰਘ ਸਾਨਹਤ ਸਦਨ 
ਨਵਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2011    ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
94. ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਅਵਚੇਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਕੁਰਕੁਸ਼ੇਤਰ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, 
ਕੁਰਕੁਸ਼ੇਤਰ ਵੁੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੰੂ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਅਵਚੇਤਨ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ 
ਸੈਮੀਨਾਰ 

ਨਵਚ ਪ੍ਰਚਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ। 
95 ਼  ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨਵਚ ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਿ ਈਵਨਨੰਗ ਸਟੁੱਡੀ ਪੰ੍ਜਾਬ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੁੱਲੋਂ ਸਮਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤ ੇਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 14-15 ਿਰਵਰੀ 2012 ਨੰੂ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਅਤ ੇ
ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ    ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 



96. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਕਨਵਤਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ ਨਦੁੱ ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਵੁੱਲੋਂ 22-23ਮਾਰਚ 2012 ਨੰੂ 
ਆਯੋਜਤ ਸੈਮੀਨਾਰ     ਤੇ ਪ੍ਰਚਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ। 
97 ਼ ਸਾਨਹਤ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਨਰਜਨਲ ਸੈਟਰ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 
26-27 ਮਾਰਚ ,2012 ਨੰੂ ਆਯੋਜਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 
ਕੀਤੀ।। 
98 ਪੂ੍ਰਨ ਨਸੰਘ ਦੀ ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ,ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਿ ਸਾਨਹਬ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, 
ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 
17-19 ਅਕਤੂਬਰ ,2012 ਨੂਿੰ  ਆਯੋ ਤ  ੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 
99.ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵੁੱਲੋਂ, ਹਰਪ੍ਾਲ ਨਟਵਾਣਾ, ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੁੱਲੋਂ 
8 ਦਸੰਬਰ    2012 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
100  ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਚ ਪੰ੍ਜਾਬੀ,ਵਰਲਡ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਮੁੁੱ ਖ ਬੁਲਾਰਾ 
ਨਮਤੀ 3    ਜਨਵਰੀ 2013. 
101. ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ, ਜੰਮੂ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤ ੇ ਜੰਮੂ 
ਐਡਂ ਕਸ਼ਮੀਰ    ਅਕੈਡਮੀ ਆਿ ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਲੈਂਗੂਏਜ ਵੁੱਲੋਂ ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 
ਲੋਕਧਾਰਾ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ,2013 ਨੰੂ    ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
102. ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਨਵਰਾਸਤ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਕਾਸ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ 29 ਵੀਂ 
ਅੰਤਰ    ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਵਚ 28/30 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ 
ਪ੍ਰਚਾ। 
103. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤ ੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਐਡਂ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਅਕੈਡਮੀ ਆਿ 
ਅਰਟ,ਕਲਚਰ ਐਡਂ    ਲੈਂਗੂਏਜ ਵੁੱਲੋਂ 30 ਮਈ,2013 ਨੰੂ  ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ-ਸੁਰ ਭਾਸ਼ਨ। 
104 ਼ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਅਜਕੋੀ ਸਾਰਨਿਕਤਾ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੁੱਲੋਂ  
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁ੍ਰਬ ਤੇ 20-09-2013 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
105 ਼ ਉਤਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ 21ਿੀਂ  ਦੀ ਦਾ ਪਰਤੀਜਨਧ  ਾਜਹਤ (ਕਜਿਤਾ ਦੇ ਪਰ ਿੰ ਗ ਜਿਚ) 
ਭਾਰਤੀਯ  ਾਜਹਤ ਅਕੈਡਕਮੀ ਜਦੱਲੀ ਿੱਲੋਂ  27-28 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂਿੰ  ਸ਼ਰੀਨਗਰ ਜਿਖੇ ਕਰਿਾਈ 
ਕਾਨਫਰਿੰ   ਜਿਖੇ     ਪਜਹਿਆ ਪਰਚਾ। 
106. ਬਾਬੂ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਕਨਵਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨਜਕ ਸਰੋਕਾਰ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਗੋਸ਼ਠੀ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
107 ਪਿੰ  ਾਬੀ ਡਾਇ ਪੋਰਾ ਦੇ ਪਰ ਿੰ ਗ ਜਿਚ ਮੂਲਿਾ  ਅਤ ੇਪਰਿਾ  ਦ ੇਅਿੰ ਤਰ  ਬਿੰ ਧ 



਼ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਜਿਭਾਗ, ਪਿੰ  ਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਜ ਟੀ, ਪਜਟਆਲਾ  ਿੱਲੋਂ  ਪਿੰ  ਾਬੀ ਡਾਇ ਪੋਰਾ ਦੇ ਪਰ ਿੰ ਗ ਜਿਚ 
ਮੂਲਿਾ  ਅਤ ੇ   ਪਰਿਾ  ਦੇ ਅਿੰ ਤਰ  ਬਿੰ ਧ ਜਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਮਤੀ 3-5 ਫਰਿਰੀ 2014 ਨੂਿੰ   
ਦੂ ੀ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਡਾਇ ਪੋਰਾ ਕਾਨਫਰਿੰ   ਕਰਿਾਏ     ੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪਜਹਿਆ ਪਰਚਾ। 
108 ਼  ਇੁੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਨਹਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਨਹਤ ਅਕੇਦਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਵੁੱਲੋਂ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਨਸੁੱ ਖ    ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯਨੂੀਵਰਨਸਟੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 20-21 
ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ    ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
109 ਼  ਰੁੁੱ ਤਾਂ ਲਹੂ ਲੂਹਾਣ ਇਨਤਹਾਸਕ ਦਾਸਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਨਣਕ ਦਾਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ 
ਸਭਾ,ਕੈਲੇਿੋਰਨੀਆਂ    ਵੁੱਲੋਂ16ਮਾਰਚ,2014ਨੰੂ ਸਟਾਕਟਨ ਨਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਤੇ 
ਗੈਹਾਜਰੀ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪੇ੍ਪ੍ਰ। 
110.  ਾਜਹਤ ਅਤੇ ਜਫਲਮ, ਪਿੰ  ਾਬੀ ਜਿਭਾਗ,ਪਿੰ  ਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਜ ਟੀ, ਪਜਟਆਲਾ ਿੱਲੋਂ  ਜ ਨਮਾ ਅਤ ੇ
 ਾਜਹਤ ਜਿਸ਼ੇ਼ ੇਤ ੇ    ਜਮਤੀ : 30  ਤਿੰ ਬਰ, 01 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂਿੰ  
ਕਰਿਾਏ  ੈਮੀਨਾਰ ਜਿਚ ਪੇਪਰ ਪਰ ਤੁਤ ਕੀਤਾ। 
111 ਼ ਇੁੱ ਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਨਭਆਚਾਰ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਐਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,    ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ,2014 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਨਗਆ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱਤਰ 

112 ਼ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ    ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਨਭਆਚਾਰ ਅੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ  ਨਮਤੀ 20-22 ਜਨਵਰੀ 
2015 ਨੰੂ ਤੀਜੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ    ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ ਕਾਨਿਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਕਾਨਿਰੰਸ 
ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
113 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਨਡਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭੁੁੱ ਟਾ ਕਾਲਜ ਆਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੁੱਲੋਂ 5 ਅਤ ੇ6 ਿਰਵਰੀ 2015 ਨੰੂ 
ਕਰਵਾਈ    ਪ੍ਨਹਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਡਜ਼ੀਟਲ ਿੋਰਮ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
114.  ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਅਨਧਐਨ ਨਵਧੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਐਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,     ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਅਨਧਐਨ ਨਵਧੀਆਂ : ਨਸਧਾਂਤ ਤੇ ਨਵਹਾਰ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਨਮਤੀ : 23 ਮਾਰਚ 2015    ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। 
    115.
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਐਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਿ : ਨਵਹਾਰਕ ਅਨਧਐਨ 

ਨਵਸ਼ੇ   ਤੇ ਨਮਤੀ : 27 ਮਾਰਚ 2015 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਵਚ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ 
ਕੀਤਾ 

116 ਼ ਗਲੋਬਲ  ਜਭਆਚਾਰ,ਕਲਮ ਲੈਂਗੁਏ  ਡੀਿੈਲਪਮੈਟ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ 13-14 ੂਨ,2015 ਨੂਿੰ     ਕਰਿਾਈ ਿਰਡ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਕਾਨਫਰਿੰ  -2015 ਟਰਾਂਟੋ ਤੇ ਪਜਹਿਆ ਪਰਚਾ। 
117 ਼ ਹਾਇਕੂ ਦੀ ਪ੍ਨਹਚਾਣ ਅਤ ੇਸਾਰਨਿਕਤਾ, 19-20 ਜੂਨ,2015 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਦੂਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ   ਕਾਨਿਰੰਸ-2015 ਔਟਵਾ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 



118 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱ ਨਸਆ 

ਭੁੁੱ ਟਾ ਕਾਲਜ ਵੁੱਲੋਂ 5 ਅਤ ੇ6 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
    119  ਼ : 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਐਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ : 17 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੰੂ   ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 
120 ਼  ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਕਾਨਵ ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ 
ਭਾਰਤੀਯ  ਾਜਹਤ ਅਕੈਡਕਮੀ ਜਦੱਲੀ ਿੱਲੋਂ  27-28 ਨਿਿੰ ਬਰ, 2015 ਨੂਿੰ   ਜਦੱਲੀ ਜਿਖੇ ਕਰਿਾਏ  ੈਮੀਨਾਰ 
ਜਿਖ ੇ   ਪਜਹਿਆ ਪਰਚਾ। 
121 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਦੀ ਨਡਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭੁੁੱ ਟਾ ਕਾਲਜ ਆਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੁੱਲੋਂ 9 ਿਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ     ਪ੍ਨਹਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਡਜ਼ੀਟਲ ਿੋਰਮ ਨਵਚ ਮੁੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਣ 

122 ਼ ਸਬਾਲਟਰਨ: ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਨਵਆਹ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ     ਸਬਾਲਟਰਨ : ਨਵਰਸਾ,ਵਰਤਮਾਨ ਅਤ ੇਭਨਵੁੱ ਖ ਨਵਸ਼ੇ਼ੇ ਤੇ ਨਮਤੀ : 11-12 ਮਾਰਚ 2016 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ         ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। 
123 ਼ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਡਾਇ ਪੋਰਾ ਦੇ ਪਾਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰ ਿੰ ਗ 

਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ  ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ :ਪ੍ਾਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 

ਨਮਤੀ 15-17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੰੂ  ਚੌਿੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ ਕਾਨਿਰੰਸ  ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
124 ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੰਵੇਦਨਾ 
ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਿ ਈਵਨਨੰਗ ਸਟੁੱਡੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੁੱਲੋਂ  ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤ ੇ
ਸਮਕਾਲੀ     ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 22ਮਾਰਚ, 2016 ਨੰੂ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
125 ਼ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਨਲਟੀ ਇਨ ਨਰਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਨਟਸ 

ਸੈਬੀਲੈਸ ਮੈਨਰਟ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਿੋਰਮ ਿਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੁੱਡੀ ਵੁੱਲੋਂ 
ਐਕਸਪ੍ਲੋਨਰੰਗ     ਇੰਟਰ-ਨਰਜ਼ਨਲ ਐਡਂ ਇੰਟਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ 
ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਦੂਜੀ  ਕਾਨਿਰੰਸ ਤੇ    27,27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
126 ਼  ਰੀ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਿ ਨਵਲੇਜ  ਐਨ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪ੍ਰੋਚ 

ਸੈਮਨਰੰਗ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ, ਿਨਲੰਡਰ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ    ਐਡੀਲੇਡ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਬਾਹ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਮਲੇਸੀਆ ਦੇ 
ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਨਹਲੀ ਇੰਟਰ-    ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਿਰੰਸ ਤੇ ਕੀ-ਨੋਟ  
29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੰੂ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ । 
127 ਮੋਹਨ ੀਤ ਰਜਚਤ ਕੋਣੇ ਦਾ  ੂਰ  : ਜਮੱਥ ਦੀਆਂ ਜਿਰਲਾਂ "ਚ ਪਏ ਜਬਰਤਾਂਤ ਦੀ ਕਜਿਤਾ 
ਭਾਈ ਿੀਰ ਜ ਿੰ ਘ  ਾਜਹੱਤ  ਦਨ ਜਿਚ  ਪੇਪਰ ਪਰ ਤੁਤ ਕੀਤਾ। 
128 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰ੍ਜਾਹਾਂ ਸਾਲਾ ਦੀ ਕਨਵਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵੁੱਲੋਂ, 17 ਅਕਤੂਬਰ,2016 ਨੰੂ 
ਕਰਵਾਏ     ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 



129 ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਨਵਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱ ਨਸਆ,ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 
ਵੁੱਲੋਂ, 7 ਨਵੰਬਰ,2016 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
130 ਼  ਫ਼ਰੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਾਰਨਿਕਤਾ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੁੱਲੋਂ 
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁ੍ਰਬ ਤੇ 20-09-2017 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
131 ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ ਦੀ ਕਨਵਤਾ , ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਨਹਤ ਅਕੇਦਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਵੁੱਲੋਂ ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ 
ਆਿ ਈਵਨਨੰਗ   ਸਟੁੱਡੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 26-27 
ਅਕਤੂਬਰ,2017 ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ ਸਾਨਹਤ ਦੇ   ਬਦਲਦ ੇਪੈ੍ਟਰਨ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
132 ਼ ਸੁਖਨਵੰਦਰ ਅੰਨਮਰਤ ਦੀ ਕਨਵਤਾ ਦਾ ਨਬੰਬ ਨਵਧਾਨ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, 
ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ   ਅਕਾਦਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ  21,22 ਨਵੰਬਰ,2017ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
133 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਗਾਇਕੀ,ਪੰ੍ਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ,ਚੰਡੀਗਹੜ੍ ਵੁੱਲੋਂ 5 ਿਰਵਰੀ,2018 ਨੰੂ 
ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ   ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ  ਪ੍ਰਚਾ। 
134਼   ਼ ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਨਵੁੱ ਖ,਼ੁਨ਼ਵਸ਼ਵ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ 10  ਿਰਵਰੀ,2018 ਨੰੂ  ਤੇ 
ਪ੍ਨੜ੍ਹਆ ਪ੍ਰਚਾ। 
135 ਼  ਮਕਾਲੀ ਪਿੰ  ਾਬੀ  ਾਜਹਤ ਜਿਚ ਜਕ ਾਨੀ  ਿੰ ਕਟ,ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਿਰਜ ਟੀ,ਤਲਿਿੰ ਡੀ  ਾਬ ੋਿੱਲੋਂ  19 
ਮਾਰਚ,2018 ਨੂਿੰ    ਕਰਿਾਏ  ੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਮੁੱ ਖ  ੁਰ ਭਾਸ਼ਣ। 
 

 ੈਮੀਨਾਰਾਂ/ਕਾਨਫਰਿੰ  ਾਂ/ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਜਿਚ ਭਾਗ ਜਲਆ(132=104) 
1.  ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਕਾਸ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਕਾਸ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਵਚ 1990 

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ   ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 
2.  ਪ੍ਰੀਤਲੜ੍ੀ ਟਰੁੱਸਟ ਅਤੇ ਕਨਰੁੱਡ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ 30-31 ਮਾਰਚ-1995 ਨੰੂ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਨਸੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜ੍ੀ 

ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਬਨਹਸ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 
3. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਤੇ ਸਾਨਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 

ਰਨਵੰਦਰਾ ਭਵਨ 

ਨਦੁੱ ਲੀ ਨਵਖੇ ਕਰਵਾਈ 4-6 ਮਾਰਚ 1997 ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਵਚ ਬਨਹਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 
4. ਿੀਏਟਰ ਐੱਡ ਟੈਲੀਨਵਜ਼ਨ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਅਤ ੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 

ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 28-30      ਅਕਤੂਬਰ 99 ਨੰੂ ਅੰਧਰੇਟਾ ਨਵਖੇ ਿੀਏਟਰ: ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ 



ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ   ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਬਨਹਸ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ 
ਭਾਗ ਨਲਆ। 

5. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਲਾਇਲਪੁ੍ਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 
9-10      ਮਾਰਚ 2002 ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੁ੍ਨਰ ਮੁਲੰਕਣ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ 
ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

6. ਪ੍ੁੱਤਰ ਨਵਹਾਰ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਨਹਤ 
ਨਵਚ ਅਜੋਕ ੇ     ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ ਨਵਚ ਨਮਤੀ 6-7-11-2002 ਨਵਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਭਾਗ 
ਨਲਆ। 

਼ੰ 7. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ, ਵੁੱਲੋਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ : ਨਵਨਭੰਨ ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ 
ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ            ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਮਤੀ 14,15-11-2002 ਨੰੂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਭਾਗ 
ਨਲਆ। 

8. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ 18-12-2002 ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਨਵੁੱ ਖ, ਤੌਖਲੇ, ਆਸਾਂ 
ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਵਸ਼ੇ   ਤੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

9. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਵੁੱ ਲੋ 12-13 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੰੂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸੰਮੇਲਨ 
ਨਵਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ   ਭਾਗ ਨਲਆ। 

10. ਨਮਤੀ 22-23ਿਰਵਰੀ,2003 ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹੁੱ ਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, 
ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ   ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ "ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਾਨਹੁੱ ਤ ਨਚੰਤਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ 
ਸਰੋਕਾਰ"  ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

11. ਨਮਤੀ 9 ਮਾਰਚ,2003 ਨੰੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਟੁੱਡੀਜ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਨਲਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਵਸ਼ੇ 
ਉਤ ੇਇਕ ਰੋਜ਼ਾ   ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

12. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਸੁੱਿ (ਰਨਜ)ਸੰਗਰੂਰ ਵੁੱਲੋਂ 7 ਜਨੂ 2003 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 
13. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ 16,17 ਅਗਸਤ-2003 ਨੰੂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਨਹਤਕ ਨਦਰਸ਼ ਦੋ 

ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਬਨਹਸ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 
14. ਗੋਨਬੰਦ ਸਦਨ ਇੰਸੀਨਚਊਟ ਆਿ ਅਡਵਾਂਸ ਸਟੁੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਕੰਪੈ੍ਰੇਨਟਵ ਨਰਲੀਜ਼ਨ ਨਦੁੱ ਲੀ ਵੁੱਲੋਂ 7-

8ਨਵੰਬਰ, 2003 ਨੰੂ ਗੁਰੂ       ਗਰੰ ਿ ਸਾਨਹਬ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

15. ਿਰਲਡ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਕਾਂਗਰ  ਿੱਲੋਂ  29,30,31  ਨਿਰੀ 2004 ਨੂਿੰ  ਲਾਹੌਰ (ਪਾਜਕ ਤਾਨ) ਜਿਖ ੇ
ਕਰਿਾਈ ਿਰਲਡ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 



16. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਨਵ 
ਸ਼ਾਸਤਰ" ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ                              6 ਮਈ,2004 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਨਵਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

17. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਿ ਸਾਨਹਬ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੰ੍ਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਦਵਸ 
ਨੰੂ ਸਮਰਨਪ੍ਤ   ਨਮਤੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ,2004 ਨੰੂ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਭਾਗ 
ਨਲਆ। 

18. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਵੁੱਲੋਂ 1-3 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਨਵਸ਼ਵ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਵਚ 
ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

19. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਿ ਸਾਨਹਬ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਿ ਸਾਨਹਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਨਦਵਸ ਨੰੂ ਸਮਰਨਪ੍ਤ   ਨਮਤੀ 6-7 ਜਨਵਰੀ,2005 ਨੰੂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਭਾਗ 
ਨਲਆ। 

20. ਗੁਰੂ ਗੋਨਬੰਦ ਨਸੰਘ, ਨਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਿ ਨਰਲੀਜਸ ਸਟੁੱਡੀ ਵੁੱਲੋਂ, ਨਰਲੀਜ਼ਨ ਐਡਂ ਐਿੀਕਲ ਇਨ ਦਾ 
ਵਰਲਡ ਟੂ ਡੇ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ           ਨਮਤੀ 15-16 ਿਰਵਰੀ, 2005 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਭਾਗ 
ਨਲਆ। 

21 ਼  ਸਾਨਹਤ ਨਵਚਾਰ ਮੰਚ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਨਧਆਣਾ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਡਾ. ਟੀ 
਼ ਆਰ ਼ ਨਵਨੋਦ ਦਾ      ਸਾਨਹਤ ਨਚੰਤਨ, ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰੀਆ ਮਨਹਲਾ 
ਕਾਲਜ,ਬਰਨਾਲਾ ਨਵਖੇ 29 ਮਈ, 2005 ਨੰੂ ਸੈਮੀਨਾਰ                          ਨਵਚ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

22. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਨਸੰਘ ਸਾਨਹਤ : 
ਨਵਨਭੰਨ ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ      ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

23. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਿ ਸਾਨਹਬ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ 
ਨਵਚ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

24. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰ : 
ਨਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ   ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 5-7 ਮਾਰਚ 2008 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ 
ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

24 ਼  ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੁੱਲੋਂ 30-31 ਮਾਰਚ 2008 ਨੰੂ  ਨਵਸ਼ਵ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਵਚ 
ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਭਾਗ   ਨਲਆ 

25. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤ ੇ1 ਮਈ 2008 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ   ਨਵਚ ਮੈਂਬਰ, ਅਕੈਡਨਮਕ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ 
ਭਾਗ ਨਲਆ। 



26. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਨਮਤੀ 
17,18 ਜਨਵਰੀ   2009 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਵਚ ਭਾਗ 
ਨਲਆ ਅਤ ੇਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ ਤੇ ਨਰਪੋ੍ਰਟ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ। 

27. ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ 24, 25 ਿਰਵਰੀ 2009 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਦੂਜੀ ਨਵਸ਼ਵ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ 

ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਵਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਨਹੁੱ ਸਾ ਨਲਆ। 
28.ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 1-2 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਦੂਜੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਰਬ 

ਭਾਰਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ   ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਵਚ ਮੈਂਬਰ, ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ
ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

29. ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਨ ਸਨਹਯੋਗ, ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਨਵਭਾਗ ਦੀ 11-6-2010 ਨੰੁ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ 
ਰੁਝਾਨ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 

ਨਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ 
30. ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਸਾਨਹਤ ਕਲਾ ਨਵਚਾਰ ਮੰਚ 12-6-2010 ਨੰੂ ਨਰਾਇਣ ਕਾਂਟੀਨੈਂ ਟਲ ਨਵਚ ਹੋਇਆ ਪੁ੍ਸਤਕ 

ਰਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ। 
31. ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਸ਼ਕਾਰਗਾਹ ਨਾਵਲ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ 11 ਸਤੰਬਰ, 2010 

32. ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਅਦਾਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ 19 ਸਤੰਬਰ ,2010 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਗੋਸ਼ਟੀ। 
33. ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਹਮਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਪੰ੍ਜਾਬ ਿਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੁੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ2010 ਨੰੂ ਪੰ਼੍ੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ 

ਮਰੇਗੀ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ 

ਗੋਸ਼ਟੀ। 
34. ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਾਇਕੂ ਕਾਨਿਰੰਸ, 8 ਨਵੰਬਰ 2010 

35. ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੁੱਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਟੇਲ ਕਾਲਜ, ਰਾਜਪ੍ੁਰਾ ਵੁੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ 2010 
ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਜੀ ਦੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀਅਤ ਨੰੂ ਦੇਣ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ। 
36.ਭਾਸ਼ਨ, ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ 20-12-2010 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਯਮਲਾ ਜੁੱਟ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਮ। 
37.ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਮੀਡੀਆ, ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 

ਨਮਤੀ 6-7ਜਨਵਰੀ 
2011 

38. ਪੂ੍ਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ 12 ਜਨਵਰੀ 2011 ਧਨਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 
39. ਨਮਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2 ਿਰਵਰੀ 2011 ਨੰੂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਕਾਸ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਵਚ ਡੈਲੀਗੇਟ 



ਵਜੋਂ ਨਹੁੱ ਸਾ ਨਲਆ। 
40. ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸਨਹਯੋਗ), ਰੀਡਰ ਿੋਰਮ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਪੁ੍ਸਤਕ ਮੇਲਾ9-10 

ਮਾਰਚ2011 

41.ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ,ਬਾਬਾ ਿਰੀਦ ਕਾਲਜ ਬਨਠੰਡਾ ਵੁੱਲੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਤ ੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 
ਆਯੋਜਤ 3-4 ਿਰਵਰੀ,2011 42.ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 17 ਿਰਵਰੀ 2011 ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, 
ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਸ਼ਵੀਕਰਨ 

ਦੇ ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ ਨਵਚ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨਹਤ ਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ। 
43 ਬੁਲਾਰਾ ,ਭਾਰਤੀ ਨਕਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੁੱਲੋਂ 12-13 ਮਾਰਚ 2011 ਨੰੁ਼  ਆਯੋਨਜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ। 
44. ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 30 ਮਈ 2011 ਨੰੂ ਆਯੋਨਜਤ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁੱਤਰ 

ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ   ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ । 
45. ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਨ, ਸੰਤ ਨਸੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤ ੇਸੈਮੀਨਾਰ 18 ਮਈ 2011 

46. ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਨ, ਡਾ. ਜਸਨਵੰਦਰ ਨਸੰਘ ਰਨਚਤ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨਾਵਲ ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਮਤੀ 21 
ਅਪ੍ਰੈਲ 2011. 

47. ਸੈਸ਼ਨ ਚੇਅਰ, ਆਲ ਇਡੀਆ ਕਾਨਿਰੰਸ ਆਿ ਦਰਾਵੜ੍ੀਅਨ ਨਲੰਗਇਸਨਟਕ ਕਾਨਿਰੰਸ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ   ਨਮਤੀ 14-16 ਜੂਨ 2011 

48 ਼ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਨਸੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਨਮਤੀ 30 ਅਗਸਤ 2011 ਨੰੂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ 
ਆਯੋਜਨ। 

49. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ ਨਦਆਲ ਨਸੰਘ ਕਾਲਜ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਨਮਤੀ 23 
ਸਤੰਬਰ 2011ਨੰੂ 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਨਧਐਨ ਨਵ-ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। 
50. ਐਚ.ਡੀ.ਕੈਂਪ੍ਸ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਅਕੈਡਨਮਕ ਸਟਾਿ ਕਾਲਜ ਵੁੱਲੋਂ ਕੰਨਪ੍ਊਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ 20-10-

2011 ਨੰੂ ਭਾਗ ਨਲਆ। 
਼ੰ  ਪੂ੍ਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ 13 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਕਲਕੁੱਤਾ ਡੇਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 
51. ਪ੍ੇਂਟਰ ਨਸਧਾਰਿ ਦੀ ਪੰ੍ਜ ਨਦਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਨ,ਨਮਤੀ 1-5ਨਵੰਬਰ 2011. 
52 ਼ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਵਰਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਨਮਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿੈਕਲਟੀ ਲਈ ਨਵਭਾਗ ਦੀ 

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ 
ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 

53. ਪ੍ਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਰਾਜਪ੍ੁਰਾ ਵੁੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ 



ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਵਚ ਸਾਰਿਕਤਾ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਮੁੁੱ ਖ ਮਨਹਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। 
54. ਨਸੁੱ ਖ ਸੰਦਰਭ ਨਵਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦਨਲਤ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਸੁੱ ਖ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ 
ਇਕ ਅਕਾਦਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 

55. ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨਹਤ ਅਤ ੇਸਨਭਆਚਾਰ : ਅਨਧਐਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ 
ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 9,10,11   ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੰੂ ਨਤੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 
ਕੀਤਾ। 

56. ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਾਰੀ ਸਾਨਹਤ  : ਅਨਧਐਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 12-13 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੰੂ ਦੋ 
ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ   ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 

57. ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ, 11 ਜਨਵਰੀ 2012 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

58. ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਨਵਭਾਗ ਅਤ ੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਿਲਮ ਿੈਸਟੀਵਲ ਨਵਚ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਨਸਨੇਮਾ ਦਸ਼ਾ ਤੇ   ਨਦਸ਼ਾ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਨਸੰਪੋ੍ਜ਼ੀਅਮ ਪੈ੍ਨਲ ਨਵਚ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

59.ਮੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ 12 ਿਰਵਰੀ 2012 ਨਵਚ ਇਕ ਅਕੈਡਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈ੍ਨਲ ਮੈਂਬਰ। 
59.ਸਕੂਲ ਆਿ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਟੁੱ ਡੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੁੱਲੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 

13-14 ਮਾਰਚ   2012 ਨੰੂ  ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 
60. ਸਾਨਹਤ ਸਭਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪੁ੍ਸਤਕ ਲਾਲੀ ਬਹਾਨੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਬੌਨਧਕ 

ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਉਪ੍ਰ ਨਮਤੀ   10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੰੂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। 
61. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਨਵੁੱ ਖ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਮਤੀ 24 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 

62. ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਕਾਨਿਰੰਸ ਦੀ ਨਰਪੋ੍ਰਟ 

63. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਨਹੰਦੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨਵਚ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਸਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 
ਨਸੰਪੋ੍ਜ਼ੀਅਮ ਦਾ   ਆਯੋਜਨ 7 ਨਵੰਬਰ 2012 

64. ਉਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ 25 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨਵਚ ਇਕ ਅਕੈਡਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈ੍ਨਲ 
ਮੈਂਬਰ। 

65. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਪ੍ਨਹਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋ੍ਰਾ ਕਾਨਿਰੰਸ 11-13 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 
ਕੀਤਾ। 

66. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੁੱਡੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਰਾਜਪ੍ੁਰਾ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ 
21ਜਨਵਰੀ,2013 ਨੰੂ ਗੁਰੂ   ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਨਵਚ ਅਕਾਦਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 



67 ਼ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਚੇਅਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਵਚ 
ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ   ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁੱਦਭਾਵਨਾ ਸਨਮੁਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੇਅਰ ਅਤ ੇ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

68ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਨਪੰ੍ਦਰ ਨਸੰਘ ਖਨਹਰਾ ਦੀ ਪੁ੍ਸਤਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ   ਨਵਰਸੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਮਤੀ 26 ਿਰਵਰੀ 2013 

69 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਨਰਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਨਠੰਡਾ ਵੁੱਲੋਂ 26-27 ਮਾਰਚ 2012 ਨੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, 
ਸਾਨਹਤ ਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ :   ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਾਨਿਰੰਸ ਦਾ 
ਅਕਾਦਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ। 

70 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਸਭਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਾਇਕੂ ਿੋਰਮ  ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 8 ਮਾਰਚ, 
2013 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਦੂਜੀ    ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਾਇਕੂ ਕਾਨਿਰੰਸ 

71.ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਐਨ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ 20-21 ਮਾਰਚ 2013 ਨੰੂ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਬਦਲਦਾ ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਅਕਾਦਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। 
72 ਼ ਵਰਲਡ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸਾਊਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਮਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨਵਚ ਭਾਗ 

ਨਲਆ। 
73. ਪ੍ਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੁੱਸਟ ਵੁੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਦੇ 

ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 

8 ਸਤੰਬਰ। 2013 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। 
74. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਨਡਗਰੀ ਪ੍ੁੱਧਰ ਦੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਪ੍ਾਠ-ਕਰਮ ਬਾਰੇ 

28-30 ਸਤੰਬਰ   2013 ਤਕ ਕਰਵਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਨਵਚ ਭਾਗ ਨਲਆ। 
75. ਪੰ੍ਜਾਬ ਨਲੰਗੁਇਸਨਟਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਨਗਆਨ ਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨਵੇਂ ਝੁਕਾਅ ਨਵਸ਼ੇ 

ਤੇ ਕਰਾਈ   10-11ਅਕਤੂਬਰ,2013 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਕਾਨਿਰੰਸ ਦੇ ਅਕੈਡਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। 

76. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਨਵਸ਼ਵ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਮਤੀ 27-27 ਨਵੰਬਰ 
2013 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ   ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਵਚ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

77 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪੋ੍ਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਪ੍ੁੱਧਰ ਦੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਪ੍ਾਠ-ਕਰਮ 
ਬਾਰੇ 4-6,ਮਾਰਚ   2014 ਤਕ ਕਰਵਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਨਵਚ ਭਾਗ ਨਲਆ। 

78 ਼  ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਿ ਸਾਨਹਬ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਨਸੰਘ 
ਦਾ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ  ਤੇ   13-3-2014 ਦੇ ਪੈ੍ਨਲ ਨਡਸ਼ਕਸਨ ਮੈਂਬਰ। 

79 ਼ ਡੀ  ਼ ਏ  ਼ ਵੀ ਕਾਲਜ ਚੀਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ 21ਮਾਰਚ,2014 ਨੰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਿ ਸਾਨਹਬਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ 



ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ    ਨਵਚ ਨਵਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 
80 ਼  ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਨਵਨਗਆਨ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁਗ ਨਵਚ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ   ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ 15-16 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ  ਕਾਨਿਰੰਸ ਦੇ 
ਅਕਾਦਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ । 

81 ਼  ਸੰਸਨਕਰਤ ਨਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 4-5,ਨਵੰਬਰ2014 ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਮਨਹਮਾਨ 
ਅਤ ੇਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। 

82 ਼  ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਿ ਸਾਨਹਬ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ 
ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ  ਤੇ   17-19ਨਵੰਬਰ,2014 ਦੇ ਪੈ੍ਨਲ ਨਡਸ਼ਕਸਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤ ੇਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। 

83 ਼ ਬੁੁੱ ਟਾ ਕਾਲਜ ,ਬੁੁੱ ਟਾ 26 ਨਵੰਬਰ,2014 ਨੰੂ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ। 
84 ਼ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਬੰਸ ਨਸੰਘ ਨਸੁੱ ਖ ਨਵਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ 

ਸਮਾਨਜਕ ਅਤੇ ਅਨਧਆਤਨਮਕ   ਸਰੋਕਾਰ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 9-10 ਮਾਰਚ 2015 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਮਨਹਮਾਨ। 

85 ਼  ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ,ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਸੁੱ ਖ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ,2015 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ  ਅਕਾਦਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 
86 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਨਵਸ਼ਵ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਮਤੀ 9-11 ਦਸੰਬਰ 

2015 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ   ਕਾਨਿਰੰਸ  ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 
87 ਼ ਦੀਜੈ ਬੁਨਧ ਨਬਬੇਕਾ 11-01-2016 ਦੇ ਨਰਲੀਜ ਸਮੇਂ ਵਕਤਾ 
88  ਼ ਐੱਮ ਐਨ ਕਾਲਜ ਸਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ,ਨਮਤੀ 11 ਿਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਕਾਨਿਰੰਸ ਦੇ 

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 
89 ਼  ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਨਟਆਲਾ ,ਨਮਤੀ 11 ਿਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਕਾਨਿਰੰਸ ਦਾ ਮਨਹਮਾਨ । 
90 ਼ ਦੋਹਾ ਕਾਨਵ ਰੂਪ੍ ਦੀ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਨਗਕਤਾ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 27 ਿਰਵਰੀ 2016 ਨੰੂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ 

ਕਾਲਜ(ਲੜ੍ਕੀਆਂ) 

ਰੁੱਲਾ (ਮਾਨਸਾ) ਨਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਨਹਮਾਨ। 
91 ਼ ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਅਨਧਐਨ ਨਵਧੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਐਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,    ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ : 10 ਮਾਰਚ 2016 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 

92 ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵੁੱ ਲੋ  18ਮਾਰਚ 2016 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਪ੍ਤਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਕਰਵਾਏ ਕਵੀ 
ਦਰਬਾਰ ਦੀ   ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ 

93 ਼  ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ  ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਨਵਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2016 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ   ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਨ 



94 ਼  ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚੇਅਰ ਵੁੱਲੋਂ  18 ਮਈ 2016 ਨੰੂ ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਨਸੰਘ ਨਸੁੱ ਧੂ ਰਨਚਤ ਨਸੁੱ ਖੀ ਅਤ ੇਨਸੁੱ ਖਾਂ 
ਦੇ ਭਨਵੁੱ ਖ  ਪੁ੍ਸਤਕ    ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਕਤਾ 

95 ਼ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੇਲਹ ਨੋਟਬੁੁੱ ਕ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੁੱ ਬ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

96 ਼ ਵਰਲਡ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੈਟਰ ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 30 -06-16 ਨੰੂ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੇਲਹ ਨੋਟਬੁੁੱ ਕ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ 
ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

96 ਨਦੁੱ ਲੀ  02 -07-16 ਨੰੂ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੇਲਹ ਨੋਟਬੁੁੱ ਕ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈ੍ਨਲ ਮੈਂਬਰ। 
98 ਼ ਵਰਲਡ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੈਟਰ ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 20 -07-16 ਨੰੂ ਰੋਲ ਆਿ ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਟੇਰੀਅਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ  

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

99 ਼ ਧਰਮ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਪ੍ਨਟਆਲਾ 13 ਸਤੰਬਰ,2016 ਨੰੂ  ਨਗਆਨੀ ਨਦੁੱ ਤ 
ਨਸੰਘ  ਤੇ  ਕਰਵਾਏ   ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 

100 ਼ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਬਊਰੋ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ,2016 ਨੰੂ  ਪੁ੍ਸਤਕ 
ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਾਨਹਤ ਤੇ   ਸਨਭਆਚਾਰ ਉਤਸਵ ਸਮੇਂ ਸਨਭਆਚਾਰ :ਸਾਡੇ ਸਨਮਆਂ ਨਵੁੱ ਚ  ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਸ਼ਨ  ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ 

101 ਼  ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮੰੁਬਈ ਵੁੱਲੋਂ  ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਪ੍ੀਡੀਆ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ,2016 ਨੰੂ 
ਕਰਵਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਦਾ   ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

102 ਼  ਗੁਰੂ ਗੋਨਬੰਦ ਨਸੰਘ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤ ੇਸਨਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਦੇਣ ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਸੁੱ ਖ ਅਨਧਐਨ 
ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ   ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ 27-28 ਅਕਤੂਬਰ,2016 ਨੰੂ 
ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪੈ੍ਨਲ ਨਡਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ। 

103 ਼ ਸਾਨਹਤ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਪ੍ਨਟਆਲਾ 09 ਦਸੰਬਰ,2016 ਨੰੂ  ਕਰਵਾਏ 
ਪੈ੍ਨਲ ਨਡਸਕਸ਼ਨ   ਮੈਂਬਰ। 

104 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨਧਐਨ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ 06 ਮਾਰਚ 2017 ਨੰੂ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਨਧਐਨ ਅਤ ੇਅਨਧਆਪ੍ਨ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਅਕਾਦਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। 

105  ਼ ਸਾਨਹਤ,ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੈਨਤਕਤਾ,ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2018ਨੰੂ ਮਾਈ ਭਾਗ ੋਕਾਲਜ(ਲੜ੍ਕੀਆਂ) 
ਰੁੱਲਾ (ਮਾਨਸਾ) ਨਵਖੇ   ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। 

106 ਸੰਯੋਜਨ,ਰੂ ਬਰੂ,ਕੁਲਨਵੰਦਰ ਖਨਹਰਾ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ,ਪੰ੍ ਯ ੂਪ੍ਨਟਆਲਾ,13 ਿਰਵਰੀ,2018 

107  ਪੈ੍ਨਲ ਨਡਸ਼ਕਸ਼ਨ,ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਪੰ੍ਛੀ ,ਪੁ੍ਸਤਕ ਮੇਲਾ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ,22 ਿਰਵਰੀ,201 

108  ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ,ਅਕਾਦਨਮਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਿਰੰਸ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ,21 
ਿਰਵਰੀ,2018 

109਼  ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ , ਰੂ ਬਰੂ,ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਪੁ੍ਸਤਕ ਮੇਲਾ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ,22 



ਿਰਵਰੀ,2018 

110 ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਵਚ ਅਕਾਦਨਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ , ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੁੱਲੋਂ ਨੰਗਲ 2018 

111 ਼ ਸਾਨਹਤ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਪ੍ਨਟਆਲਾ  2 ਮਈ ,2018 ਨੰੂ  ਕਰਵਾਈ ਨਵਸ਼ਵ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ  ਦੇ ਅਕਾਦਨਮਕ ਸ਼ੈਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 

 

ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ ਤਜਰਬਾ :  ਤਰਕਸ਼ੀਲ (ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ), 
ਨਵਚਾਰ ਮੰਚ (ਮੈਂਬਰ,ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ  ਬੋਰਡ) 

ਸਾਲਾਨਾ ਨਰਪੋ੍ਰਟ-1999, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਪ੍ਨਟਆਲਾ (ਸੰਪ੍ਾਦਕ) 

ਸਾਲਾਨਾ ਨਰਪੋ੍ਰਟ-2000, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਪ੍ਨਟਆਲਾ (ਸੰਪ੍ਾਦਕ) 

ਸੂਚਨਾ ਪੁ੍ਸਤਕ-2000, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਪ੍ਨਟਆਲਾ (ਇੰਚਾਰਜ-ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਰੂਪ੍) 

ਸੂਚਨਾ ਪੁ੍ਸਤਕ-2001, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਪ੍ਨਟਆਲਾ (ਇੰਚਾਰਜ-ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਰੂਪ੍) 

ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ, ਮਾਰਚ-2003 -06 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 

2008-09 ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਬੀ.ਐਡ.ਐਟਂਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ-ਪੁ੍ਸਤਕ ਦਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਰੂਪ੍ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ। 
ਨਵਰੰਗ ਸਾਨਹਤਕ ਖੋਜ-ਪ੍ੁੱ ਨਤਰਕਾ,ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 

ਖੋਜ-ਪੰ੍ਧ,ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 

ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ,ਮੈਂਬਰ,ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ  ਬੋਰਡ 

ਗੋਨਸਟ ,ਸੰਪ੍ਾਦਕ ,ਅੰਕ ਦੂਜਾ,ਅਕਤੂਬਰ ਮਾਰਚ 2014(2016) 

ਗੋਨਸਟ ,ਸੰਪ੍ਾਦਕ ਮੰਡਲ,ਅੰਕ ਤੀਜਾ,ਅਕਤੂਸਰ ਮਾਰਚ 2015(2016) 

ਗੋਨਸਟ ,ਸੰਪ੍ਾਦਕ ਮੰਡਲ,ਅੰਕ ਤੀਜਾ,ਅਪ੍ਰੈਲ -ਸਤੰਬਰ 2015(2016) 

ਅਜਧਆਪਨ  ਮੱਗਰੀ 50 ਪੱਤਰ ਜਿਹਾਰ ਜ ੱਜਖਆ ਜਿਭਾਗ ਲਈ ਪਾਠ-ਲੇਖਨ 

ਬੀ. ਏ., ਭਾਗ-ਪ੍ਨਹਲਾ, ਚੋਣਵਾਂ ਨਵਸ਼ਾ 1989-1990 

1. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਦਾ ਮੋਢੀ : ਸ਼ੇਖ ਿਰੀਦ 

2. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤ ੇਕਾਨਵ ਕਲਾ 
3. ਗੁਰੂ ਕਵੀ : ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਤ ੇਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਾਨਵ ਕਲਾ 
4. ਦਮੋਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਾਨਵ ਕਲਾ 
5. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੰੁਜੀ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 
6. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤ ੇਕਾਨਵ ਕਲਾ 
7. ਪ੍ੀਲੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਨਬੰਦ ਨਸੰਘ, ਬੁੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤ ੇਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀ ਕਨਵਤਾ 
8. ਮੁਕਬਲ, ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤ ੇਨਜ਼ਾਬਤ ਦੀ ਕਨਵਤਾ ਅਤ ੇਕਾਨਵ ਕਲਾ 
9. ਹਾਸ਼ਮ, ਅਨਹਮਦਯਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਨਵਤਾ ਅਤ ੇਕਾਨਵ ਕਲਾ 



10.ਗੁਲਾਮ ਿਰੀਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਨ ਨਸੰਘ ਆਨਰਿ ਦੀ ਕਾਨਵ ਕਲਾ 
ਬੀ. ਏ., ਭਾਗ-ਤੀਜਾ, ਚੋਣਵਾਂ ਨਵਸ਼ਾ 1990-1991 

11. ਭਾਈ ਵੀਰ ਨਸੰਘ, ਪ੍ਰੋਿੈਸਰ ਪੂ੍ਰਨ ਨਸੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਨਤਰਕ 

12. ਮੋਹਨ ਨਸੰਘ, ਅੰਨਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਸੰਘ ਸਿੀਰ 

13. ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ, ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ, ਹਰਭਜਨ ਹੰੁਦਲ 

14. ਨਾਨਕ ਨਸੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਨਸੰਘ 'ਕੰਵਲ' ਅਤੇ ਗੁਰਨਦਆਲ ਨਸੰਘ 

15. ਸੰਤ ਨਸੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕਰਤਾਰ ਨਸੰਘ ਦੁੁੱ ਗਲ ਅਤ ੇਕੁਲਵੰਤ ਨਵਰਕ 

16. ਹਰਚਰਨ ਨਸੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਕਪੂ੍ਰ ਨਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਅਤ ੇਸੁਰਜੀਤ ਨਸੰਘ ਸੇਠੀ 
17. ਧਰਮ ਅਤ ੇਸਦਾਚਾਰ 

ਐਮ. ਏ.--1992-1993 

18. 1960 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਦੀ ਪਿੰ  ਾਬੀ ਕਜਿਤਾ ਦਾ ਇਜਤਹਾ  (ਪਾਠ ਨਿੰ ਬਰ-6) 
19. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਲਨਹਰ ਦੀ ਕਨਵਤਾ (ਪ੍ਾਠ ਨੰਬਰ-7) 

20. ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਨਹਰ ਦੀ ਕਨਵਤਾ (ਪ੍ਾਠ ਨੰਬਰ-8) 

21. ਪੰ੍ਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਨਵਤਾ (ਪ੍ਾਠ ਨੰਬਰ-9) 

22. ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿੀ (ਪਾਠ ਨਿੰ ਬਰ-10) 
ਬੀ.ਏ.-1994-1995 

23. ਨਜ਼ਮ 24. ਗ਼ਜ਼ਲ 

25. ਗੀਤ 26. ਰੁਬਾਈ 

27. ਖੁੱ ਲੀ ਕਜਿਤਾ 
ਐਮ.ਏ.-2001-2002 

28.  ਡਾ.ਜਸਬੀਰ ਨਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਦਰਸ਼ਟੀ 
29.  "ਸੁੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ'' ਦਾ ਕਾਨਵ-ਵਸਤ ੂ

30.  "ਸੁੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ'' ਦਾ ਕਾਨਵ-ਜੁਗਤਾਂ 
31.  "ਸੁੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ'' ਦੀ ਨਵਚਾਰਧਾਰਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 

32.  "ਸੁੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ'' ਪੁ੍ਸਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਐਮ.ਏ.-2002-2003 

33. ਕਾਨਵ ਜੋਤ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖ ਨਵਸ਼ੇ 

34. ਕਾਨਵ-ਜੋਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਨਮਕ ਜੁਗਤਾਂ 
35. ਕਾਨਵ ਜੋਤ ਦੇ ਕਾਨਵ ਰੂਪ੍ 

36. ਕਾਨਵ ਜੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਨਵਤਾ ਦੀ ਮੁੁੱ ਖ ਪ੍ਛਾਣ 



37. ਕਾਨਵ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਐਮ.ਏ 2004-05 

38. ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ : ਨਪ੍ਛੋਕੜ੍ ਅਤ ੇਨਵਕਾਸ ਦੇ ਨਵਨਭੰਨ ਪ੍ੜ੍ਾਅ 

39 ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਸਾਨਹਤ ਤੇ ਆਧੁਨਨਕ ਸਾਨਹਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
40. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਸਾਨਹਤ : ਆਰੰਭ ਤੇ ਨਵਕਾਸ 

41. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਨਹਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਤੇ ਨਵਕਾਸ 

42. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਦੀ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਨਵਰਤੀ : ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਅਤ ੇਸੀਮਾਵਾਂ 
ਐਮ.ਏ 2006-07 

43 ਼  ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ : ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ, ਰਚਨਾ-ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤ ੇਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਨਵਚ ਸਿਾਨ 

44 ਼  ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ ਦੀ ਕਾਨਵ ਪੁ੍ਸਤਕ ਨਬਰਖ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਦਾ ਨਵਸ਼ਾ ਪ੍ੁੱਖ 

45  ਼  ੁਰ ੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪੁ ਤਕ ਜਬਰਖ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਦਾ ਕਲਾ ਪੱਖ 

ਐਮ.ਏ 2015-16 

46 ਼ ਹਾਸ਼ੀਗਤ ਸਮਾਨਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਨਹਤ 

47 ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ ਪੁ੍ਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨਵਸ਼ੇ ਅਤ ੇਨਵਚਾਰਧਾਰਾ 
48 ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ ਪੁ੍ਸਤਕ ਦੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਨਵਤਾ 
49 ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ ਦਾ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰਕ ਅਨਧਐਨ 

50 ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ ਦੀ ਸਾਨਹਤਕ ਮਹੁੱਤਤਾ 
ਗੁਰਮਨਤ ਆਨ ਲਾਈਨ 

51 ਼ ਸਾਨਹਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ੍ 

ਆਰਟੀਕਲ 83 

1. ਚਾਰਵਾਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਜੁਲਾਈ,1986 

2.  ਿੰ ਤਰ, ਮਿੰ ਤਰ, ਤਿੰ ਤਰ-1,2,3, ਤਰਕਸ਼ੀਲ,  ਨਿਰੀ ਤੋ ਮਈ,1987 

3. ਸ਼ਾਿਾ  ੁਰਾਂ ਪਿੰ  ਾਬ ਦੀਆਂ, ਅ ੀਤ, 23 ਦ ਿੰ ਬਰ, 1987( ੋਜਧਆ ਅਤ ੇਿਧਾਇਆ ਰਵਪ-  ਮੁਿੰ ਦਰੋਂ 
ਪਾਰ-2003) 
4. ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਪੁ੍ਸਤਕ ਲੜ੍ੀ ਨੰ: 1, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ-1989 

5. ਸਾਨਹਤ ਨਵਚ ਪ੍ਦਾਰਿਵਾਦ ਤੇ ਨਵਚਾਰਵਾਦ, ਨਵਨਗਆਨਕ ਨਵਚਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-1989 

6. ਮਾਨਜ ਕ ਜਬਮਾਰੀਆ ਂਆਰਿੰ ਭਕ  ਾਣ-ਪਛਾਣ, ਭਾਗ-1,2,3 ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਨਿਿੰ ਬਰ 90 ਤੋੋੱ ਅਪਰੈਲ-
91 

7. ਹਨੇਰੇ ਨਵਚ ਸੁਲਘਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਇਕ ਨਜ਼ਰ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ-1992 

8. ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਏ ਜਾਲ ਤੋਂ ਖਨਹੜ੍ਾ ਨਕਵੇਂ ਛੁੁੱ ਟੇ, ਿੀਚਰ ਸਰਨਵਸ (ਪੰ੍ਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਵਚ-



93) 

9. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਦੇ ਪ੍ਾਠਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੁੱ ਨਸਆ, ਿੀਚਰ ਸਰਨਵਸ (ਪੰ੍ਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਵਚ-94) 

10. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇਨਤਹਾਸ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ੍, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ15-10-94, 
(ਪੁ੍ਨਰ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ-2003) 

11. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਸਨੇਮਾ; ਨਦਸ਼ਾਹੀਣ ਯਾਤਰਾ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 8-7-95 

12. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਨਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਜਨ ਸਾਨਹਤ, ਜਨਵਰੀ-1995 

13. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਨਸਆਵਾਂ, ਨਵਚਾਰ-ਮੰਚ 

14. ਰਜਨੀਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਨਿਕਤਾ, ਹਰਕਾਰਾ- 107, ਜੁਲਾਈ-1995 

15. ਨਮੰਨੀ ਕਹਾਣੀ, ਗੁੰ ਚਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ-1995 

16. ਦੈਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ : ਨਵਨਗਆਨਕ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ , ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 26-9-1995 

17. ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਨਵਨਦਆਰਿੀ ਪੁ੍ਛਦੇ ਹਨ , ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ,11-4-96 

18. ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਇਨਤਹਾਸ ਅਤ ੇਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ ਅਤੇ 
ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ 27-1-96 

19. ਨਵਨਗਆਨਕ ਨਗਆਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ,97 

20. ਨਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਿੁਨ਼਼ੁਬਊਨ, 11-8-97 

21. ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਨਹਰ ਅਤ ੇਨਾਸਨਤਕਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ 
22.  ਿਾਨ ਕੁਹੀਆਂ-ਮੁਿੰ ਜਡਆ ਂਨੂਿੰ   ੀਿਨ  ਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਜਮਲਣਾ ਠੀਕ, 
ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 22-10-98 

23. ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਰ-ਿਾੜ੍, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਮਈ-ਜੂਨ, 99 

24. ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ : ਮਾਨਵੀ ਗੌਰਵ ਦਾ ਨਚੰਨਹ , ਵੰਗਾਰ, 2000 

25. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਨਭਆਚਾਰ ਉਪ੍ਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 6-2-2000, 
26. ਪੁ੍ਨਰ-ਜਨਮ ਦਾ ਭਰਮ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2000 

27. ਨਵਨਗਆਨਕ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਮਈ-ਜੂਨ, 2000 

28. ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾਤਨਮਕਤਾ ਦਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼ : ਪੁ੍ਲਾਂ ਤੋ ਪ੍ਾਰ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ,21-5-2000 

29. ਵਾਪ੍ਰਦੇ ਰਨਹਣਗੇ ਨਕੁੱ ਸੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ, 17-9-2000 

30. ਕਿਾ ਕਹੋ ਉਰਵਸ਼ੀ : ਦੇਹ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਅਸੰਭਵ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ,22-10-2000, 
31. ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪ੍ਰ ਵੰਡੀਆ ਪ੍ਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ,ਅਪ੍ਰੈਲ,2001 

32. ਅਮਰੀਕਾ ਉਤ ੇਦਨਹਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਸਬਕ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ, 26-10-2001 

33. ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬ : ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ- 6-1-2002 

34. ਪੰ੍ਜਾਬ ਟੂਡੇ- ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ-ਪੰ੍ਧ ਲਮੇਰਾ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ-6।4।2002 



35. ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਨਹਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ-27-4-2002 

ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ-28।4।2002 

36. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇੁੱਕ ਸਦੀ : ਇਨਤਹਾਸਕ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ-4 ਅਗਸਤ-2002 

37. ਪ੍ੁੱਤਝੜ੍ ਨਵੁੱ ਚ ਪੰੁ੍ਗਰਦੇ ਪ੍ੁੱਤੇ : ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ- 8ਸਤੰਬਰ-2002 

38. ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨਸਆਸੀ ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ: ਉੱਤਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੁੱਲ,             ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-13-10-2002 

39.  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਨਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੁੱ ਨਚਆਂ ਨੰੂ ਨਕਤੇ ਨਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰ੍ਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ    ਰਹੇ,ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ - ਅਪ੍ਰੈਲ-2003 

40. ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜ੍ਾ, ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ-ਮਈ-2003, ਪੁ੍ਨਰ ਪ੍ਰਕਾਨਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 
-2008 

41. ਉਚੇਰੀ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਨੰੂ ਲੋਕ ਪ੍ੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ੍, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ,13-8-2003 

42. ਦਲਜੀਤ ਨਸੰਘ ਕੁਸ਼ਲ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਅਨਧਕਾਰੀ, ਯੁਵਾ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਲਜੀਤ ਨਸੰਘ, 
(ਸੰਪ੍ਾ-ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ) ਨਵਰੰਗ ਸ਼ਾਲਾ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ। ਸਤੰਬਰ-2003 

43. ਸਾਨਹਤਕ ਪ੍ੁੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੈ੍ੜ੍ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ, 2-ਨਵੰਬਰ-2003 

44. ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਨਸੰਘ ਦੀ ਨਚੰਤਨ ਨਦਰਸ਼ਟੀ, ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ ਜਨਵਰੀ-2004 

45. ਟੀ.ਆਰ.ਨਵਨੋਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਕਲਾ, ਨਵਨੋਦ ਸਾਨਹਤ ਨਚੰਤਨ,2004 

46. ਨਕਸਲਬਾੜ੍ੀ ਸਾਨਹਤ ਨਵਚ ਨਾਰੀ, ਲਕੀਰ, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ-2005. 
47 ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਸਰੜ੍ੀ ਖੋਜੀ : ਜੀ.ਐਸ.ਨਰਆਲ,ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-5-6-2005 

ਪੁ੍ਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ-ਰਚਨਾ ਨਚੰਤਨ ਸੰਵਾਦ, ਸੰਪ੍ਾ ਼ ਰਨਵੰਦਰ ਭੁੱਠਲ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ 
ਅਕਾਦਮੀ,ਲੁਨਧਆਣਾ,2006 

ਪੁ੍ਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ-ਆਲੋਚਨਾ,ਜਨਵਰੀ-2006, ਸੰਪ੍ਾ ਼ ਰਨਵੰਦਰ ਭੁੱਠਲ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ 
ਅਕਾਦਮੀ,ਲੁਨਧਆਣਾ,2006 

48 ਼ ਨਵੀਂ ਨਵਧਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ : ਰਚਨਾ ਸੰਵਾਦ,ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-10-7-2005 

49 ਼  ਆਤਮਾ : ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ,ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-28-8-2005 

50 ਼  ਨਕੰਨੇ ਪ੍ਾਨਕਸਤਾਨ : ਸਮਕਾਲੀ ਇਨਤਹਾਸ ਦਾ ਗਲਪ੍ੀ ਰੂਪ੍ਾਤਰਣ ,ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-18-9-2005 

51 ਼ ਕੁਲਦੀਪ੍ ਨਸੰਘ ਧੀਰ, ਨਵਨਗਆਨ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਨਹਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਨਤਰਵੈਣੀ, ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ,ਸਤੰਬਰ-
2005 

ਪੁ੍ਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ-ਰਚਨਾ ਨਚੰਤਨ ਸੰਵਾਦ, ਸੰਪ੍ਾ ਼ ਰਨਵੰਦਰ ਭੁੱਠਲ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ 
ਅਕਾਦਮੀ,ਲੁਨਧਆਣਾ,2006 

ਪੁ੍ਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ-ਆਲੋਚਨਾ,ਜਨਵਰੀ-2006, ਸੰਪ੍ਾ ਼ ਰਨਵੰਦਰ ਭੁੱਠਲ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ 
ਅਕਾਦਮੀ,ਲੁਨਧਆਣਾ,2006 

52 ਼ ਸੁਨਤੰਦਰ ਨਸੰਘ ਨੂਰ, ਨਵਨਗਆਨ, ਨਗਆਨ ਦਾ ਨੂਰ, ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ,ਅਕਤੂਬਰ-2005 



53.ਸੁਖਜੀਤ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ੍, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 5 ਮਾਰਚ 2006 

54.ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ,ਮਨਹਰਮ,ਅਗਸਤ,2006 

55. ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤ ੇਪੰ੍ਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ, ਸੀਰਤ, ਅਕਤੂਬਰ 2006 

56 ਼ ਧੁੁੱ ਪ੍ ਦੀ ਚੁੰ ਨੀ (ਸੁਖਨਵੰਦਰ ਅੰਨਮਰਤ) ਿੋਕਸ,ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-12-11-2006 

57 ਼ ਬਲਦ ੇਨਸਨਵਆਂ ਦਾ ਸੇਕ : ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੁਬਾੜ੍ ੇਨਵਚ ਮੇਖ਼ ਗੁੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਿੋਕਸ, 
ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 25 ਮਾਰਚ 07. 
58. ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੇਲਹ ਨੋਟ-ਬੁੁੱ ਕ, ਜੀ-ਏਸ਼ੀਆ,ਮਾਰਚ2007(ਪੁ੍ਨਰ-ਪ੍ਰਕਾਨਸ਼ਤ) 

59. ਪ੍ਾਸ਼ ਪ੍ਾਸ਼ ਸੀ, ਜੀ-ਏਸ਼ੀਆ,ਅਪ੍ਰੈਲ2007(ਪੁ੍ਨਰ ਪ੍ਰਕਾਨਸ਼ਤ) 

60. ਸੁਖਨਵੰਦਰ ਅੰਨਮਰਤ ਕਾਨਵ : ਮੁਹੁੱ ਬਤੀ ਨਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਆਲੋਚਨਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ-
2007. 
61 ਼  ਚਹੰੁ ਕੰੂਟੀ ਗੁਟਰਗੂੰ :ਨਵਰਸਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸੰਵਾਦ,ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 08-07-2007 ਼  
਼ੁ 62 ਼  ਪ੍ੁੱਤ ਕੁਮਲਾ ਗਏ ; ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁਮਲਾਉਣ ਦੀ ਗਾਿਾ,ਿੋਕਸ,ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 12-07-2009 

63 ਼  ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੋਰਚੇ :ਗੋਲ ਮੋਰੀ ਨਵਚ ਚੌਰਸ ਨਕੁੱਲ, 2-8-2009 

64. ਆਧੁਜਨਕ  ਮੇਂ ਜਿਚ ਲੋਕ ਹੁਨਰਾਂ, ਧਿੰ ਜਦਆ ਂਅਤ ੇਕਲਾਿਾਂ ਦੀ  ਾਰਥਕਤਾ, ਅਖਾਹਾ,  ਤਿੰ ਬਰ-2009 

65.  ੁਖਜਿਿੰ ਦਰ ਕਿੰ ਬੋਜ਼ ਰਜਚਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਟ  ੱਤ ਪਰਤਾਂ : ਅਮਰੀਕੀ  ੀਿਨ  ਾਚ ਤੇ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ 

66. ਪ੍ੀ.ਐਨ.ਸ਼ਾਹੀ ਰਨਚਤ ਯੁੁੱ ਗ ਵਰਤਾਰਾ 
67 ਼   ਨਨਰਵਾਣ,ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, 28-12-2013 

68 ਼   ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਲੀਲਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 26-01-2014 

69 ਼   ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 21-02-2014 

70 ਼   ਨਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੁੱ ਦਾ ਬਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 12-03-2014 

71 ਼ ਸਾਝੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੁੱ ਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,22-03-2014 

72 ਼ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਵਚ ਨਦਲਚਸਪ੍ੀ , ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,02-04-2014 

73 ਼ ਨਸਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂ੍ਰ ਪੁ੍ਸਤਕ,ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-06-04-2014 

74  ਼ ਕੁੁੱ ਲੀ,ਗੁੁੱ ਲੀ ਤੇ ਜੁੁੱ ਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 10-04-2014 

75 ਼ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੁੁੱ ਪ੍ ਦੇ ਮਾਅਨੇ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 30-04-2014 

76 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜੁੱ ਤ ਅਤੇ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ,ਨਵਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ-08-06-2014 

77 ਼  ਖਡੂਰ ਸਾਨਹਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਹੁੱਤਵ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 19-01-2016 

78 ਼  ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਨਡਜੀਟਲ ਪੰ੍ਜਾਬ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 21-02-2016 

79 ਼  ਨਸਆਸਤ ਦੇ ਬੌਨਧਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪ੍ਣ ਦੀ ਨਨਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਚੋਣਨੀਤੀਘਾੜ੍ੇ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 19-07-
2016 



80 ਼  ਪੰ੍ਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 09-09-2016 

81 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੂਬ ੇਦੀ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਸਾਰਨਿਕਤਾ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 07-11-2016 

82 ਼  ਼ ਨਾਅਨਰਆ ਤੇ ਲਾਨਰਆ "ਚ ਨਾ ਰੋਲੇ ਜਾਣ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮਸਲੇ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 24-11-2016 

83 ਼  ਼ ਇਲੈਕਟਰਾਨਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 07-02-2017 

84 ਼ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਖਸ਼ੀਅਤ : ਜਸਪ੍ਾਲ ਨਸੰਘ,ਅਨਭਨੰਦਨ ਦੀ ਭਨੂਮਕਾ,ਮਦਾਨ ਪ੍ਬਨਲਸ਼ਰਜ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ,2017 

85 ਼ ਕੁੱਚੇ ਅਨਧਆਪ੍ਕਾ ਦਾ ਪ੍ੁੱਕਾ ਦਰਦ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 26-01-2018 

86਼  ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀਏ ਜੁਬਾਨੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਬੇਲੀ,ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ,10-02-2018 

87਼   ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਨਭਆਚਾਰ ਕਨਮਸ਼ਨ: ਇੁੱਕ ਰਾਇ ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਉਨ, 15-04-2018 

 

 ਾਜਹਤਕ- ਜਭਆਚਾਰਕ ਕਿੰ ਮ. 
1. ਟੈਲੀਜਫਲਮ 'ਓਹਲਾ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਟਕਥਾ ਅਤ ੇ ਿੰ ਿਾਦ 

2. 'ਰਿੰ ਗਲੋਕ ਦੀ ਗਾਥਾ', ਪਿੰ  ਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤ ੇਰਿੰ ਗਮਿੰ ਚ ਬਾਰੇ ਟੀ. ਿੀ. ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਪਟਕਥਾ 
3. ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ,  ਲਿੰ ਧਰ ਦੇ  ਾਜਹਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮ 'ਜਦਰਸ਼ਟੀ'ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿੱਚ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ਗ 
ਿ ੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

4. ਆਲ ਇਿੰ ਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, ਪਜਟਆਲਾ,ਜਦਲੀ, ਲਿੰ ਧਰ ਉਪਰ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜਿਜਸ਼ਆਂ ਤ ੇ'ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ' ਅਤ ੇ
 ਾਜਹਤਕ ਪਰੋਗਰਾਮ 

'ਸਾਨਹਤ ਸੰਸਾਰ' ਅਤ ੇ'ਮਨਹਫ਼ਲ' ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ 
5.  ਾਇਿੰ   ਕਾਗਰ -98,ਟੀ.ਿੀ.ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਿਾਚ-ਕਥਾ 
6. ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਨਵਨਦਅਕ, ਸਾਨਹਤਕ ਅਤ ੇਸਨਭਆਚਾਰਕ ਮੁਕਾਬਨਲਆਂ ਨਵਚ ਜੁੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 
7. ਜ ਰ ਣਾਤਜਮਕ ਲੇਖਨ 

ਨਾਟਕ ਲੇਖਨ: ੳ) ਮੈਂ ਚੁੁੱ ਪ੍ ਨਹੀਂ ਰਹੰੂਗੀ (ਨੁੁੱ ਕਰ ਅਤ ੇਸਟੇ਼ੇਜ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆ ਨਵਚ ਖੇਨਡਆ) 

ਅ) ਭੂਤ ਵਾੜ੍ਾ 
ੲ) ਜਾਦੂਗਰ (ਨੁੁੱ ਕਰ) 

ਸ) ਬਚਨੋ ਦਾ ਭੂਤ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ,1999 (ਨਮਤੀ 4-1-2002 ਨੰੂ ਯੂਿ-ਿਸੈਟੀਵਲ 

ਤੇ "ਚੌਰਾ' ਨਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਖੇਨਡਆ ਨਗਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁ੍ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ) 

ੲ) ਅੰਨੇ, ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਟੁੰ ਡੇ 
ਨਵਅੰਗ ਲੇਖਨ: ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ 
ਗੀਤ: ਹੁੱਿ ਜਗਤ ਦੇ ਨਸਰਜਣਹਾਰੇ,( ਪੁ੍ਸਤਕ : ਜਾਗ ਵ ੇਲੋਕਾ, ਕੈਨਸੁੱ ਟ : ਸਾਧ ਬੂਬਨੇ ) 

8.ਅਨੁਿਾਦ : 
(ੳ) ਹਰਨਜੰਦਰ ਲਾਲਟ ੂਦੀਆਂ ਨਹੰਦੀ ਕਨਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਵਤਨ,ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1991 



(ਅ) ਇਬਨੇ ਇੰਸ਼ਾ ਰਨਚਤ 'ਉਰਦੂ ਕੀ ਆਖਰੀ ਨਕਤਾਬ' ਦਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨਲਪ੍ੀ ਤੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵੁੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ 

(ੲ) ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੇਲਹ ਨੋਟ-ਬੁਕ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਸ)ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਅਮਰ ਨਵਦਰੋਹੀ , ਅਨੁਵਾਦ ਸੋਧਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਵਭਾਗ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 
(ਹ) ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ ਦਾ ਨਹੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ, 
ਨਿਾਂ-ਜ਼ਮਾਨਾ,10-09-2017 ਅਤ ੇਅ ੀਤ12/13-09-2017,ਤਰਕਸ਼ੀਲ,ਨਿਿੰ ਬਰ ,2017 

9. ਖੋਜ ਨਰਪੋ੍ਰਟ: 
1. ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਗਾਰਦੀਨਗਰ ਕਾਂਡ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ 

2. ਦੈਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਨਵਨਗਆਨਕ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਗਣੇਸ਼  ਦੇ ਦੁੁੱ ਧ ਪ੍ੀਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਵਾਂ-ਜਮਾਨਾ 
3. ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਭੂਤ ਮੰਦਰ ਅਤ ੇਤਰਕਸ਼ੀਲ,ਜਨਵਰੀ,1996,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਨ 

10. ਭਾਸ਼ਨ: 1. ਜਿਜਗਆਨਕ  ੀਿਨ  ਾਚ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ  ੁ ਾਇਟੀ (ਰਜ ) ਲੁਜਧਆਣਾ। 
2. ਨਵਨਗਆਨਕ ਅਨਧਐਨ ਨਵਧੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰ੍ਜਾਬ (ਰਨਜ.) ਰੋਪ੍ੜ੍ 

3. ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰ੍ਜਾਬ (ਰਨਜ.) ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਤੜ੍ਾਂ 
4. ਕਾਿਰ ਮਸੀਹਾ (ਇੰਦਰ ਨਸੰਘ ਖਾਮੋਸ਼) ਰਲੀਜ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

5. ਪ੍ਤਝੜ੍ ਨਵਚ ਪੰੁ੍ਗਰਦੇ ਪ੍ੁੱਤ ੇ(ਸੁਖਨਵੰਦਰ ਅੰਨਮਰਤ) ਰਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

6. ਦਨਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁ੍ਸਤਕ "ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਨਹਣ" ਦੇ ਰਲੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਮੁਢਲੇ ਸਬਦ- 5.3.2003 

7. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਕਾਲਜ, ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਨਵਖੇ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਨਕਤਾ ਨਵਸ਼ੇ ਉਪ੍ਰ 7-2-2004 ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਨ 

8. ਲਾਇਲਪੁ੍ਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਨਵਖੇ ਰੇਖਾ-ਨਚੁੱ ਤਰ ਨਵਸ਼ੇ ਉਪ੍ਰ 22ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਨ 

9. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਨਵਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਨਹਤ, ਨਵਸ਼ੇ ਉਪ੍ਰ 9 ਿਰਵਰੀ 2005 ਨੰੂ ਲੈਕਚਰ 

10. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਕਰਨਾਲ ਨਵਖੇ 18-3-2005 ਨੰੂ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਨਹਤ ਨਵਸ਼ੇ ਉਤੇ ਲੈਕਚਰ 

11 ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਲਟਰੇਰੀ ਟਰੁੱਸਟ,ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਨਜੀਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਸਮੇਂ 
4ਜੂਨ,2005      ਨੰੂ ਨਕਰਪ੍ਾਲ ਨਸੰਘ ਕਸੇਲ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਬਦ 

12. ਗੌ.ਕਾਲਜ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਨਵਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਉਪ੍ਰ 20 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੰੂ 

13 ਼  ਧੁੁੱ ਪ੍ ਦੀ ਚੁੰ ਨੀ (ਸੁਖਨਵੰਦਰ ਅੰਨਮਰਤ) ਦੀ ਰਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ 

ਗੌ.ਕਾਲਜ, ਲੁਨਧਆਣਾ ਨਵਖੇ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ,15-9-2006, 
14 ਼  ਨਜਲਹਾ ਭਲਾਈ ਵੁੱ ਲੋ ਪ੍ਾਤੜ੍ਾ ਨਵਖੇ 22-11-2006 ਨੰੂ ਪ੍ੀ . ਸੀ. ਆਰ ਐਕਟ 1955  ਤੇ ਲੈਕਚਰ 
ਕਰਵਾਇਆ 

15  ਼ ਸਾਨਹਤ ਨਚੰਤਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਪ੍ਰ.ੋਨਬਰਜ ਨਾਰਾਇਣ ਰਨਚਤ ਨਕਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜ੍ੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ 

16 ਼ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ,ਲੁਨਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ 24-02-2008 ਨੰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਨਸੰਘ:ਲੋਕ ਨਬੰਬ ਅਤ ੇ
ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ      ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ 



17 ਼  ਨਜਲਹਾ ਭਲਾਈ ਵੁੱ ਲੋ ਰਾਜਪ੍ੁਰਾ ਨਵਖੇ 25-02-2008 ਨੰੂ ਪ੍ੀ . ਸੀ. ਆਰ ਐਕਟ 1955  ਤੇ ਲੈਕਚਰ 
ਕਰਵਾਇਆ 

18. ਗੌ.ਕਾਲਜ, ਰੋਪ੍ੜ੍ ਨਵਖੇ ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਇਨਤਹਾਸਕ ਪ੍ਨਰਪੇ੍ਖ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 2008 ਨਵਚ 
ਨਵਸਤਾਰ ਭਾਸ਼ਨ 

19  ਼ ਮਹਾਂ ਕੰਬਣੀ(ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੁੱ ਟਰ) 20ਮਈ 2009 ਨਰਲੀਜ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

20. ਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਰਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

21. ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੁੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਨਵਚ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਲੈਕਚਰ, 19-10-
2010 

22.ਰੋਟਰੀ ਕਲੁੱ ਬ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ 2011 ਨੰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਨਸੰਘ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ। 
23.ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਸੁੱਦ ੇਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ। 
24. ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਨਵਭਾਗ, ਸਾਨਹਤਕ ਕਲਾਵਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਨਵਚ ਨਰਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸਨ ਵਜੋਂ ਲੈਕਚਰ 

ਨਮਤੀ 26ਜੂਨ,2010 

25 ਼ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਕਾਲਜ ,ਰਾਮਪੁ੍ਰਾ,ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ 27-2-2012 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
26. ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ 2ਿਰਵਰੀ 2013 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
27. ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ, ਬਰੜ੍ਵਾਲ, ਧੂਰੀ ਨਵਖੇ,ਨਮਤੀ 8 ਿਰਵਰੀ 2013 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
28. ਨਨਹਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਮਾਨਸਾ ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ  2013 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।. 
29. ਗੌ.ਬਰਨਜੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਿਰੀਦਕੋਟ ਨਵਖੇ 20-09-2013 ਨੰੂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ ਪੁ੍ਸਤਕ ਤੇ ਨਵਸਤਾਰ 
ਭਾਸ਼ਨ। 
30. ਏ.ਐਸ.ਕਾਲਜ ਖੰਨਾ ਨਵਖੇ 16-11-2013 ਨੰੂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਦਵਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਨਸਨਖਆਵਾਂ     ਬਾਰੇ ਨਦੁੱ ਤਾ ਲੈਕਚਰ। 
31. ਗੌ. ਕਾਲਜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਖੇ 20-11-2013 ਨੰੂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਹਾਸਲ ਪੁ੍ਸਤਕ ਤੇ ਨਵਸਤਾਰ ਭਾਸ਼ਨ। 
32 ਼ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ,ਹਰਨਜੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਰਲੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਮੁਢਲੇ ਸਬਦ- 13.11.2013 

33 ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਕਾਲਜ ,ਰਾਮਪੁ੍ਰਾ,ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ 1ਿਰਵਰੀ, 2014 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
34 ਼ ਬੁੁੱ ਟਾ ਕਾਲਜ ,ਬੁੁੱ ਟਾ,ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ 25 ਿਰਵਰੀ, 2014 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
35 ਼ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ ,ਬਨਠੰਡਾ,ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ  2014 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
36 ਼ ਐੱਸ ਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ,ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ 4 ਿਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
37 ਼ ਪ੍ਬਨਲਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਣਾ ,ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ 16 ਿਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 
38 ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੁੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ ,13 ਅਗੁੱਸਤ, 2016 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 
39 ਗੌ.ਬਰਨਜੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਿਰੀਦਕੋਟ ਨਵਖੇ  19-09-2016 ਨੰੂ  ਸਵੀਪ੍ ਤੇ ਨਵਸਤਾਰ ਭਾਸ਼ਨ। 



40 ਼ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਕਾਲਜ ,ਘਨੌਰ,ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
41 ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ,ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
42 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ, ਬਰੜ੍ਵਾਲ, ਧੂਰੀ ਨਵਖੇ,ਨਮਤੀ 23 ਿਰਵਰੀ, 2017 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
਼   43 ਼ ਗੌ.ਕਾਲਜ, ਰੋਪ੍ੜ੍ ਨਵਖੇ  ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਨਕ  ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ,2017 ਨਵਚ ਨਵਸਤਾਰ 
ਭਾਸ਼ਨ 

44. ਨਨਹਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਮਾਨਸਾ ਨਵਖੇ ਨਮਤੀ 30-1-2018 ਨੰੂ ਨਵਸਿਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।. 
11. ਜਨਯਮਤ ਕਾਲਮ 1.ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ  ਮੀਜਖਆ, ਪਿੰ  ਾਬੀ ਜਟਰਜਬਊਨ (ਦੋ  ਾਲ) 
2. ਤਰਕ-ਦਰਪ੍ਣ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ (ਇਕ ਸਾਲ) 

3. ਸ਼ੰਕਾ ਨਨਵਰਤੀ,ਤਰਕਸ਼ੀਲ (ਮਈ-86 ਤੋ 88) 

4 ਨਮੁੱ ਿ-ਭੰਜਕ,ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ-ਅਕਤੂਬਰ-2003 ਤੋ 2004 

5   ਗੀਤਾਂ ਨਵੁੱ ਚੋਂ ਗੀਤ       ਰਾਗ 2017 ਤੋ 

12. ਮੈਂਬਰ     1. ਮੈਂਬਰ, ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਲੈਂਗੂਏਜ ਜ਼ 

2. ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬੋਰਡ ਆਿ ਪੋ੍ਸਟ-ਗਰੇ਼ੈਜੂਏਟ ਸਟੁੱਡੀ ਇਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
3. ਮੈਂਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਿ ਪੋ੍ਸਟ-ਗਰੇ਼ੈਜੂਏਟ ਸਟੁੱਡੀ ਇਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
4. ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬੋਰਡ ਆਿ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਟੁੱਡੀ ਇਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
5.ਮੈਂਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਿ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਟੁੱਡੀ ਇਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
5. ਮੈਂਬਰ, ਐਮ.ਨਿਲ ਕੋਰਸ ਕਮੇਟੀ 
6. ਮੈਂਬਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 
7. ਮੈਂਬਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਰਿ ਜੋਨ ਇੰਟਰਵਰਨਸਟੀ, ਯੂਿ-
ਿੈਸਟੀਵਲ,ਪੰ੍.ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
8 ਼  ਮੈਂਬਰ,ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਕੂਲ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਬੋਰਡ,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਨਚੁੱ ਤਰ ਕੋਸ਼ ਵੈਨਟੰਗ ਕਮੇਟੀ,2007-08 

9 ਼ ਮੈਂਬਰ,ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਕੂਲ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਬੋਰਡ,ਬੋਰਡ ਆਿ ਸਟੁੱ ਡੀਜ਼ 

10. ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਨਧਆਣਾ 
11. ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੁੱਡੀ ਐਡਂ ਨਰਸਰਚ ਸੈਂਟਰ 

(ਯ.ੂਜੀ.ਸੀ. ਆਪੋ੍ਚ ਮੇਨਕੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਨਿੰਕਰ ਆਿ ਇੰਡੀਆ) 

12. ਮੈਂਬਰ, ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਅਕਾਦਨਮਕ ਕੌਂਸਲ 

13. ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਕੂਲ ਨਸੁੱ ਨਖਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਸ਼ੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ 

14. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਨਵਭਾਗ, ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਖੁੁੱ ਲਹੇ ਮੰਚ ਦੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਨਮਤੀ 11 ਿਰਵਰੀ 2011   15. ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਆਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਰੜ੍ਵਾਲ, ਧੂਰੀ। 
16. ਮੈਂਬਰ, ਨਸੰਡੀਕੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਗਨਠਤ ਸਿਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਕਾਸ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀ.ਪ੍ਨਟਆਲਾ। 



17. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ (2012-13) 

18.ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਨੰੁਮਾਇੰਦਾ(2012-
13) 

19. ਡੀਨ,ਅਕਾਦਨਮਕ ਮਾਮਲੇ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵਸ਼ੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 
ਮੈਂਬਰ(2013) 

20. ਵਰਲਡ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਊਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨਮਤੀ 30-31 ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੀ 
ਸਵਾਗਤੀ     ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਂਬਰ 

21 ਼ ਮੈਂਬਰ, ਿੈਕਲਟੀ ਆਿ ਲੈਂਗੂਏਨਜਜ਼ ਨਰਸਰਚ ਐਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ 
22 ਼ ਨਵਸ਼ੇ ਮਾਹਰ,ਿੈਕਲਟੀ ਆਿ ਲੈਂਗੂਏਨਜਜ਼ ਐਡਂ ਆਰਟਸ, ਕਰੁਕਸ਼ੇਤਰ,ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਕਰੁਕਸ਼ੇਤਰ 

23 ਼ ਨਵਸ਼ੇ ਮਾਹਰ,ਬੋਰਡ ਆਿ ਪੋ੍ਸਟ-ਗਰੇ਼ੈਜੂਏਟ ਸਟੁੱਡੀ ਇਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, 
ਅੰਨਮਰਤਸਰ 

24 ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਆਰਮੀ ਇੰਸਟੀ ਼  ਮੋਹਾਲੀ। 
25 ਨਵਸ਼ੇ ਮਾਹਰ,ਪੋ੍ਸਟ-ਗਰੇ਼ੈਜਏੂਟ ਸਟੁੱਡੀ ਇਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ,ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਨਟਆਲਾ(2016-17) 

26 ਨਵਸ਼ੇ ਮਾਹਰ,ਅੰਡਰ-ਗਰੇ਼ੈਜੂਏਟ ਸਟੁੱਡੀ ਇਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ,ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਨਟਆਲਾ(2016-17) 

27 ਨਵਸ਼ੇ ਮਾਹਰ,ਪੋ੍ਸਟ-ਗਰੇ਼ੈਜਏੂਟ ਸਟੁੱਡੀ ਇਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ,ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਿਨਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਨਹਬ(2017-18) 

28 ਨਵਸ਼ੇ ਮਾਹਰ,ਗਰੇ਼ੈਜੂਏਟ ਸਟੁੱਡੀ ਇਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ,ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ,ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਨਸਰਸਾ(2016-17) 

29 ਨਵਸ਼ੇ ਮਾਹਰ,ਅੰਡਰ-ਗਰੇ਼ੈਜੂਏਟ ਸਟੁੱਡੀ ਇਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ,ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ,ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ,ਨਸਰਸਾ(2016-
17) 

30 ਮੈਂਬਰ,ਸਨਭਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ,ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

31  ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ , ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਿਰੰਸ,ਪ੍ਨਟਆਲਾ,21-22 ਿਰਵਰੀ,2018 

13. ਭੂਜਮਕਾ-ਲੇਖਣ : 1. ਪਿੰ  ਾਬੀ ਕਜਿਤਾ ਜਿਚ ਨਿੀਆਂ ਪੈਹਾਂ 
ਧਰਮ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਪੈ੍ੜ੍ਾਂ, ਸੁਨਾਵਰ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ,1997 

2.  ਰਬ ੀਤ ਜ ਿੰ ਘ, ਓਪਰੀ ਕ ਰ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਉਖਲਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਪਜਟਆਲਾ, 1998 

3. ਚਮਤਕਾਰ : ਮਾਨਵੀ ਨਬਰਤਾਂਤ          ਅਜਮੇਰ ਨਸੁੱ ਧੂ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਤਰਕਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ,2000 

  4. ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਸੰਘ ਧੰਜਲ, ਨਨਰਪ੍, ਨਵਯੁਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਦੁੱ ਲੀ- 2003( 
www.dhanjal.com) 

5 ਼  ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਇਨਤਹਾਸ ਦਾ ਨਵਨਗਆਨਕ ਨਵਵੇਚਨ 

ਖ਼ੁਸਵੰਤ ਬਰਗਾੜ੍ੀ,ਪ੍ਰਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁੱ ਨਭਆਚਾਰ, ਤਰਕਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ,20004 

6 ਼  ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ 
ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨਸੰਘ ਚਨਹਲ, ਜਦੋਂ ਖੇਡੇ ਪੰ੍ਜੇ ਆਬ,ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-2005 



7 ਼  ਜੈਮਲ ਨਸੰਘ ਪ੍ੁੱਡਾ: ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲਾਟ 

ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਮਲ ਨਸੰਘ ਪ੍ੁੱਡਾ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਰਚਨਾ ,ਤਰਕਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ,2005 

8 ਼ ਜੋਗ ੇਭੰਗਲ,ਕਾਹੀ-ਵੁੱ ਢ,ਨਵਸ਼ਵਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ,2005 

9. ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਿ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ, ਪ੍ਰੋ.ਨਬਰਜ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਕਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜ੍ੇ, ਪੁ੍ਨਰ-ਪ੍ਰਕਾਨਸ਼ਤ,        ਲੋਕ-ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2007. 
10. ਭੂਨਮਕਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੀਤ, ਨਬਕਰਮਜੀਤ ਨਸੰਘ, 
ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
11 ਼  ਭੂਨਮਕਾ, ਪੂ੍ਣੀਆਂ ਗਲੋਟੇ, ਬਲਨਵੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ੍, ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2008 

12. ਭੂਨਮਕਾ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਬਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮਨੋਸੰਰਚਨਾ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰੁੱਕੜ੍, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 2008 

13. ਭੂਨਮਕਾ, ਜੁੱਗ ਜੇਤੂ ਕਬੁੱਡੀ ਨਖਡਾਰੀ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨਸੰਘ ਚਾਹਲ, 
ਸੰਗਮ ਪ੍ਬਲੀਸ਼ਨ,ਸਮਾਣਾ,2011 

14. ਭੂਨਮਕਾ, ਵੋਟ ਿਾਰ ਕਰਾਂਤੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਨਸੰਘ ਉੱਖਲਾ, ਏਕਤਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ, 2011 

15. ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਭਰਨ ਹੰੁਗਾਰੇ,ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਨਸੰਘ ਨਵਰਕ, 
ਰਵੀ ਸਾਨਹਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ,ਅੰਨਮਰਤਸਰ,2011 

16. ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਲ-ਨਛਣ, ਦਰਬਾਰਾ ਨਸੰਘ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 2010 

17. ਭੂਨਮਕਾ, ਨਵਸ਼ਵ ਪ੍ਨਰਚਯ, (ਟੈਗੋਰ ਰਚਨਾਵਲੀ) ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਨਧਆਣਾ, 2010. 
18. ਭੂਨਮਕਾ, ਨਵਦਰੋਹੀ ਕਾਨਵ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੁੱਟ,ੂ ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ 2012 

19. ਭੂਨਮਕਾ, ਆਧੁਨਨਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਸੰਘ ,ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ,2012 

20. ਆਲਮੀ ਕਬੁੱਡੀ ਦੀ ਹੈਨਟਰਕ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਲ, ਸੰਗਮ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਸਮਾਣਾ, 2013 

21 ਼  ਭੂਨਮਕਾ, ਨਜੁੱ ਤ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਹਰਨਜੰਦਰ ਵਾਲੀਆ , ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2015   ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵਰਕ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਭੂਨਮਕਾ ਨਨਰੰਦਰਜੀਤ ਨਸੰਘ ਬਰਾੜ੍, ਅਮਨਪ੍ਾਲ ਕੌਰ,    ਗੁਰਜੰਟ ਨਸੰਘ, ਨਗੁੱ ਲ ਸੁਰਜੀਤ, ਦਲਜੀਤ ਭਾਂਖਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਅਜਮੇਰ ਨਸੁੱ ਧੂ,ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ, 
ਹਰਨਜੰਦਰ ਲਾਡਵਾ,ਬਲਨਵੰਦਰ ਨਸੰਘ,ਸਨਤਗੁਰ ਨਸੰਘ,ਜਸਨਵੰਦਰ ਨਸੰਘ(ਤਪ੍ਦਾ ਪ੍ੈਂਡਾ) ਆਨਦ 

14.ਜਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ : 
1. ਸਾਨਹਤ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ, ਲਕੀਰ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 1994 

2. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤ ੇਰਾਜਨੀਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1994 

3. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਨਵਤਾ ਨਵਚ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ, ਕਾਨਵ-ਲੋਕ, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2005 

15.ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ : ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 1. ਨਿਾਂ  ਮਾਨਾ 
2. ਸਮੰੁਦਰੋਂ ਪ੍ਾਰ-ਅਕਤੂਬਰ-2003 

ਮੇਰ ੇਿੱਲੋਂ  ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 
1.  ੁਰ ੀਤ ਜ ਿੰ ਘ ਜਿਲੋ, ਅਫ਼ ਲ  ਾਜਹਰ, ਚਰਨ ਦਾ  ਜ ਧੂ, ਧਰਮਿੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤ ੇਪਰਮ ੀਤ ਜ ਿੰ ਘ         ਗੋਰਾਇਆ, ਡਾ. ਮੁਕੇ , ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਨਾਲ (ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਿਚ 1997 ਤੋਂ 2003 ) 
2. ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਨਸੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 9-3--2003 

3. ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ੍ ਨਸੰਘ ਧੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ-16 ਨਵੰਬਰ-2003 



4 ਼ ਬਲਦੇਵ ਨਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ-9-02-1997 

(ਪੁ੍ਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ-ਗੁੱਲਾਂ "ਚੋ ਗੁੱਲ,ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ,2013) 

16. ਕਜਰਪਜਟਿੰ ਗ : ੳ. ਟੈਲੀ ਜਫਲਮ -  ਆਦਤ ਹ ਨ ਮਿੰ ਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਠਿੰ ਡਾ ਗੋਸ਼ਤ' 
ਅ. ਟੈਲੀ ਡਰਾਮਾ - 'ਸੰਗਲ ਤੋੜੂ੍ ਭੂਤ' 
ੲ. ਟੈਲੀ ਸੀਰੀਅਲ - 'ਰਹੁੱਸ' 
 . ਆਡੀਓ ਕੈਜ ਟ - 'ਭੱ  ਗਏ  ਾਧ ਪਾਖਿੰ ਡੀ' 
17. ਜਿੇਬੰਦਕ ਕੰਮ: 1. ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਲੁਨਧਆਣਾ। 
2. ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ 
3. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੰ੍ਜਾਬ(ਰਨਜ) 1986 

4. ਪ੍ਰੁੱ ਼ੈਸ ਸਕੁੱਤਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ(ਰਨਜ) 1998 

5. ਮੈਂਬਰ, ਸਿਾਨਕ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਨਵਨਗਆਨ ਜਿ,ੇ 1986 

6. ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਜ਼ਨ, ਪੰ੍ਜਾਬ। 
7. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਨਧਆਣਾ ਦੇ ਅੰਨਤਰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ। 
18. ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ ਕੋਰ ਜ਼ ਅਤ ੇਜਰਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰ ਜ਼ 

ਭਾਗ ਨਲਆ : ਓਰੀਐਟੇਂਸ਼ਨ ਕੋਰਸ 9-9-96 ਤੋਂ 5-10-96 ਨਹਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਯੂਨੀ. ਨਸ਼ਮਲਾ 
ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ 19-2-96 ਤੋਂ 17-3-96 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ 21-9-98 ਤੋਂ 12-10-98 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ 23-9-2000 ਤੋਂ 14-10-2000 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
ਨਰਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸਨ ਵਜੋਂ  ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ  ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ 27-9-2001 ਤੋਂ 18-10-2001 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ 3-3-2003 ਤੋਂ 24-3-2003 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ 2005 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਨਮਤੀ 8-12 ਜਨਵਰੀ 07 ਨੰੂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ                          
    ਖੋਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਨਵਚ "ਖੋਜ ਨਵਚ ਕੰਨਪ੍ਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈਕਚਰ 
ਕੀਤਾ। 
ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਨਦਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨਧਆਪ੍ਕ ਨਸਖਲਾਈ ਕੈਂਪ੍ ਨਵਚ ਭਾਸ਼ਨ 

ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ, 16-9-2009,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ 
ਕੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ, 2010,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ(20-9-2010 ਤੋਂ 
9-9-2010) 



ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਿ ਵੈਲਿੇਅਰ ਵੁੱਲੋਂ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨਵਸ਼ੇ ਤੇ ਆਯੋਜਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਨਵਚ 

ਨਰਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ 28-29-30 ਅਕਤੂਬਰ 2011,ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਆਰਟਸ 

ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 

ਲੋਕ ਮੇਲਾ 19-20 ਨਵੰਬਰ 2011, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਖੁੁੱ ਲਹੇ ਮੰਚ ਦੀ ਲੋਕ-ਕਲਾ। 
ਕੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ, 2011,ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ(9-1-2012 ਤੋਂ 
30-1-2012) 

ਨਹੰਦੀ ਨਵਭਾਗ ਕੁਰਕੁਸ਼ੇਤਰ ਯਨੂੀਵਰਨਸਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਨਵਚ 14-6-2012 ਨੰੂ ਨਰਸੋਰਸ 

ਪ੍ਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
ਅਕੈਡਨਮਕ ਸਟਾਿ ਕਾਲਜ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਦੇ 29ਵੇਂ ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ      (19-11-2012 ਤੋਂ 8-12-2012)ਨਵਚ 4-12-10 ਨੰੂ ਨਰਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਨਵਚ ਨਵਜ਼ਨਟੰਗ ਿੈਲੋ ਵਜੋਂ 18-3-2013 ਤੋਂ 25-3-2013     ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 
ਅਕੈਡਨਮਕ ਸਟਾਿ ਕਾਲਜ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ      7-10-2014 ਨੰੂ ਨਰਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
ਅਕੈਡਨਮਕ ਸਟਾਿ ਕਾਲਜ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਦੇ  ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ      ਨਮਤੀ 19-11-2014 ਅਤੇ 22-11-2014 ਨੰੂ ਨਰਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
ਅਕੈਡਨਮਕ ਸਟਾਿ ਕਾਲਜ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਦੇ  ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ      ਨਮਤੀ 09-10-2015 ਅਤ ੇ12-10-2015 ਨੰੂ ਨਰਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ  ਸੁੱਤ ਨਦਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਨਵਚ ਨਮਤੀ ਨੰੂ 25-05 2016 ਨਰਸੋਰਸ 
ਪ੍ਰਸਨ ਵਜੋਂ    ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੇਅਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ  ਸੁੱਤ ਨਦਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਨਵਚ ਨਮਤੀ ਨੰੂ 05-09 2016 ਨਰਸੋਰਸ 
ਪ੍ਰਸਨ    ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 
ਅਕੈਡਨਮਕ ਸਟਾਿ ਕਾਲਜ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ  ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਰਿਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ      ਨਮਤੀ 08-9-2016 ਨੰੂ ਨਰਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
ਨਹੰਦੀ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ  ਸੁੱਤ ਨਦਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ ਨਵਚ ਨਮਤੀ ਨੰੂ 24 -11- 2016 ਨਰਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸਨ     ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । 
19. (ੳ) ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਦੇ ਬਾਲ ਨਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਲਖੇ 

(ਅ)ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਦੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਲਖੇ 

(ੲ)ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ, ਪ੍ਨਟਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ੁੱਛਮੀ ਸੰਕਲਪ੍ਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਲਖੇ 

20. ਮਾਣ- ਨਮਾਨ :(1) ਰਚਨਾ ਜਿਚਾਰ ਮਿੰ ਚ ਨਾਭਾ ਿੱਲੋਂ   ੱਤਿੇਂ ਅਿੰ ਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਜਿਤਾ ਉਤ ਿ-
2002, 17           ਨਿਿੰ ਬਰ ਨੂਿੰ  ਪਿੰ  ਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ 
ਲਈ  ਨਮਾਨ 

(2)ਬਾਬਾ ਿਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁ੍ਰਬ 2011 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੰੂ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵੁੱਲੋਂ 
ਸਨਮਾਨ। 
(3) ਅਦਾਰਾ ਰਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ 28 ਦਸੰਬਰ,2017 



21. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਸਾਨਹਤ ਅਨਧਐਨ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਲ ਨਸੰਘ ਨਦਲ ਉਪ੍ਰ ਮੋਨੋਗਰਾਿ (ਮੁਕੰਮਲ-
2015 ) 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਕਾਸ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਨਵਸ਼ਵ ਪ੍ਰਨਸੁੱ ਧ ਨਚੰਤਕ ਨਲਓਤਾਰਦ ਉਪ੍ਰ ਮੋਨੋਗਰਾਿ ਨਲਖਣਾ। 
ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਨਹਤ ਅਕੈਡਕਮੀ ਨਦੁੱ ਲੀ  ਵੁੱਲੋਂ  ਸੁਖਬੀਰ ਉਪ੍ਰ ਮੋਨੋਗਰਾਿ ਨਲਖਣਾ।     22.ਵਖ ਵਖ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ੍ ਕੰਮ, ਕਾਲਜ ਨਨਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿੈਲੋ,    ਨਰਸਰਚ ਿੈਲੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਰਸਰਚ ਿੈਲੋ, ਪ੍ਰੋਿੈਸਰ ਅਤ ੇ ਨਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ 
   ਕੀਤਾ, ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ 
ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰੀਨਖਆਵਾਂ ਦਾ ਪੇ੍ਪ੍ਰ    ਮੁਲੰਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਦੇ 
ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਸੈਟਰ ਅਤ ੇਮੁਲੰਕਣ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।    ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਨਿਲ. ਅਤੇ ਪ੍ੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ    ਕੀਤਾ।ਵਖ ਵਖ ਸਾਨਹਤਕ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇਅਕਾਦਨਮਕ ਅਦਾਨਰਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ    ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ(ਹਨਰਆਣਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਕੇ.ਕੇ.ਨਬਰਲਾ ਿਾਊਂਡੇਸ਼ਨ,ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਨਹਤ ਅਕੇਦਮੀ 
   ,ਨਦੁੱ ਲੀ ਆਨਦ),ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲੇ, ਕੁ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

 


