
ਜੀਵਨ-ਬਿਊਰਾ 

 

ਡਾ. ਰਾਜਵਤੰ ਕਰੌ ਪਜੰਾਿੀ (ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ) 

ਜੀਵਨ-ਬਿਊਰਾ 

ਡਾ.ਰਾਜਵਤੰ ਕਰੌ ਪਜੰਾਿੀ (English-Dr. Rajwant Kaur Panjabi, Hindi- डा. राजवतं कौर पजंाबी), 

ਅਬਿਿਟੈਂਟ ਪਰੋਫੈਿਰ (Assistant Professor), ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, 

ਪਬਟਆਲਾ। ਬਪਤਾ ਦਾ ਨਾਾਂ- ਿ. ਿਰੁਜੀਤ ਬਿਘੰ ਪਜੰਾਿੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਾਂ- ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਘੰ ਆਸ਼ਟ (ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਿਾਲ ਿਾਬਿਤ ਲੇਖਕ, 

ਿਾਬਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡੀ), ਜਨਮ ਬਮਤੀ/ਿਥਾਨ 01-07-1968 (ਗੁਰ ੂ ਿਬਰ ਿਿਾਏ, ਬਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਿ), ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ- 

ਪੰਜਾਿੀ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ : ਪੰਜਾਬੀ, ਗ ੰਦੀ, ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ,              ਐਨ.ਐਿ.ਐਿ. ਵਲੰਟੀਅਰ 

ਅਕਾਦਬਮਕ ਯਗੋਤਾ 

ਿਰਟੀਬਫਕੇਟ ਕੋਰਿ ਇਨ.ਉਰਦੂ, ਿੀ.ਏ.ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਿੀ, ਿੀ.ਐੱਡ, ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਿੀ), ਐਮ.ਏ. (ਧਰਮ ਅਬਧਐਨ), ਨੈੱਟ 

(ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ), ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ.- ਪੰਜਾਿ ਦੇ ਬਵਆਿ ਿਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਗੀਤਾਾਂ ਬਵਚ ਭਾਵ-ਿੰਚਾਰ। 

ਰਜੁ਼ਗਾਰ 

ਗਰੈ-ਅਬਧਆਪਨ ਤਜਰਿਾ - 21 ;kb, ਿਟੈਨੋ-ਟਾਈਬਪਿਟ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ (ਸਤੰਬਰ 1989 ਤੋਂ 26-7-2010)।  

ਅਬਧਆਪਨ ਤਜਰਿਾ : 13 ;kb 

1H (ਤਦਅਰਥ / Honrary) - 5 ;kb ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ(2003-2008), ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ  

2H ਲੈਕਚਰਾਰ : ਪੰਜਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਾਬਿਤ ਅਤੇ ਿਬਭਆਚਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਵਕਾਿ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, 

ਪਬਟਆਲਾ (27-7-2010 ਤੋਂ 31-10-2011)।  



3H ਅਬਿਿਟੈਂਟ ਪਰਫੋਿੈਰ (Assistant Professor) : ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ, ਪੰਜਾਿੀ 

ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ (01-11-2011 s'A ikoh)। 

4H ਿਾਿਰੀ ਪਰੀਬਖਅਕ :   ਪੀਐਚ.ਡੀ. (ਪੰਜਾਿੀ), ਪੰਜਾਿ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਲਾਿੌਰ (ਪਾਬਕਿਤਾਨ) 

ਖਜੋ ਤਜਰਿਾ e[Zb 19 ;kb (1999 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ) 

ਪਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਾਂ : ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ ਪੁਿਤਕਾਾਂ  : 15 

bVh BzH g[;se dk BK gqekPe 
gqekPB 
toQk w[Zb 

1H ftnkj d/ b'erhs L ftfGzB gfog/y b'erhs gqekPB, uzvhrVQ 2003 150H00 

2H gzikph ftnkeoD s/ b/y ouBk, Gkr 1 
(vkH doPB f;zx nkPN Bkb ;KMh) 

ihH ihH gpbhe/PBI, gfNnkbk 2003 60H00 

3H gzikph ftnkeoD s/ b/y ouBk, Gkr 2 
(vkH doPB f;zx nkPN Bkb ;KMh) 

ihH ihH gpbhe/PBI, gfNnkbk 2003 70H00 

4H gzikph ftnkeoD s/ b/y ouBk, Gkr 3 
(vkH doPB f;zx nkPN Bkb ;KMh) 

ihH ihH gpbhe/PBI, gfNnkbk 2003 80H00 

5H gzikph ftnkeoD s/ b/y ouBk, Gkr 4 
(vkH doPB f;zx nkPN Bkb ;KMh) 

ihH ihH gpbhe/PBI, gfNnkbk 2003 120H00 

6H gkDh tko pzB/ dhJ/ wkJ/ b'erhs gqekPB, uzvhrVQ 2005 200H00 

7H ozrbk gzikp w/ok b'erhs gqekPB, uzvhrVQ 2005 100H00 

8H f;jok ns/ f;Zfynk L ;zebB s/ w[bKeD b'erhs gqekPB, uzvhrVQ  2009 300H00 

9H gzikph I[pkB BjhA wo/rh (T[od{ s'A 
nB[tkfds) 

wBgqhs gqekPB, fdZbh  2010 300H00 

10H I[pkB dk esb s/ j'o ejkDhnK 
(nB[tkfds) 

oxpho ouBk gqekPB, uzvhrVQ 2011 200H00 

11H ;j/bh (fjzdh s'A nB[tkfds) B?PBb p[e NoZ;N, fJzvhnk, BthA fdZbh 2011 75H00 

12H v'p{ ns/ okie[wko (fjzdh s'A nB[tkfds) B?PBb p[e NoZ;N, fJzvhnk, BthA fdZbh 2011 45H00 

13H frZb w'oKtkbh ofus ‘;[Zuk fpojk s?AvVk* 
dk Ehwe nfXn?B (;zgkdB) 

sob'uB gpfbPoI, ibzXo 
978^81^7914^759^7 

2015 200H00 

14H rhsK dh r{zi (fbghnzso) gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk 
978^81^0330^0 

2016 800H00 

15H ebw Pesh (;zgkdBk) 
w[Zy ;zgkde 

Btozr gpbhe/PBI, ;wkDk 
978^93^85609^94^7 

2018 999H00 

ਨੋਟ : ਬਿਿਰਾ ਅਤ ੇਬਿਿੱਬਖਆ:ਿਕੰਲਨ ਤ ੇਮਲੁਾਾਂਕਣ (ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਚ ਇਿ ਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਿ ਪਬਿਲਾ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਇਕਿੱਤਰ ੀਕਰਨ ਿ.ੈ 

fJ; g[;se B{z GkPk ftGkr gzikp tb'A ;kb 2010 dk ;ot'sw nkb'uBk g[;se g[o;eko gqkgs 
j'fJnk)  

;fj:'rh g[;seK :  ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ   12  ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ 3 



1. Relevance of Gandhian Thoughts Today ਪੁਿਤਕ ਬਵਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪਜੰਾਿੀ ਗਾਇਕੀ : d'Ph e"D ਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ 

ਖੋਜ-ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਕਾਬਸ਼ਤ । (Punjab Writers & Culture Form (Regd.) 2009)  

2. ਨਾਰੀ ਬਦਰਸ਼ਟੀ (ਿੰਪਾ. ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ) ਪੁਿਤਕ ਬਵਚ ਲੋਕ ਕਾਬਵ ਦੀ ਿਭੰਾਲ ਤ ੇਖਜੋ : ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਬਦਰਸ਼ਟੀ ਬਵਸ਼ ੇ

'ਤੇ  ਖੋਜ-ਪਿੱਤਰ ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ। (b'erhs gqekPB, uzvhrVQ, 2010)  

3. ਬਜਿੱਥੇ ਬਕਿੱਕਰਾਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿ ਲਿੱਗਦੇ (ਿੰਪਾ. ਲਖਵੀਰ ਬਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ) ਪੁਿਤਕ ਬਵਚ ਲੋਕਗੀਤ ਅਤੇ ਿਲੋੀਆਾਂ ਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੋਜ-
ਪਿੱਤਰ ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ। ( ਮਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ, ਪੰਜ ਨਦ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ, 2011)  

4. ਬਵਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਿਪੈਕਬਟਵਜ਼ ਪੁਿਤਕ ਬਵਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਿੀਂ ਪਸੇ਼ 

ਪੰਜਾਿੀ ਗਾਇਕੀ ਬਵਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਿਿੰ ਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੋਜ-ਪਿੱਤਰ ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ। (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ.ਪਗਿਆਲਾ, 2011) 
5. ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਊਂ ਦਾ ਕਾਗਵ-ਸੰਸਾਰ ਪੁਸਤਕ ਗਵਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਾਰੀ-ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਪਣ: ਕੱਜਣ (ਸੰਪਾ. ਡਾ. 

ਬਲਜੀਤ ਗਸੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਪਬਗਲਸ਼ਰਜ਼, ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ, 2013) 
6. ਕਲਮ ਕਾਫਲਾ  ਪੁਿਤਕ ਬਵਚ ਕਾਬਵ-ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ (ਮੁਿੱਖ ਿੰਪਾ. ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਬਿੰਘ ਆਸ਼ਟ,ਿੰਗਮ ਪਿਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 

ਿਮਾਣਾ, 2014)  

7. ਪਰੋ. ਮੋ ਨ ਗਸੰਘ ਦੀ ਕਾਗਵ-ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੁਸਤਕ ਗਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਵਚ ਪਰੋ. ਮੋਿਨ ਹਸੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪਰਕਾਗਸ਼ਤ (ਸੰਪਾ. ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤ ੇਸੁਖਗਵੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਲੋਕਿੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ, 2014)  

8. ਸੁਹਜੰਦ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹਵਚ ‘ਮੈਂ ਚੱੁਲਹਾ ਬੋਲਦਾ ਿਾਂ' ਲੇਖ ਪਰਕਾਹਸ਼ਤ (ਸੰਪਾ. ਮਹਨੰਦਰ ਕੌਰ), ਨਵਰੰਗ 
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਸਮਾਣਾ, 2016 (ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਐਨ:978–93–85609–16–9) 

9. ਪਛਾਣ ਤੇ ਪੜਚੋਲ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ) ਪੁਸਤਕ ਹਵਚ ‘ਡਾ. ਪਰਦੀਪ ਕੌੜਾ ਦੀਆਂ ਹਮੰਨੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਹਵਚ ਮਾਨਵੀ–ਪੀੜਾ' 
ਖੋਜ–ਪੱਤਰ ਪਰਕਾਹਸ਼ਤ (ਸੰਪਾ. ਡਾ. ਹਸ਼ਆਮ ਸੰੁਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਹਸ਼ਆਮ ਸੰੁਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਹਬਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ, 
ਿਰਭਜਨ ਹਸੰਘ ਖੇਮਕਰਨੀ), ਪਰੇਰਣਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, 2017 (ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਐਨ:81–8087–095–2) 

10. ਉਡੱ ਗਈਆਂ ਕ ੂੰਜ ਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ‘ਿਗਦੀ ਰਹੇ ਲੋਕ–ਕਾਵਿ ਦੀ ਗੰਗਾ' ਪਰਕਾਵਿਤ (ਸੰਪਾ.ਪਿਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਿੀਰਪਾਲ 

ਕੌਰ), ਚੱਕ ਸਤਾਰਾਾਂ ਪਰਕਾਿਨ, ਪਵਿਆਲਾ,  ਮਾਰਚ 2017 (ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਐਨ:978–93–84132–65-1) 

11. ਕੈਨਵਸ (ਸਾਂਝਾ ਕਾਹਵ ਸੰਗਰਹਿ)ਗਵਚ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ ਤੇ ਦ ੋਿੀਤ ਪਰਕਾਗਸ਼ਤ (ਸੰਪਾ. ਭਿਤ ਰਾਮ ਰੰਿਾੜ੍ਾ, ਸਗ  ਸੰਪਾ. ਡਾ. 
 ਰਦੀਪ ਲੌਂ ਿੀਆ), ਲੋਕਿੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ, 2018 (ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਐਨ.978–93–82837–47–3) 

12. ਬਿੁਰੰਗ (ਸਾਂਝਾ ਕਾਹਵ ਸੰਗਰਹਿ) ਗਵਚ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ ਤ ੇਇਕ ਿੀਤ ਪਰਕਾਗਸ਼ਤ (ਸੰਪਾ. ਭਿਤ ਰਾਮ ਰੰਿਾੜ੍ਾ, ਲੋਕਿੀਤ 
ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ, 2018 (ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਐਨ. 978–93–82837–33–6)   

13. ਨੂਰੀ ਜੋਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਹਵਚ ‘ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਚਤਰਣ: ਨੂਰੀ ਜੋਤਾਂ' (ਕਵੀ– ਭਗਤ ਰਾਮ ਰੰਗਾੜਾ) ਛਪਾਈ 
ਅਧੀਨ 

14. tkd, fttkd s/ ;ztkd dh ohs ns/ MrVk ekft (fgnkok f;zx gdw dh feqs gzikph MrV/ 
d/ ;zdoG ftu) (ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ) 

15. ਗਸੱਖ ਬੀਬੀਆ ਂਪੁਸਤਕ ਲਈ ਆਲੇਖ ਗਸੱਖ ਸਾਂਸਦ ਬੀਬੀਆਂ (ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਗਮਰਤਸਰ ਵਲੋਂ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ) 

ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਪੁਿਤਕਾਾਂ : 4 

1. ਨਾਰੀ ਪਰਿਾਜ਼ 



2. ਨਾਰੀ–ਉਡਾਰੀ 

3. ਡੂੰਘੀ ਢਾਿ ਵਣਾਾਂ ਦ ੇਓਿਲੇ (ਿਬਭਆਚਾਰਕ ਆਲੇਖ) ,  
4. ਵਣ ਵਣ ਪੀਲਾਾਂ ਪਿੱਕੀਆਾਂ (ਲੋਕਗੀਤ ਿੰਗਰਬਿ)  

ਬਤਆਰੀ ਅਧੀਨ ਪਰਾਜਕੈਟ : 1 

1. ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਆਿ ਿੰਦਰਭ ਕੋਸ਼  

ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ ਖਜੋ-ਪਿੱਤਰ : 28, ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਅਧੀਨ : 3 

(1) ਿੇਖੋਂ-ਿਾਬਿਤ ਬਵਚ ਇਿਤਰੀ ਦੀ ਿਬਥਤੀ, ਪੰਜਾਿੀ ਦੁਨੀਆ, ਿਤੰਿਰ, 1998 (2) ਪੰਜਾਿੀ ਿਬਭਆਚਾਰ ਬਵਚ ਬਿਰ ਦ ੇ

ਗਬਿਬਣਆਾਂ ਦੀ ਕਲਾ-ਿਣਤਰ ਤੇ ਮਿਿੱਤਵ, ਪੰਜਾਿੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਨਵਰੀ, 1999 (3) ਿ.ਿੋਭਾ ਬਿਘੰ ਦੇ ਬਚਿੱਤਰ : ਇਿਤਰੀ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਨ ਿਾਬਿਤ, ਿਤੰਿਰ-ਦਿੰਿਰ 2001 (4) ਮਿਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਬਿਘੰ ਦ ੇਜੀਵਨ ਬਵਚ ਔਰਤਾਾਂ, ਜਨ ਿਾਬਿਤ, 

ਮਾਰਚ-ਜੂਨ 2002 (5) ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਆਿ ਦੀ ਰਿਮਾਾਂ : ਇਕ ਬਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਿਦ ਿੂੰਦ, ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2002 (6) ਕਿੀਰ 

ਿਾਣੀ ਦੇ ਬਚੰਨਹ-ਬਵਧਾਨ ਦਾ ਿਬਭਆਚਾਰਕ ਪਬਰਪੇਖ, ਿਬਭਆਚਾਰ ਪਿੱਬਤਰਕਾ, ਅੰਕ-2 (7) ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਆਿ ਦੀਆਾਂ 

ਰਿਮਾਾਂ,ਿਬਭਆਚਾਰ ਪਿੱਬਤਰਕਾ, ਅੰਕ-3 (8) ਪੰਜਾਿੀ ਦੀ ਿਾਬਿਤਕ ਪਿੱਤਰਕਾਰੀ ਬਵਚ ਪਰੋ. ਮੋਿਨ ਬਿਘੰ ਦਾ ਿਥਾਨ, ਖੋਜ 

ਪਬਤਰਕਾ, ਿਤੰਿਰ 2004, ਅੰਕ 60 (9) ਲੋਕ ਿਾਬਿਤ ਰੂਪ ਿੁਝਾਰਤਾਾਂ, ਸ਼ੀਰਾਜ਼ਾ, ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ, 2005 (10) ਪੰਜਾਿੀ 

ਬਵਆਿ ਦਾ ਅਬਿਮ ਕਰਮ : ਢੁਕਾਅ, ਸ਼ੀਰਾਜ਼ਾ , ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ, 2005 (11) ਮੈਂਡੇ ਬਿਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਆ, ਿਮਕਾਲੀ 

ਿਾਬਿਤ, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2005 (12) ਲੋਕ ਕਾਬਵ ਰੂਪ : ਝੇੜਾ, ਸ਼ੀਰਾਜ਼ਾ, ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ, 2006 (13) ਲੋਕਗੀਤਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਇਿਤਰੀ-ਪਾਤਰਾਾਂ ਦ ੇਿੰਦਰਭ ਬਵਚ ਮੌਲੀ ਤੇ ਮਬਿੰਦੀ, ਜਨ ਿਾਬਿਤ, ਅਕਤੂਿਰ-ਨਵੰਿਰ 2006 (14) ਲੋਕ-ਕਾਬਵ 

ਰੂਪਾਾਂ ਦੇ ਿੰਦਰਭ ਬਵਚ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਿਾਣੀ, ਿਬਭਆਚਾਰ ਪਿੱਬਤਰਕਾ, ਅੰਕ-5 ਜਨਵਰੀ 2007 (15) ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਬਦਰਸ਼ਟੀ, 

ਆਲੋਚਨਾ, ਅੰਕ 219, ਅਕਤੂਿਰ-ਦਿੰਿਰ 2008 (16) ਬਿਿੱਬਖਆ ਕਾਬਵ-ਰੂਪ : ਇਬਤਿਾਿਕ 

ਪਬਰਪੇਖ,ਿਮਦਰਸ਼ੀ,2009 (17) ਬਿਿਰਾ ਅਤੇ ਬਿਿਰਾਿੰਦੀ ਦੀ ਰਿਮ, ਿਬਭਆਚਾਰ ਪਿੱਬਤਰਕਾ, ਅੰਕ-7 ਜਨਵਰੀ 2009 

(18) ਿੁਿਾਗ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਾਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ : ਇਿੱਕ ਅਬਧਐਨ, ਿਮਾਬਜਕ ਬਵਬਗਆਨ ਪਿੱਤਰ, (ਿੰਗੀਤਕ ਗਾਇਨ 

ਸ਼ੈਲੀਆਾਂ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ), ਅੰਕ 58, 2010, (19)  ਮੀਡੀਆ ਰਾਿੀਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਿੀ ਗਾਇਕੀ ਬਵਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਿੰਿ 

(ਬਵਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਿਪੈਕਬਟਵਜ਼, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ 

2011) (20) ਹੀਰ ਿਾਵਰਸ ਿਾਹ ਦੇ ਮਤਲਬੀ ਵਕਰਦਾਰ (ਵਲਪੀਅੰਤਰ, ਮੂਲ ਅਰਿਦ ਇਕਬਾਲ ਅਰਿਦ), ਖੋਜ ਪਵਤਰਕਾ, ਮਾਰਚ 

2007 (ਿਾਵਰਸ ਿਾਹ ਵਿਿੇਿ ਅੰਕ) (ਅੰਕ 66, ਪਰਕਾਵਿਤ 2012), (21) ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਿਰੇ: ਆਲੋਚਨਾਤਵਮਕ ਅਵਧਐਨ, 



ਸਵਿਆਚਾਰ ਪਵਤਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣਾਾਂ ਮੁਹਾਿਵਰਆਾਂ ਦਾ ਿਾਿ–ਬੋਧ ਵਿਿੇਿ ਅੰਕ) ਅੰਕ–9, ਜਨਿਰੀ 2011 (ਪਰਕਾਵਿਤ 2013), 

(22) ਵਸੱਵਖਆ ਕਾਵਿ : ਇਵਤਹਾਸਕ ਪਵਰਪੇਖ, ਸਵਿਆਚਾਰ ਪਵਤਰਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਵਿਿੇਿ ਅੰਕ, ਅੰਕ–12) ਜਨਿਰੀ, 

2013 (ਪਰਕਾਵਿਤ 2014), (23) ਰਤੀ ਰਤੁ ਨ ਵਨਕਲੈ, ਿੀਰਾਜ਼ਾ, ਅੰਕ–2, ਜਨਿਰੀ–ਫਰਿਰੀ, 2014 (24)ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ 

ਸੂਵਿਆਨਾ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਮਵਲਕਾ : ਆਵਬਦਾ ਪਰਿੀਨ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਗਆਨ ਪੱਤਰ, ਅੰਕ–62, ਦਸੰਬਰ, 2014 (25) ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲਮੀ ਗੀਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਖੋਜ ਪਵਤਰਕਾ, ਅੰਕ–78, ਮਾਰਚ 2015 (ਪਰਕਾਵਿਤ 2016) (26) ਵਿਿਿੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਿ 

ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ : ਦਿਾ ਤੇ ਵਦਿਾ, ਖੋਜ ਪਵਤਰਕਾ, ਅੰਕ –79, ਸਤੰਬਰ 2014 (ਪਰਕਾਵਿਤ 2016) (27.) ਮਵਹਨਾਜ਼ ਬੇਗਮ : 

ਿਖ਼ਸੀਅਤ, ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਨੰੂ ਦੇਣ, ਗੋਸਵਿ, ਅਪਰੈਲ–ਸਤੰਬਰ, 2014 (ਪਰਕਾਵਿਤ 2016) (28.) ਬਹ–ੁਪੱਖੀ ਸਾਵਹਤਕ 

ਿਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾ. ਮਵਹੰਦਰ ਕੌਰ ਵਗੱਲ, ਘਰ ਵਿੰਗਾਰ, ਅਪਰੈਲ, 2017 

 

ਕ ਨਫ਼ਰੂੰਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਡੂੰਗ ਡਿਚ ਖੋਜ–ਪ੍ੱਤਰ ਪ੍ਰਕ ਡਿਤ : 2 

 

1.ਪ੍ੂੰਜ ਬੀ ਗ ਇਕੀ ਡਿਚ ਔਰਤ ਦ  ਡਬੂੰਬ, ਵਿਮੈਨ ਐ ਾਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇਿੂਜ਼ : ਨੈਿਨਲ ਐਾਂਡ ਇਿੰਰਨੈਿਨਲ ਪਰਸਪੈਕਵਿਿਜ਼, 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ, 2011 (978–81–302–0112–2) 

2.ਗੁਰਮਡਤ ਡਿਚ ਰਧ ਰ  ਦੇ ਪ੍ਡਰਪੇ੍ਖ ਡਿਚ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹ ਦਰ ਸ ਡਹਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਿਹੀਦੀ–ਿਤ ਬਦੀ ਨ ਲ ਸੂੰਬੂੰਡਧਤ 

ਨ ਟਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਕ ਤੇ ਮੰਗਮੰਚ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਤੇ ਸੰਿਾਿਨਾਿਾਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ, 2016  

  

ਪ੍ ਠਕਰਮ ਡਲਖ ਕੇ ਡਦੱਤ ੇ: ਸ ਲ 2017  

 

1. ਗੁਰਮਵਤ ਵਗਆਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਡੀ ਸੈਂਿਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ 

ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਿਰੀ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ–ਸਾਮੱਗਰੀ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਵਦੱਤੀ : 

ਪੈ੍ਰਹ  ਰਚਨ  : ਪ੍ੂੰਜ ਬ, ਪ੍ੂੰਜ ਬੀ ਸਡਿਆਚ ਰ, ਲੋਕਧ ਰ  ਅਤੇ ਇਡਤਹ ਸ ਡਿਿੇ 'ਤੇ  

2. ਵਡਸਿੈਂਸ ਐਜੂਕੇਿਨ ਵਿਿਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ ਲਈ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਾਗ ਦਜੂਾ ਦੇ ਪਰਚਾ ਆਧੁਵਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਲਈ ਪਾਠ–ਸਾਮੱਗਰੀ ਵਤਆਰ ਕਰਕ ੇ

ਵਦੱਤੀ : ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕ 'ਮੇਰ  ਰ ਸੀ ਸਫ਼ਰਨ ਮ ' ਡਕਰਤ ਬਲਰ ਜ ਸ ਹਨੀ (2016–17 ਲਈ) 

3. ਗੁਰਮਵਤ ਵਗਆਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਡੀ ਸੈਂਿਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ 

ਦੇ ਬੀ.ਏ ਿਾਗ ਦਜੂਾ (ਗੁਰਮਵਤ ਸੰਗੀਤ ਸਵਹਤ) ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਵਿਿ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ ਵਲਖ 

ਕੇ ਵਦੱਤੇ : ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕ 'ਸਪ੍ਡਤਕ ' (2017–18 ਲਈ)  (ਜੁਲਾਈ–ਅਗਸਤ 2017 

ਵਿਚ) 

 

ਿਬਭਆਚਾਰ ਿਿੰਧੰੀ ਆਲੇਖ ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ 

ਲਗਭਗ 450 ਆਲੇਖ ਅਤੇ ਮੌਬਲਕ ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ। 

ਅਨੁਵਾਦ/ਬਲਪੀਅਤੰਰ 

5 ਪੁਿਤਕਾਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 75 ਰਚਨਾਵਾਾਂ (ਉਰਦੂ/ਫਾਰਿੀ/ਬਿੰਦੀ/ਸ਼ਾਿਮਖੁੀ ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਵਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਿੀ ਰਚਨਾਵਾਾਂ 

ਦਾ ਬਿੰਦੀ/ਉਰਦੂ ਬਵਚ)ਪਰਕਾਬਸ਼ਤ। 



ਪ੍ੁਸਤਕ ਰੀਡਿਊ ਪ੍ਰਕ ਡਿਤ :  25 

ਇੂੰਦਰ ਜ ਪ੍ਰਕ ਡਿਤ :   15  (pkb ftPt e'P, gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk.)  

ਲੜੀਿ ਰ ਕ ਲਮ/ਮੁਲ ਕ ਤ ਂ ਪ੍ਰਕ ਡਿਤ :  

1.ਡਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮ ਂ, ਅਜੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅੰਕ (25–12–2005 ਤੋਂ 11–3–2007 ਤਕ) 

2. ਮ ਨਿੀ ਡਿਰਸੇ ਦ  ਮ ਣ ਕਾਲਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਵਬਊਨ ਵਿਚ ਰਾਿਿਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ–ਰਾਿਿਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਾਂ ਮਹਾਨ 

ਔਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪਰਕਾਵਿਤ (24 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਤਕ) 

3. ਮੁਲ ਕ ਤ ਂ ਪ੍ਰਕ ਡਿਤ (ਮਾਵਸਕ ਪਵਤਰਕਾ ਮਵਹਰਮ) : 6 (ਡ . ਦਰਿਨ ਡਸੂੰਘ ਆਿਟ ਨ ਲ ਸ ਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ) 

1. ਗੁਰਮਡਤ ਸੂੰਗੀਤ ਆਚ ਰੀਆ ਡ . ਗੁਰਨ ਮ ਡਸੂੰਘ, ਅਗਸਤ 2016  

2. ਪ੍ਰਡਸੱਧ ਪ੍ੂੰਜ ਬੀ ਲੋਕ ਗ ਇਕ ਅਤੇ ਅਦ ਕ ਰ ਸੁਡਰੂੰਦਰ ਡ ੂੰਦ , ਸਤੰਬਰ 2016  

3. ਪ੍ਦਮਸਰੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਰ ਗੀ ਿ ਈ ਡਨਰਮਲ ਡਸੂੰਘ ਖ਼ ਲਸ , ਅਕਤੂਬਰ 2016 

4. ਪ੍ੂੰਜ ਬੀ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਡਚੱਤਰਕ ਰ–ਔਰਤ ਫ ਲ ਂ ਰ ਣੀ, ਨਿੰਬਰ 2016 

5. ਸਿੱ ਤ  ਦ  ਮਸੀਹ  ਸੂੰਤ ਬਲਬੀਰ ਡਸੂੰਘ ਸੀਚੇਿ ਲ, ਦਸੰਬਰ 2016 

6. ਡਸੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਿਖ਼ਸੀਅਤ ਪ੍ਰ.ੋ ਡਕਰਪ੍ ਲ ਡਸੂੰਘ ਬਡ ੂੰਗਰ, ਜਨਿਰੀ 2017 

 

ਡਿਿੇਿ ਅੂੰਕ ਪ੍ਰਕ ਡਿਤ (ਲੂੰਮੀ ਮੁਲ ਕ ਤ ਿਜੋਂ) 

ਤਰੈ–ਮਾਵਸਕ ਜਰਨਲ ਲੋਕ ਿ ਣੀ ਦਾ ਵਿਿੇਿ ਅੰਕ (ਡਾ. ਰਾਜਿੰਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ), ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ, 

ਜੰਮੂ ਿਲੋਂ  ਜਨਿਰੀ–ਮਾਰਚ, 2010 ਪਰਕਾਵਿਤ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਿ ਸੇਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਕਾਵਿਤ 

 

ਦੋ ਿਬਦ/ਪ੍ੁਸਤਕ ਿ ਡਮਕ  ਡਲਖੀਆਂ : 2 

1.ਡਮਟ ਨ  ਜ ਣ ਡਕਤੇ ਕਦਰ ਂ–ਕੀਮਤ ਂ, ਵਪਰੰ.ਸੋਹਨ ਗੁਪਤਾ, (ਦੋ ਿਬਦ) ਅਦਬ ਪਰਕਾਿਨ, ਪਵਿਆਲਾ, 2011 

2. ਪ੍ੂੰਜ ਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ (ਪ੍ਿ  ਪ੍ੂੰ ੀ ਤੇ ਬਨਸਪ੍ਤੀ) ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੱੁਖ ਬੰਦ ਵਲਵਖਆ (ਸੰਪਾ. ਜਸਬੀਰ ਵਸੰਘ ਸਰਨਾ), ਸੰਤ ਐ ਾਂਡ 

ਵਸੰਘ ਪਬਵਲਿਰਜ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਿਮੀਰ, 2018 
 

ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਖੋਜ–ਪ੍ੱਤਰ (16) 

(1) 5-7 ਮਾਰਚ, 2008 ਨੰੂ ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ ਵਲੋਂ  ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਧੁਬਨਕ ਪੰਜਾਿੀ ਿਾਬਿਤ ਰੂਪਾਕਾਰ : 

ਬਿਧਾਾਂਤ ਅਤੇ ਰੂਪਾਾਂਤਰਣ ਿੈਮੀਨਾਰ ਬਵਚ ਪਰਚਾ ਬਿਿੱਬਖਆ ਕਾਬਵ-ਰੂਪ : ਬਿਿੱਧਾਾਂਤਕ ਪਬਰਪਖੇ ਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਿਤੁਤ ਕੀਤਾ। (2) 

ਭਾਸ਼ਾ ਬਵਭਾਗ ਪੰਜਾਿ ਬਵਖੇ 27 ਨਵੰਿਰ, 2010 ਨੰੂ ਪੰਜਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਿੰਿੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਮੈੀਨਾਰ ਬਵਚ ਪਜੰਾਿੀ 

ਗਾਇਕੀ ਦ ੇਬਚਤੰਾਜਨਕ ਮੁਿੱਦ ੇਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਿਤੁਤ ਕੀਤਾ। (3) ਬਵਸ਼ਵ ਪੰਜਾਿੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ ਵਲੋਂ  

ਬਮਤੀ 23-12-2010 ਨੰੂ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਬਿੰਘ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਿਤਕ ਸ਼ਿਦ ਗਰੁ ੂ: ਿਰੀ ਗਰੁ ੂਗਰੰਥ ਿਾਬਿਿ ਦੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਿਮਾਰੋਿ ਬਵਚ 

ਪੇਪਰ ਪਰਿਤੁਤ ਕੀਤਾ। (4) 11-12 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਨੰੂ ਬਵਮੈਨਜ਼ ਿਟਿੱਡੀ ਿੈਂਟਰ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ ਵਲੋਂ  ਬਵਮੈਨ 

ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਿਪੈਕਬਟਵਜ਼ ਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਿ ਬਵਚ 

ਮੀਡੀਆ ਰਾਿੀਂ ਪਸੇ਼ ਪਜੰਾਿੀ ਗਾਇਕੀ ਬਵਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਿਿੰ ਬਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਿਤੁਤ ਕੀਤਾ। (5) 16-17 ਨਵੰਿਰ,  2011 ਨੰੂ 

ਪੰਜਾਿੀ ਿਾਬਿਤ ਅਬਧਐਨ ਬਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ ਵਲੋਂ  ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਵਸ਼ਵ ਪੰਜਾਿੀ ਿਾਬਿਤ ਕਾਨਫਰੰਿ 

ਬਵਚ ਿਮਕਾਲੀ ਪਜੰਾਿੀ ਿਬਭਆਚਾਰ: ਿਰਕੋਾਰ ਤ ੇਿਭੰਾਵਨਾਵਾਾਂ ਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਿਤੁਤ ਕੀਤਾ। (6) 12-13 ਜਨਵਰੀ, 2012 
ਨੰੂ ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ ਵਲੋਂ  ਪੰਜਾਿੀ ਨਾਰੀ ਿਾਬਿਤ: ਅਬਧਐਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿਰੋਕਾਰ ਬਵਸ਼ ੇ 'ਤੇ 



ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੈਮੀਨਾਰ ਬਵਚ ਫਰਖ਼ਦੰਾ ਲੋਧੀ ਦੀਆਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਬਵਚ ਨਾਰੀ ਪਸੇ਼ਕਾਰੀ ਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਿਤੁਤ ਕੀਤਾ। 

(7) 3-5 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੰੂ ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ ਵਲੋਂ  ਪੰਜਾਿੀ ਡਾਇਿਪੋਰਾ : ਮਲੂਵਾਿ ਅਤ ੇ

ਪਰਵਾਿ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਿੰਵਾਦ ਬਵਸ਼ ੇ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੂਿਰੀ ਪੰਜਾਿੀ ਡਾਇਿਪੋਰਾ ਕਾਨਫਰੰਿ ਬਵਚ ਬਫਲਮਾਾਂਬਕਤ ਪਜੰਾਿੀ ਗੀਤਾਾਂ 

ਬਵਚ ਪਰਵਾਿ ਅਤ ੇਮਲੂਵਾਿ ਦੀ ਿਕੰਲਪਨਾ ਬਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਿਤੁਤ ਕੀਤਾ। (8) ਬਮਤੀ 18-20 ਅਗਿਤ, 2014 ਨੰੂ ਕੇਂਦਰੀ 

ਬਿੰਦੀ ਬਨਦੇਸ਼ਾਲਯ, ਨਵੀਂ ਬਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ  ਿਾਲ ਿਾਬਿਤਯ ਬਵਕਾਿ ਕੀ ਿੰਭਾਵਨਾਏਂ ਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿੈਮੀਨਾਰ ਬਵਚ ਿਾਲ 

ਿਾਬਿਤਯ ਔਰ ਿਾਲ ਪਬਤਰਕਾਏਂ ਬਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਿਤੁਤ ਕੀਤਾ। (9) 9–11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਅਵਧਐਨ ਵਿਿਾਗ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ ਿਲੋਂ  ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ: ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਤੇ ਸੰਿਾਿਨਾਿਾਾਂ ਵਿਿੇ 'ਤੇ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਪੰਜਿੀ ਾਂ ਵਿਿਿ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਕਾਨਿਰੰਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮਡਤ ਡਿਚ ਰਧ ਰ  ਦੇ ਪ੍ਡਰਪੇ੍ਖ ਡਿੱਚ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹ ਦਰ ਸ ਡਹਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਿਹੀਦੀ ਿਤ ਬਦੀ 

ਨ ਲ ਸੂੰਬੂੰਡਧਤ ਨ ਟਕ ਵਿਿੇ ' ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। (10) 11–12 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੰੂ ਵਿਮੈਨ ਸਿੱਡੀਜ਼ ਸੈਂਿਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, 

ਪਵਿਆਲਾ ਿਲੋਂ  ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰ–ਰਾਿਿਰੀ ਕਾਨਿਰੰਸ ਵਿਚ 12 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੰੂ ਪ੍ੂੰਜ ਬੀ ਲੋਕ–ਕ ਡਿ ਦੇ ਨ ਰੀ ਖੋਜਕ ਰ ਵਿਿੇ 

'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। (11) 29 ਫਰਿਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ, 2016 ਤਕ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ : ਦਿਾ ਤੇ ਵਦਿਾ ਵਿਿੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਾ 

ਵਿਕਾਸ ਵਿਿਾਗ ਿਲੋਂ  ਕਰਿਾਈ ਗਈ 32ਿੀ ਾਂ ਅੰਤਰ–ਰਾਿਿਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਿਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ੂੰਜ ਬੀ ਯ ਨੀਿਰਡਸਟੀ ਿਲੋਂ  

ਅਪ੍ਣ ਇਆ ਡਗਆ ਡਪ੍ੂੰਡ ਅਕ ਲਗੜਹ: ਬਹੁਪੱ੍ਖੀ ਸਰਿੇਖਣ ਵਿਿੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। (12) 2 ਅਪਰੈਲ, 2016 ਨੰੂ ਕਿੀ ਮੰਚ 

ਮੋਹਾਲੀ ਿਲੋਂ  ਕਰਿਾਏ ਵਿਿੇਿ ਸਾਵਹਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ' ਵਿਿੇ ਉਪਰ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਪੇਿ ਕੀਤਾ। (13) 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਸਿਾ ਪਵਿਆਲਾ (ਰਵਜ.) ਿਲੋਂ  ਵਮਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੰੂ 11ਿਾਾਂ ਰਾਵਜੰਦਰ ਕੌਰ ਿੰਤਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰ ਡਜੂੰਦਰ 

ਕੌਰ ਿੂੰਤ  ਦੀਆਂ ਡਮੂੰਨੀ ਕਹ ਣੀਆਂ ਡਿਚ ਨ ਰੀ ਸੂੰਿੇਦਨ  ਵਿਿੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪੇਿ ਕੀਤਾ। (14) 20 ਅਗਸਤ 2016 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮੰਚ 

ਵਦੱਲੀ (ਰਵਜ.) ਿਲੋਂ  ਕਰਿਾਏ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ੂੰਜ ਬੀ ਗੀਤ–ਸੂੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨ ਰੀ ਡਬੂੰਬ ਵਿਿੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ।  (15) 27–28 ਮਾਰਚ, 

2017 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਿਾਗ, ਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਕਾਲਜ (ਈਿਵਨੰਗ), ਨਿੀ ਾਂ ਵਦੱਲੀ ਅਤੇ ਨੈਿਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਪਰੋਮੋਿਨ ਆਫ ਉਰਦ ੂਲੈਂ ਗੁਏਜ ਿਲੋਂ  

ਉਰਦ ੂਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਿਾਿਾ ਵਿਵਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਵਰਿਤਾ ਵਿਿੇ 'ਤੇ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰ–ਰਾਿਿਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ 

ਲਡਹੂੰਦੇ ਪ੍ੂੰਜ ਬ ਦ  ਪ੍ੂੰਜ ਬੀ ਗੀਤ–ਸੂੰਗੀਤ : ਅਡਹਮੀਅਤ ਤੇ ਮਸਲੇ ਵਿਿੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ।  (16) 30 ਅਪਰੈਲ–2 ਮਈ, 2018 

ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਅਵਧਐਨ ਵਿਿਾਗ ਿਲੋਂ  ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਤੇ ਸੰਿਾਿਨਾਿਾਾਂ ਵਿਿੇ ਤੇ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਸੱਤਿੀ ਾਂ 

ਵਿਿਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਕਾਨਿਰਸੰ ਵਿਚ ਿੂਵਮਕਾਿਾਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਇਜ਼ਾ (ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਸੰਦਰਿ 

ਵਿਚ) ਵਿਿੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ।  

ਪ੍ਰ ਜੈਕਟ ਸੂੰਪ੍ ਰਨ : 2 

ਸਾਿਿਿੇਅਰ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ : ਫੋਕਲੋਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਗੀਤ, ਮੈਗਾ ਪਰਾਜੈਕਿ, ਪਰਸਾਰ ਿਾਰਤੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਉ ਜਲੰਧਰ, 2014–15 

ਸਾਿਿਿੇਅਰ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ : ਫੋਕਲੋਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਗੀਤ, ਮੈਗਾ ਪਰਾਜੈਕਿ, ਪਰਸਾਰ ਿਾਰਤੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਉ ਜਲੰਧਰ, 2016–17 

ਆਕ ਿਬ ਣੀ (ਜਲੂੰਧਰ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ ਤੇ ਪ੍ਡਟਆਲ ) ਅਤੇ ਦ ਰਦਰਿਨ ਕੇਂਦਰ (ਜਲੂੰਧਰ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ ਡਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰ ਮ : 50 

ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਬਵਦਸੇ਼ ਯਾਤਰਾ 

(1) ਪਾਬਕਿਤਾਨ (2006), (2) ਨੇਪਾਲ (ਫਰਵਰੀ, 2010), (3) ਪਾਬਕਿਤਾਨ (ਅਪਰੈਲ, 2011) 

ਡਿਰਕਤ ਕੀਤੀ/ਿ ਗ ਡਲਆ :  

(T) ਮੁਿ ਇਰੇ : 21 (ਰ ਜ ਪ੍ੱਧਰੀ ਮੁਿ ਇਰੇ), 1 (ਅੂੰਤਰ–ਰ ਿਟਰੀ ਮੁਿ ਇਰ )  

(n) ਡਿਿੇਿ ਲੈਕਚਰ, ਡਸੂੰਪੋ੍ਜ਼ੀਅਮ, ਿਰਕਿ ਪ੍, ਸੈਮੀਨ ਰ ਅਤੇ ਕ ਨਫ਼ਰੂੰਸ : 103 (ਰ ਜ ਪ੍ੱਧਰੀ, ਰ ਿਟਰੀ ਅਤੇ ਅੂੰਤਰ–ਰ ਿਟਰੀ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈਆਾਂ : 10 



ਓਰੀਐਂਟਸੇ਼ਨ ਕਰੋਿ :  

3-8-12 ਤੋਂ 31-8-12 ਤਕ ਅਕਾਦਬਮਕ ਿਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ ਬਵਖ ੇਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। 

ਬਰਫਰਸੈ਼ਰ ਕਰੋਿ :  

ਅਕਾਦਬਮਕ ਿਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ ਬਵਖੇ 17-11-14 ਤੋਂ 06-12-14 ਤਕ ਲੈਂਗੂਏਬਜਜ਼ ਬਵਸ਼ੇ ਤੇ 

ਲਿੱਗਾ ਬਰਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਿ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। 

ਫੈਡਸਲੀਟੇਟਰ ਿਜੋਂ ਿ ਡਮਕ  ਡਨਿ ਈ : 4 ਸਮਰ ਕੈਂਪ੍  ਂਡਿਚ ਅਤੇ 4 ਮੇਡਲਆਂ ਡਿਚ  

e[fJI w[ekpbk eotkfJnk L  

21 cotoh, 2018 B{z nzsookPNoh wks GkPk fdt; w"e/ phHJ/HnkBoI ;e{b fJB gzikph Gkr shik d/ 
ftfdnkoEhnK dk wks GkPk gikph ;zpzXh gqPB'soh w[ekpbk eotkfJnk. 

ਸੂੰਪ੍ ਦਨ ਤਜਰਬ  

ਸਵਹ–ਸੰਪਾਦਕ, ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੁਡਲਟਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ, 2006) 

ਉਪ–ਸੰਪਾਦਕ, ਲੋਕ ਿ ਣੀ (ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤਰੈ–ਮਾਸਕ ਜਰਨਲ), ਅਪਰੈਲ–ਜੂਨ, 2011 

ਸਵਹ–ਸੰਪਾਦਕ, ਸ ਲ ਨ  ਡਰਪੋ੍ਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ, 2012 (2013 ਵਿਚ ਪਰਕਾਵਿਤ) 

ਸੰਪਾਦਕ, ਗੋਿਡਟ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਿਾਗ ਦਾ ਰੈਿਰਡ ਜਰਨਲ), ਅੰਕ ਪਵਹਲਾ, ਅਪਰੈਲ–ਸਤੰਬਰ, 2013, ਪਬਲੀਕੇਿਨ ਵਬਊਰੋ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ।  

ਸਵਹ–ਸੰਪਾਦਕ, ਸ ਲ ਨ  ਡਰਪੋ੍ਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ, 2013 (ਪਰਕਾਵਿਤ 2015) 

ਮੈਂਬਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ, ਗੋਸਡਟ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਿਾਗ ਦਾ ਰੈਿਰਡ ਜਰਨਲ), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ। 

ਸੰਪਾਦਕ, ਸ ਲ ਨ  ਡਰਪੋ੍ਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ, ਪਵਿਆਲਾ, 2016 (ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਰੀ ਹ)ੈ 

ਟਰਮ ਪ੍ੇਪ੍ਰ 

ਐਮ.ਵਫਲ (ਸੀ.ਸੀ.ਵਿਿਾਗ), ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸ (2005–06) ਦੌਰਾਨ ਖੋਜਾਰਥਣ ਹਰਵਸਮਰਤ ਕੌਰ ਦਆੁਰਾ ਖੋਜ–ਪੁਸਤਕ ਪ੍ ਣੀ 

ਿ ਰ ਬੂੰਨੇ ਦੀਏ ਮ ਏ : ਿਸਤ ਗਤ ਅਡਧਐਨ ਵਿਿੇ ਉਤੇ ਿਰਮ ਪਪੇਰ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

ਪ੍ਰਧ ਨਗੀ/ਮੁੱਖ ਮਡਹਮ ਨ/ਡਿਿੇਿ ਮਡਹਮ ਨ/ਡਰਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸਨ ਿਜੋਂ ਲੈਕਚਰ 10  

ਮ ਨਤ   



ਬਤੰਨ ਪੁਿਤਕਾਾਂ (1)ਬਵਆਿ ਦੇ ਲੋਕਗੀਤ : ਬਵਬਭੰਨ ਪਬਰਪੇਖ, (2)ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਿ ਮੇਰਾ, (3) ਬਿਿਰਾ ਅਤੇ ਬਿਿੱਬਖਆ : ਿੰਕਲਨ ਤ ੇ

ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਰੀ-ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ, ਮੈਿੂਰ ਵਲੋਂ  ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ । ਪੁਿਤਕ ਬਵਆਿ ਦੇ ਲੋਕਗੀਤ : ਬਵਬਭੰਨ 

ਪਬਰਪੇਖ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ ਦ ੇਿੀ.ਏ. ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ. ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਿੀ (ਿਾਲਾਨਾ) ਦੇ ਬਿਲੇਿਿ 

ਬਵਚ ਿਿਾਇਕ ਪਾਠ-ਿਾਮਿੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਬਪਛਲੇ ਕਈ ਿੈਸ਼ਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਪੁਿਤਕ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਿੰਨੇ ਦੀਏ ਮਾਏ ਐਮ.ਏ. 
ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਿੀ (ਿਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਿਮੈਿਟਰ ਬਿਿਟਮ) ਦੇ ਬਿਲੇਿਿ ਬਵਚ ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ ਵਲੋਂ  ਿਿਾਇਕ 

ਪਾਠ-ਿਾਮਿੱਗਰੀ ਬਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਬਪਛਲੇ ਕਈ ਿੈਸ਼ਨਾਾਂ ਤੋਂ) 

ਗਸੋ਼ਟੀ ਆਯਜੋਨ 

ਭਾਸ਼ਾ ਬਵਭਾਗ ਪੰਜਾਿ ਬਵਖੇ ਅਕਤੂਿਰ, 2005 ਬਵਚ ਪੁਿਤਕ ਬਵਆਿ ਦੇ ਲੋਕਗੀਤ : ਬਵਬਭੰਨ ਪਬਰਪੇਖ ਉਪਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

ਕੀਤਾ ਬਗਆ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਬਵਭਾਗ ਪੰਜਾਿ ਬਵਖ ੇਜੂਨ, 2009 ਬਵਚ ਪੁਿਤਕ ਬਿਿਰਾ ਅਤੇ ਬਿਿੱਬਖਆ : ਿੰਕਲਨ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਉਪਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

ਕੀਤਾ ਬਗਆ। 

ਗਲੋਿਲ ਪੰਜਾਿ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ, ਪਬਟਆਲਾ ਵਲੋਂ  ਅਕਤੂਿਰ, 2010 ਬਵਚ ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ ਬਵਖੇ ਪੁਿਤਕ ਪੰਜਾਿੀ 

ਜ਼ੁਿਾਨ ਨਿੀਂ ਮਰੇਗੀ 'ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਬਗਆ। 

ਮੈਂਬਰਡਿਪ੍ :  

1)   ਮੈਂਿਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਫਕੈਲਿੀ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ  

2)  ਜੀਵਨ ਮੈਂਿਰ, ਅਲੂਮਨੀ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ  

3)  ਜੀਵਨ ਮੈਂਿਰ, ਪੰਜਾਿੀ ਿਾਬਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਬਧਆਣਾ  

4)  ਮੀਤ ਪਰਧਾਨ, ਅਲੂਮਨੀ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ ਿੀਨੀਅਰ ਿੈਕੰਡਰੀ ਮਾਡਲ ਿਕੂਲ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ,                   

ਪਬਟਆਲਾ  

5)  ਮੀਤ ਪਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਿੀ ਿਾਬਿਤ ਿਭਾ (ਰਬਜ.), ਪਬਟਆਲਾ  

6)  ਮੈਂਿਰ, ਪੰਜਾਿੀ ਿਾਬਿਤ ਿਭਾ (ਘਿੱਗਾ)  

7)  ਮੈਂਿਰ, ਿਾਈਂ ਮੀਆਾਂ ਮੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਬਮਰਤਿਰ   

8)  ਬਵਸ਼ਵ ਪੰਜਾਿੀ ਕਾਨਫਰੰਿ  



9) ਫੈਕਲਿੀ ਆਫ ਲੈਂਿੁਏਗਜਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਗਸਿੀ, ਪਗਿਆਲਾ (1-7-2012 - 29-6-2014 ਤਕ) ਅਤੇ (1-7-2016 -29-6-2018 
ਤਕ) 

10) ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੋਸਿ ਿਰੈਜੂਏਿ ਸਿੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਗਸਿੀ, ਪਗਿਆਲਾ (31-12-2014 ਤਕ) 

11) ਐਮ.ਗਫਲ ਕੋਰਸ ਕਮੇਿੀ,  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਗਸਿੀ, ਪਗਿਆਲਾ। 

12) ਮੈਂਿਰ ਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਖ਼ਾਲਿਾ ਕਾਲਜ, ਪਬਟਆਲਾ (17-6-2013, 23-6-2014, 24-6-2015, 11-6-16) 

13) 5 ਜੂਨ, 2015 ਨੰੂ ਿਤਵਹ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ (ਰਾਮਪੁਰਾ ਫਲੂ) ਬਵਠੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਮੇਿੀ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ 

ਗਈ।  

ਿਨਮਾਨ$g[o;eko L 

(1) 16-01-2007 ਨੰੂ ਸ਼ਿੀਦ ਮਮੈੋਰੀਅਲ ਿੇਵਾ ਿੁਿਾਇਟੀ (ਰਬਜ.), ਲੁਬਧਆਣਾ ਵਲੋਂ  ਮਿਾਨ ਨਾਰੀ ਬਦਵਿ 'ਤੇ ਿਨਮਾਬਨਤ। (2) 

08-03-2009 ਨੰੂ ਨਾਰੀ ਬਦਵਿ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਿਚਨ ਕੌਰ ਮੈਮੋ. ਪਿਬਲਕ ਿਕੂਲ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜਹ ਵਲੋਂ        

ਿਨਮਾਬਨਤ। (3) 28-12-09 ਨੰੂ ਿਰੀ ਖੇਤਰ ਬਸ਼ਸ਼ੂ ਿਾਬਿਤ ਿੰਿਦ, ਪੁਰੀ, ਉੜੀਿਾ ਵਲੋਂ  ਿਨਮਾਨ ਪਿੱਤਰ ਪਰਾਪਤ। (4) 08-03-10 ਨੰੂ 

ਬਚੰਤਨ ਮੰਚ(ਰਬਜ.) ਪਬਟਆਲਾ ਵਲੋਂ  ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਬਿਲਾ ਬਦਵਿ 'ਤੇ ਿਨਮਾਬਨਤ। (5) g[;se f;jok ns/ f;ZfynkL 

;zebB s/ w[bKeD B{z GkPk ftGkr gzikp tb'A ;kb 2010 dk ;ot'sw g[;se g[o;eko (vkHnso f;zx nkb'uBk 
g[o;eko) (6) 19 ਜੂਨ, 2011 ਨੰੂ ਪੀਪਲਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਅਮਲੋਿ, ਫਬਤਿਗੜਹ ਿਾਬਿਿ (ਪੰਜਾਿ) ਵਿੱਲੋਂ  ਿਨਮਾਬਨਤ।  (7) 08-03-

12 ਨੰੂ ਬਚੰਤਨ ਮੰਚ(ਰਬਜ.) ਪਬਟਆਲਾ ਵਲੋਂ  ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਬਿਲਾ ਬਦਵਿ 'ਤੇ ਿਨਮਾਬਨਤ। (8) 30-6-2012 ਨੰੂ ਿਰਮਨ 

ਰੇਡੀਓ, ਆਿਟਰ ੇਲੀਆ ਵਲੋਂ  ਪਰਸ਼ਿੰਾ ਪਿੱਤਰ ਪਰਾਪਤ। ਪੰਜਾਿੀ ਿਾਬਿਤ ਟਰਿਟ ਢੁਡੀਕੇ ਵਲੋਂ  ਪੰਜਾਿੀ ਭਵਨ ਲੁਬਧਆਣਾ ਬਵਖੇ ਡਾ. 

ਜਿਵੰਤ ਬਗਿੱਲ ਪੁਰਿਕਾਰ 14 ਅਕਤੂਿਰ, 2012 ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ । (9) ਮਬਿਰਮ ਗਰੁਪ ਆਫ ਪਿਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਨਾਭਾ ਵਲੋਂ  20-3-13 

ਨੰੂ ਿਨਮਾਨ, (10) ਪੰਜਾਿ ਿਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  15 ਅਗਿਤ, 2013 ਨੰੂ ਕਲਾ (ਿਾਬਿਤ ਅਤੇ ਿਬਭਆਚਾਰ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਵਿੱਚ ਮੈਡਲ, 

ਲੋਈ, ਿਰਟੀਬਫਕੇਟ ਤੇ 11000 ਰੁ.ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਿਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਬਗਆ। (11) ਪੰਜਾਬ ਸਾਵਹਤਯ ਕਲਾ ਮੰਚ (ਰਵਜ.) 

ਿਲੋਂ  3 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਾਂ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰੀਮਤੀ ਸਨੇਹ ਪਰਿਾ ਿੁਕਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰਾਪਤ (12) 

ਕਿੀ ਮੰਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਿਲੋਂ  2 ਅਪਰੈਲ, 2016 ਨੰੂ ਵਿਿੇਿ ਸਨਮਾਨ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ। (13) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਸਿਾ ਪਵਿਆਲਾ ਿਲੋਂ  ਵਮਤੀ 11–2–

2018 ਨੰੂ ਿਾਿਾ ਵਿਿਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਵਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 12ਿਾਾਂ ਰਾਵਜੰਦਰ ਕੌਰ ਿੰਤਾ ਸਾਵਹਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ–2017।   14. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਿਾਵਲਕ 

ਕਾਲਜ, ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਿਲੋਂ  ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਿਾਿਾ ਵਦਿਸ 'ਤੇ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।   

(okitzs e"o gzikph) (ਡਾ.) 

ਅਬਿਿਟੈਂਟ ਪਰੋਫੈਿਰ  

ਪੰਜਾਿੀ ਬਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਿੀ ਯੂਨੀਵਰਬਿਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ. w'H BzL 8567886223 


