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Education 
M.A.  Punjabi (1985, Punjabi University, Patiala),  

  

M.Phil. (1987, Punjabi University, Patiala),  

 

Ph.D. (1996, Punjabi University, Patiala)  

Title of Ph. D Thesis:  ‘Pooran lok-gaatha adharit sahit dam no-vishleshni adhiain’ 

‘ਪੂਰਨ ਲੋਕ-ਗਾਥਾ ਅਧਾਿਰਤ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਮਨੋ-ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਅਿਧਐਨ’.  

 

Professional Experience: 

 
Department of Punjabi, Public College Samana (July 1993 to August 1998) 

Post-graduate Department of Punjabi, M.M. Modi College, Patiala, India (28 July, 1998 to till 

date) 

 

Teaching Interests: 
 Punjabi Fiction 

 Punjabi linguistics 

 Culture and Folklore of Punjab 

 Punjabi Poetry 

Research Interest: 
 

Medival and Modern Literature and Language 

 

Publications 

 
1. Dr. Manjit Kaur (1986) ‘Bhasha sansaar’ (Punjabi Dunia Issie: December 1986) Bhasha 

Vibhag, Punjab (56-67) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (1986) ‘ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ’ (ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਕ : ਦਸੰਬਰ 1986) ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ (56-67) 



2. Dr. Manjit Kaur (1991) ‘Kaav natak: roopakark parsang’ (Aalochna Issue: January-march 

1991) Panjab University, Chandigarh (41-52) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ  (1991) ‘ਕਾਿਵ ਨਾਟਕ: ਰੂਪਾਕਾਰਕ ਪਸੰਗ’ (ਆਲੋਚਨਾ, ਅੰਕ : ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1991), ਪੰਜਾਬ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ (41-52) 

3. Dr. Manjit Kaur  ‘lok katha Puran da manovigiaank paripekh’ (Khoj pattrika issue: 44) 

Punjabi University Patiala (106-116) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ‘ਲੋਕ ਕਥਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਪਿਰਪੇਖ’ (ਖੋਜ ਪੱਿਤਕਾ ਅੰਕ : 44) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਪਿਟਆਲਾ (106-116) 

4. Dr. Manjit Kaur ‘katha da punar-sirjan birtant loona (Khoj Pattrika issue :51) Punjabi 

University Patiala (85-98) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ‘ਕਥਾ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਿਸਰਜਤ ਿਬਰਤਾਂਤ ਲੂਣਾ’ (ਖੋਜ ਪੱਿਤਕਾ ਅੰਕ :51) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਪਿਟਆਲਾ(85-98) 

5. Dr. Manjit Kaur (2003) ‘Vishavikaran, media ate Punjabi sabhiachaar’ (Punjab international 

ank: August, 2003) (16-19) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (2003) ‘ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ’ (ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਕ: ਅਗਸਤ 

2003) (16-19) 

6. Dr. Manjit Kaur (2004) ‘Punjabi naval vich aurat kirdaran di peshkari’ (shabad issue: july 

2004) (30-35) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (2004) ‘ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਔਰਤ ਿਕਰਦਾਰਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ’ (ਸ਼ਬਦ ਅੰਕ:ਜੁਲਾਈ 2004) (30-

35) 

7. Dr. Manjit Kaur (2010) ‘Parvasi kaav-sanvedna ton paar jaan di kavita’ (shabad issue: 

October, 2010) (49-54) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (2010) ‘ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਿਵ-ਸੰਵੇਦਨਾ ਤ ਪਾਰ ਜਾਂਣ ਦੀ ਕਿਵਤਾ’ (ਸ਼ਬਦ, ਅੰਕ: ਅਕਤੂਬਰ 2010) (49-

54) 

 

Books/ Book chapters 

 

 
1. Pooran loon ate Punjabi mansikta : lokgeet parkashan, Chandigarh (2003) 978-93-5017-

233-9 

ਪੂਰਨ ਲੂਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ; ਲੋਕਗੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ (2003) 978-93-5017-233-9  

2. Punjabi Bhasha : varton te bantar: lokgeet parkashan, Chandigarh (2008) 978-81-

7142-463-5 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ : ਵਰਤ ਅਤੇ ਬਣਤਰ; ਲੋਕਗੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ (2008) 978-81-7142-463-5 

3. katha vaarta (co-editor) , Publication Bureau, Pun jabi University, Patiala (2016) 

ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ (ਸਿਹ-ਸੰਪਾਦਨ) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ (2016)  

4. Dr. Manjit Kaur (2007) ‘najam tlaash ate parvaas da manovigiaan’ (Book: parvas chetna te 

chintan, Editor: Gurikbaal Singh) Chetna parkashan ludhinana 978-81-7883-370-0 (204-

211) 



ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (2007) ‘ਨਜ਼ਮ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ’ (ਪੁਸਤਕ: ਪਰਵਾਸ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਿਚੰਤਨ, 

ਸੰਪਾਦਕ: ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ) ਚੇਤਨਾ ਪਕਾਸ਼ਨ ਲੁਿਧਆਣਾ, 978-81-7883-370-0 (204-211) 

5. Dr. Manjeet Kaur (2009) ‘Rishtian da assavanpan te sanjam’ (Book : Gurcharan Bheekhi da 

rachnatmak vivek Editor: Lakshmi narayan) Gurcharan chaman Bheekhi memorial 

committee, Bheekhi, 978-81-90-44863-1-6 (172-176) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (2009) ‘ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਤੇ ਸੰਜਮ’ (ਪੁਸਤਕ : ਗੁਰਚਰਨ ਭੀਖੀ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਵਵੇਕ 

ਸੰਪਾਦਕ: ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ) ਗੁਰਚਰਨ ਚਮਨ ਭੀਖੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਭੀਖੀ, 978-81-90-44863-1-6 (172-

176) 

6. Dr. Manjit Kaur (2010) ‘Puran di lok katha da siaasi avchetan (Book: Punjabi alochana de 

avchetni pasaar, Dr. Balkar singh) Lokgeet parkashan, Chandigarh, 978-93-5017-237-7 

(70-80) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (2010) ‘ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦਾ ਿਸਆਸੀ ਅਵਚੇਤਨ (ਪੁਸਤਕ: ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨੀ 
ਪਾਸਾਰ, ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਿਸੰਘ) ਲੋਕਗੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ, 978-93-5017-237-7 (70-80) 

7. Dr. Manjit Kaur (2013) Parvasi Punjabi Kavita di kaav Samvedna (Book : Parvas Punjabi 

Sahit de Sandarv te Saroakar Dr.Ravinder singh) Manpreet parkashan Delhi 978-93-87654-

212-665-75) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (2013) ‘ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਕਾਿਵ-ਸੰਵੇਦਨਾ (ਪੁਸਤਕ: ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 

ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਡਾ. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ) ਮਨਪੀਤ ਪਕਾਸ਼ਨ, ਿਦੱਲੀ 978-93-87654-212-6 (65-75) 

 

8. Dr. Manjit Kaur (2019) farida khak na nindie, Punjab da virsa : itihaskari ate sahitkari (book 

: rumenations) (68-70) 

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (2019) ‘ਫਰੀਦਾ ਖਾਕੁ ਨ ਿਨੰਦੀਐ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਵਰਸਾ: ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ’ ( ਪੁਸਤਕ: 

ਿਰਊਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼) (68-70)  

 

Conference / Seminars  

 

 (B) Paper presented 
 

1. Dr. Manjit Kaur (19-06-2004) ’samkali Punjabi Novel’ in Internatioanl conference by 

Adaara Shabad London  

ਅਦਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਡਨ ਵੱਲ ’ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (19-06-2004) 

ਿਵਚ ’ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਔਰਤ ਿਚਤਰਣ’ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ 

2. Dr. Manjit Kaur (12-06-04) parvasi punjabi novel in international confererence by 

pgartishell likhari sabha wulverhampton, uk   

ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਲਖਾਰੀ ਸਭਾ ਵੁਲਵਰਹੈਪਟਨ, ਯੂ.ਕੇ. ਵੱਲੋ ’ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (12-06-04) ਿਵਚ ’ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅੰਤਰ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਵਾਦ’ ਖੋਜ 

ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ 



3. Dr. Manjit Kaur (12-06-04) parvasi punjabi kavita khaban di sargam, in international 

conference by punjabo writers association koventry.  

ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਵਟਰੀ ਵੱਲ ’’ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 

(26-06-04) ਿਵਚ ’ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਸਰਗਮ ਦਾ ਕਾਿਵ ਿਵਵੇਕ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ 

4. Dr. Manjit Kaur (17-18 jan 20046) parvasi punjabi sahit, vishvikarn ate parvasi 

punjabi sabheachar international conference by guru nanak dev university, amritsar  

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਿਮਤਸਰ ਵੱਲ ’ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ : ਅੰਤਰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਿਰਪਖੇ’  ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ 

ਕਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰਸੰ (17-18 ਜਨਵਰੀ, 2006) ਿਵਚ ’ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਿਭਆਚਾਰ’ ਿਵਸੇ ਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

5. Dr. Manjit Kaur (9-10 feb, 2010) parvas ate punjabi sahit da bhavikh parvasi punjabi 

kavita da bhavikh, international conference by guru nanak dev university, amritsar. 

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਿਮਤਸਰ ਵੱਲ ’ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਭਿਵੱਖ’  ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (9-10 ਫਰਵਰੀ, 2010) ਿਵਚ ’ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਭਿਵੱਖ’ ਿਵਸੇ ਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

6. Dr. Manjit Kaur (18-09-10 madhkali punjabi sahit, puran di lok katha da syasi 

avchetan, national seminar by dyal singh college.delhi) 

ਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਕਾਲਜ ਿਦੱਲੀ ਵੱਲ ’ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ : ਪੁਨਰ ਿਵਚਾਰ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 

(18-09-10) ਿਵਚ ’ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਦਾ ਿਸਆਸੀ ਅਵਚੇਤਨ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 

7. Dr. Manjit Kaur (18-19, march 2019 paathgat alochna, samkali punjabi sahit da 

paathgat alochna, national seminar by dyal singh college, delhi) 

ਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਕਾਲਜ ਿਦੱਲੀ ਵੱਲ ’ਪਾਠਗਤ ਆਲੋਚਨਾ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ (18-19 ਮਾਰਚ 2009) 

ਿਵਚ ’ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਪਾਠਗਤ ਅਿਧਐਨ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 

8. Dr. Manjit Kaur (04-09-10) sahit paath adhyan te adhyapan, kaav birtaat luuna : 

adyan te adyapan, national seminar by guru angad dev college khadur sahib 

ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਵੱਲ ’ ਸਿਹਤ ਪਾਠ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੈਮੀਨਾਰ (4-9-10) ਿਵਚ ’ਕਾਿਵ ਿਬਰਤਾਂਤ ਲੂਣਾ: ਅਿਧਐਨ ਤੇ ਅਿਧਆਪਨ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 

9. Dr. Manjit Kaur (25-10-10), ikivi sdi vich guru nank falsafe di samajik parsangkta, 

aasa di vaar di samajik parsangikta, natinal seminar by r r bawa dav college batala 

ਆਰ.ਆਰ. ਬਾਵਾ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲ ’ਇੱਕੀਵ  ਸਦੀ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਲਸਫ ੇਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪਸੰਿਗਕਤਾ’ 

ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ(25-10-10) ਿਵਚ ’ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪਸੰਿਗਕਤਾ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਖੋਜ ਪੇਪਰ 

ਪਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 



10. Dr. Manjit Kaur (26-27 nov, 2010) parvasi punjbi sahit vich rastri jagrukta, parvasi 

punjabi kavita vich rastri chetna da masla, national seminar by baba budha college 

beed sahib 

ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਕਾਲਜ ਬੀੜ ਸਾਿਹਬ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਵੱਲ ’ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ 

ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ (26-27 ਅਕਤੂਬਰ, 2010) ਿਵਚ ’ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ 

ਮਸਲਾ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਪਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 

11. Dr. Manjit Kaur (25-26 nov, 2010) vishvikarn de parbhav heth badl rahe punjabi 

bhasha sahit ate sabheachar, vishvikarn de bartanvi kavita te parbhav, national 

seminar by ghg khalsa college gurusar sudhar 

ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਿਵਖੇ ’ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪਭਾਵ ਹੇਠ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ 

ਸਿਭਆਚਾਰ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ (25-26 ਨਵੰਬਰ, 2010) ਿਵਚ ’ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ 

ਕਿਵਤਾ ਉ ਤੇ ਪਭਾਵ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਖੋਜ ਪਪੇਰ ਪਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 

12. Dr. Manjit Kaur (11-02-11) parvasi punjabi sahit de sandarb te sarokar, parvasi 

punjabi kavita de samkali sandarb, national seminar by dyal singh college, delhi 

ਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਕਾਲਜ ਿਦੱਲੀ ਵੱਲ ’ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸੈਮੀਨਾਰ (11-2-11) ਿਵਚ ’ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦ ੇਸਮਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 

13. Dr. Manjit Kaur (12-06-04) samkali punjabi kavita sirjhna ate sandarb, vishvikarn 

punjabi samvedna ate bartanvi punjabi kavita, international conference by punjabi 

university patiala 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਵੱਲ ’ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (25-26-27 ਨਵੰਬਰ, 2013) ਿਵਚ ’ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਪਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 

14. Dr. Manjit Kaur (26-27 sep, 2019) dehra vikhe hon vaali do roja national seminar, 

sociological study of guru baani by himachal pardesh central university.  

ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼ ਕਦਰੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਿਦਆਿਲਆ, ਦੇਹਰਾ ਿਵਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ 

’Sociological Study of Guru Baani’ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 

  

Workshops and training courses 

 

 
1. Attended Orientation Course at PU chandigarh (28-02-2003 to 27-3-2003) 

2. Attended Refresher Course  at Punjabi University Patiala (8-29 December, 2004) 



3. Attended Refresher Course  at Punjabi University Patiala (10-3-November, 2005) 

4. Attended Refresher Course  at Punjabi University Patiala (18-9-2010 10-9-2010) 

5. Attended UGC Sponsored Faculty Development Program at Multani Mal Modi 

College, Patiala. (1-15 July, 2014)  

6. Attemded Training Of Trainers on life Skills at Multani Mal Modi College, Patiala 

(6-12 july, 2015) 

7. Attemded FDP at Multani Mal Modi College, Patiala (20-26 july, 2018) 

8. Attended UGC Sponsored Faculty Development Program at Multani Mal Modi 

College, Patiala. (9-16 January, 2017)  

9. Attemded FDP at Multani Mal Modi College, Patiala (17-22 july, 2019) 

 

 

Achievements, Awards and Recognitions 

 
 Got ‘Bhai kaan singh nabha award’ for best book of the Punjabi Grammar to my book 

‘Punjabi Bhasha: varton ate bantar’ by Bhasha Vibhag Punjab 

ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: ਵਰਤ ਅਤ ੇਬਣਤਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਦਾ 
ਭਾਈ ਕਾਨ ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 2009 ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ। 

 Worked as Judge of Gidha in various Youth Festivals of Panjab University 

Chandigarh, GNDU Amritsar and PTU jallandhar 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਿਮਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁਵਕ ਮੇਿਲਆਂ ਿਵਚ ਬਤੌਰ ਜੱਜ (ਿਗੱਧਾ) ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਿਲਆ 

 Invited as Special Guest in One day National Seminar on 15 February, 2020 by Khalsa 

college for women Sidhvan Khurd, Ludhiana 

ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਿਵਮੈਨ ਿਸਧਵਾ ਂਖੁਰਦ ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਖੇ ਿਮਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ ਵਜ ਿਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ 
 

Membership 

 
 Member Board of Under Graduate Studies Department of Punjabi Punjabi Uniersity, 

Patiala (2013 to 2018). 

 Member sahit academy Ludhiana 

 Member sahit academy Delhi 


