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ਡਾ. ੁਯਭੁਐ ਸਿੰ ਿੰ ਜਾਫੀ ਸਲਬਾ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ ਸਲਚ ਰਯ ਅਤ ਭਐੁੀ ਲਜੋਂ ਏਾਯਜਤ ਵਨ। ਉਵ ਇ ਲਏਤ 
ਿੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ਦ ੈਂਟਯ ਾਯ ਡਾਇਯਾ ਟੱਡੀਜ਼ ਦ ਡਾਇਯਏਟਯ ਲੀ ਵਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਐਜ ਦਾ ਦਾ ਐਤਯ ਿੰ ਜਾਫੀ ਰ, ਿੰਜਾਫੀ 
ਸਨਭਾ, ਾੂਰਯ        , ਿੰਜਾਫੀ ਡਾਇ                   ਵ।  ਨਾਲਰ ਅਤ ਸਨਭਾ ਦ ਅਿੰ ਤਯ-ਫਿੰਧਾਂ ਦੀ ਸਲਆਏਯਨ ਨੂਿੰ  
ਭਝਣਾ ੳਨਹ ਾਂ ਦੀ ਐਜ ਦਾ ਸਲਲ਼ਲ਼ ਸਵੱਾ ਸਯਵਾ ਵ। ਿੰ ਜਾਫ ਦ ਨੇੜਰ ਇਸਤਵਾ ਸਲਚ ਦਲ਼ ਦਾ ਫਟਲਾਯਾ (ਿੰਨ 1947) ਅਤ ਿੰ ਜਾਫ ਿੰਏਟ 
(1982-1992) ਦ ਅਸਜਵ ਏਾਰਐਿੰ ਡ ਵਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਅਸਧਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਿੰ ਜਾਫ ਅਤ ਿੰ ਜਾਫੀ ਛਾਣ ਨੂਿੰ  ਭਸਝਆ ਨਵੀਂ ਜਾ ਏਦਾ।  ਡਾ. 
ੁਯਭੁਐ ਸਿੰ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਲਾਂ ਸਭਆਂ ਦੀ ਿੰਜਾਫੀ ਰ, ਸਨਭਾ ਅਤ ਾੂਰਯ         ਸਲਚ ਲ਼ਏਾਯੀ ਨੂਿੰ  ਭਝਣ ਰਈ ਐਜ-ਏਾਯਜ 
ਏੀਤਾ ਵ। ਲ਼ਏਾਯੀ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਨੂਿੰ  ਉਾੜਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਐਜ-ਸਦਰਚੀ ਵ। ਿੰਜਾਫੀ ਐਜ ਸਲਚ ਉਵ ਸਨਭਾ ਅਤ ਾੂਰਯ ਸਬਆਚਾਯ ਨੂਿੰ  
ਸਲਧੀ-ਲੱਤ ਯੂ ਸਲਚ ਿੰਬੀਯ ਐਜ ਦਾ ਐਤਯ ਫਣਾਉਣ ਲਾ  ਸਵਰ ਐਜੀ ਵਨ।  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੂ.ਜੀ.ੀ    ਭਜਯ ਸਯਯਚ ਰਜਏਟ ‘       
                                         ’ ੂਯਾ ਏੀਤਾ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਮੂ.ਜੀ.ੀ ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤ ‘ਸਯਯਚ ਅਲਾਯਡ 
ਤਸਵਤ’ ਉਨਹ ਾਂ ‘ਿੰਜਾਫੀ ਸਨਭਾ: ਇਸਤਵਾ ਅਤ ਸਲਚਾਯਧਾਯਾ’      ’   ਐਜ-ਏਾਯਜ ਭੁਏਿੰ ਭਰ ਏੀਤਾ ਵ।  ਡਾ. ੁਯਭੁਐ ਸਿੰ ਦੀਆਂ ਵੁਣ ਤੱਏ 
07 ਸਏਤਾਫਾਂ (                 )         ਨ।  ਨ      72 ਐਜ-ੱਤਯ ਅਰੱ-ਅਰੱ    -            ਸਏਤਾਫਾਂ ਸਲਚ ਛ ਚੱੁਏ 
ਵਨ।  ਅਰੱ-ਅਰੱ ਭੀਨਾਯਾਂ/ਏਾਨਯਿੰ ਾਂ ਸਲਚ ਉਨਹ ਾਂ 60 ਐਜ-ੱਤਯ ਲ਼ ਏੀਤ ਵਨ।  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਐਜ-ਏਾਯਜ ਦੀ ੂਚੀ ਵਠਾਂ ਸਦੱਤੀ ਈ 
ਵ। 
 
Books published as single author or as editor 

S.N. Title with page no. Type of Book & 
Authorship 

Publisher & ISSN/ISBN No. 

1. ਸਏਛੁ ੁਣੀ ਸਏਛੁ 
ਏਵੀ, 2000 

ਭੁਰਾਏਾਤ (ਡਾ. 
ਦਰੀ ਏਯ ਸਟਲਾਣਾ 
ਨਾਰ) 

ਨਲਮੁ ਫਸਰਲ਼ਯਜ਼, ਸਦੱਰੀ, 81-7599-071-
6, 

 

2. ਏਥਾ-ਿੰਾਯ, 2009 ਿੰਾਦਤ ਟਏਟ 
ਫੁਏ 

ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ, 81-302-
0204-2,  

3. ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ, ਾਸਵਤ, 

ਸਬਆਚਾਯ ਅਤ 
ਭੀਡੀਆ: ਅਿੰ ਤਯ-ਿੰਲਾਦ, 

2011 

ਿੰਾਦਤ, ਭੀਨਾਯ 
ਯੀਸਡਿੰ 

ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ, 978-81-
302-0076-7,  

4. ਸਲ਼ਏਾਯਾਵ, 2012 ਿੰਾਸਦਤ ਚਤਨਾ ਰਏਾਲ਼ਨ,  
5. ਏਥਾ-ਲਯਤਾ, 2015 ਿੰਾਸਦਤ ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ 
6. ਭਏਾਰੀ ਸਦਰਲ਼-

ਸਬਆਚਾਯ ਅਤ 
ਿੰਜਾਫੀ ਛਾਣ, 2017 

ਆਰਚਨਾ ੁਤਏ ਯਲ਼ੀਅ ਫੁਏ, ਸਟਆਰਾ। 

7. ਰ-ਸਧਾਂਤ, 2018 ਿੰਾਸਦਤ ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ।  
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Published Papers in Journals 

S.N. Title with page no. Journal 

1. ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਯਾਤ-ਨੈਸਤਏ ਸਯਐ, ਿੰ ਨਾ: 
51-62 

ਭਦਯਲ਼ੀ (ੁਯਸਦਆਰ ਸਿੰ ਸਲਲ਼ਲ਼ ਅਿੰ ਏ), ਿੰਨ- 
2000 

2. ਾਸਵਤ ਅਤ ਸਲਚਾਯਧਾਯਾ-ਨਲ ਸਯਐ, 

ਿੰ ਨਾ: 48-65 

ਯਐ, ਿੰਨ-2000 

3. ਸਭਖ਼ਾਇਰ ਫਾਖ਼ਸਤਨ, ਿੰ ਨਾ: 37-54 ਭਦਯਲ਼ੀ (ਭਏਾਰੀ ੱਛਭੀ ਸਚਿੰਤਨ ਸਲਲ਼ਲ਼ ਅਿੰ ਏ), ਿੰਨ-
2001 

4. ਨਾਯੀ ਬਾਲ਼ਾ: ਅਸਤਤਲੀ ਛਾਣ ਲੱਰ, ਿੰ ਨਾ: 
33-36  

ਲ਼ਫਦ, ਜਨਲਯੀ-ਭਾਯਚ,2003 

5. ਰਏਧਾਯਾ ਅਤ ਿੰ ਜਾਫੀ ਨਾਲਰ, ਿੰ ਨਾ: 37-54 ਐਜ-ਦਯਣ, ਨਿੰ ਫਯ 58, 2007 
6. ਯਲਾੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਰ: ਯਲਾੀ ਸਯਐ 

ਅਤ ‘ਯ’ ਦੀ ਸਫਿੰਫਏਾਯੀ, ਿੰ ਨਾ:57-71 
ਆਰਚਨਾ, ਅਿੰਏ-212, ਜਨਲਯੀ-ਭਾਯਚ, 2007 

7. 9/11 ਅਤ ਅਭਯੀਏੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਏਵਾਣੀ, ਿੰ ਨਾ: 
90-97 

ਰਸਤਭਾਨ- ਅਭਯੀਏੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਏਵਾਣੀ: ਇਏ ੁਨਯ-
ਭੁਰਾਂਏਣ, ਜਨਲਯੀ-ਜੂਨ 2008 

 
 
 

8. ਭੀਡੀਆ, ਸਵਿੰ ਾ ਅਤ ਿੰ ਜਾਫੀ ਸਬਆਚਾਯ, 

ਿੰ ਨਾ: 116-129 

ਆਰਚਨਾ (ਿੰ ਜਾਫੀ ਸਬਆਚਾਯ: ਏਝੁ ਭਸਰਏ ਾਾਯ 
ਸਲਲ਼ਲ਼ ਅਿੰ ਏ),ਜਨਲਯੀ- ਭਾਯਚ 2009, 
ਅਿੰਏ-220 

9. ੁਯਸਦਆਰ ਸਿੰ ਯਸਚਤ ਨਾਲਰ ‘ਆਵਣ’ ਦਾ 
ਸਫਯਤਾਂਤਏ ਰਲਚਨ, ਿੰ ਨਾ: 109-125 

ਭਦਯਲ਼ੀ, ਅਿੰਏ-117 

10. ਿੰਜਾਫੀ ਡਾਇਯ ਦੀ ਨੈੀਲ਼ਨ ਦਾ 
ਸਫਯਤਾਂਤ : ਸਫਰਸਟਲ਼ ਫਯਨ ਦੀ, ਿੰ ਨਾ : 19-
38 

ਲ਼ਫਦ, ਅਿੰਏ 54, ਅਰਰ-ਜੂਨ 2011 

11. ਿੰੀਤ ਉਦਮ, ਡਯਾਲਾਦ ਅਤ ਿੰਜਾਫੀ ਰਏ-
ਭਨ, ਿੰ ਨਾ: 59-65 

ਵਾਲ਼ੀਆ ਰਏ, ਜੁਰਾਈ ਤਿੰਫਯ 2011 (ਿੰ ਜਾਫੀ 
ਸਬਆਚਾਯ ਸਲਲ਼ਲ਼ ਅਿੰਏ) 

12. ਿੰਜਾਫੀ ਰਏ-ਭਨ ਸਲਚ ਯਤ-ਸਫਿੰਫ ਅਤ 
ਿੰ ਜਾਫੀ ੀਤ ਸਰਭਾਂਏਣ, ਿੰ ਨਾ: 49-56 

ਰਏ ਲਾਣੀ : ਰਏਧਾਯਾ ਅਤ ਸਬਆਚਾਯ ਦਾ ਤਰ-ਭਾਸਏ 
ਜਯਨਰ 

13. ਨੈਸਤਏ ਸਯਐ ਸਲਚ ਭਏਾਰੀ ਿੰ ਜਾਫੀ 
ਸਨਭਾ: ਲਾਯ ਅਤ ਸਬਆਚਾਯਏ ਸਫਿੰਫਾਂ ਦੀ 
ਜੁਰਫਿੰਦੀ, ਿੰ ਨਾ : 79-88 

ਭਦਯਲ਼ੀ, ਭਈ-ਜੂਨ 2012, ਅਿੰਏ 127,  

14. ਸਰਭ ਫਰ  ਨੂਿੰ  ਭਝਸਦਆਂ ਸਰਵਾਰ, ਅਿੰਏ-15 
15. ਿੰਜਾਫੀ ਸਨਭ ਦੀ ਨਾਇਏਾ ਸਰਵਾਰ, ਅਿੰਏ-16 
16. ਵੀਯ ਏਥਾ : ਸਏੱ ਤੋਂ ਸਰਭ ਤੱਏ ਐਜ ਸਤਰਏਾ, ਅਿੰਏ 66 
17. ਬਤ ਸਿੰ ਦੀ ਸਫਿੰਫਏਾਯੀ: ਜੁਤ ਅਤ 

ਯਏਾਯ 

ਆਰਚਨਾ 

18. ਿੰਜਾਫੀ ਸਲਅਿੰਏਾਯੀ ਸਰਵਾਰ, ਅਿੰਏ 18 
19. ਿੰਜਾਫੀ ਵਾ-ਸਲਅਿੰ ਲੀਡੀ ਲ਼ਏਾਯੀਆਂ: ਐਜ-ਦਯਣ, ਸਜਰਦ 34, ਛਣ ਸਭਤੀ 2014 . 



ਸਲਧੀ ਅਤ ਸਲਚਾਯਧਾਯਾ 
20. ਭਾਇਆ (ਸਯਸਲਊ) ਨਲਾਂ ਜ਼ਭਾਨਾ, 15.6.13 
21. ਸਦਰਲ਼ ਅਸਧਨ: ਸਧਾਂਤ ਅਤ ਯਏਾਯ ਆਰਚਨਾ, ਜਨਲਯੀ-ਦਿੰਫਯ, 2014 
22. ਿੰਜਾਫੀ ਾਸਵਤਏ ਭੁਰਾਏਾਤਾਂ: ਸਲਧਾ ਅਤ 

ਰਏਾਯਜ 
ਲ਼ਸਟ, ਅਰਰ-ਤਿੰਫਯ, 2013, ਛਣ ਾਰ: 2015 

23. ਜਫੀਯ ਭਿੰਡ ਯਸਚਤ ਨਾਲਰ ‘ਐਾਜ’: ਭਤ ਦ 
ਾ ’ਚ ਸਜ਼ਿੰ ਦੀ ਦੀ ਤਰਾਲ਼ 

ਲ਼ਸਟ, ਅਏਤੂਫਯ-ਭਾਯਚ 2014, ਛਣ ਾਰ: 2015 

24. ਜਿੰ ਭ-ੂਏਲ਼ਭੀਯ ਦਾ ਿੰਜਾਫੀ ਾਸਵਤ ਅਤ 
ੁਤਏ ‘ਾਸਵਤ ਿੰਲਾਦ’ 

ਲ਼ਸਟ, ਅਏਤੂਫਯ-ਭਾਯਚ 2015, ਛਣ ਾਰ: 2015 

25. ਭਏਾਰੀ ਸਚਿੰਤਨ ਅਤ ਸਰਭ ਸਧਾਂਤਏਾਯੀ ਐਜ-ਦਯਣ, 2013, ਛਣ ਾਰ: 2015 
26.  Representation of the 1984 Tragedy in 

Punjabi Cinema: Ideology and Cultural 

Politics 

Sikh Formations: Religion, Cultural and Theory, 
Volume 12, 2016 

27. ਸਬਆਚਾਯਏ ਅਸਧਨ: ਸਲਧੀ ਅਤ 
ਸਲਚਾਯਧਾਯਾ 

ਿੰਲਾਦ, ਜਨਲਯੀ-ਜੂਨ 2016 

28. ਜੜਹ-ਭੁਰਾ ਸਤਵੜਹ ਾਸਵ: ਸਲਯਾ ਅਤ 
ਲਯਤਭਾਨ 

ਸਟ, ਅਰਰ-ਤਿੰਫਯ 2014, ਛਣ ਾਰ 2016. 

29. ਦਲ਼-ਲਿੰਡ ਏਥਾਲਾਂ ਦਾ ਭਏਾਰੀ ਿੰਦਯਬ ਅਤ 
‘ਤਭ’ 

ਿੰਲਾਦ, ਜੁਰਾਈ-ਦਿੰਫਯ 2016. 

30. ਫਵੁ-ਸਬਆਚਾਯਲਾਦ ਅਤ ਬਾਯਤ/ਿੰਜਾਫ: 
ਿੰਨ ਿੰਤਾਰੀ ਦ ਆਯ-ਾਯ 

ਿੰਲਾਦ, ਜੁਰਾਈ-ਦਿੰਫਯ 2017 

31. ਵਲਾਰ ਸਟੱਣੀਆਂ ਅਤ ੁਤਏ ੂਚੀ ਐਜ-ਸਤਰਏਾ, ਤਿੰਫਯ 2014 

32. ਾਇਤਰ ਚਏਯਲਯਤੀ ੀਲਾਏ ਸਬਆਚਾਯਏ ਸਤਰਏਾ, ਜਨਲਯੀ 2015 

33. ਭਏਾਰੀ ਭੀਡੀਆ: ਿੰਜਾਫ ਰਿੰ ਐਜ-ਸਤਰਏਾ: ਭਾਯਚ 2015 

34. ਰਏ-ਰਚਸਰਤ (ਾੂਰਯ) ਸਬਆਚਾਯ: 
ਉਦਮ ਜਾਂ ਏਰਾ 

ਭਦਯਲ਼ੀ, ਭਾਯਚ-ਅਰਰ 2015 

35. ਨਾਲਰ/ਸਰਭ: ਟਯਨ ਟ ੂਾਸਏਤਾਨ ਸਰਵਾਰ, ਅਤ 2016. 

36. ਨ    ‘         ਨ               ’: 
    ਨ         

   ,  ਨ   -      2018 

37.                             ,     28,       2019 



38. 
 

              -       ਨ   
   -              -      

   ,     ਨ           -1, 2020 

39.                  ਨ   (      ‘  ਨ 
      ’     ‘              ’) 

     ,      -      2019,             ,        
  ਨ       ,        

40.                 ਨ              
     ‘        ਨ  ’ 

     ,        2019         2020,        
     ,          ਨ       ,        

 
B (1) Articles/chapters published in Books 

S.N. Title with page no. Book Title, editor & Publisher 

1. ਆਣੀ ਛਾਲੇਂ ਏੲ ਫਠ ਨਾ ਏਦਾ, ਿੰ ਨਾ: 
114-119 

ਨਭ ਲ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਆਫਲ਼ਾਯ, ਜਫੀਯ ਬੱੁਰਯ, ਿੰਜਾਫੀ 
ਾਸਵਤ ਅਏਾਦਭੀ, ਚਿੰਡੀੜਹ 

2. ਭਏਾਰੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਭਾਜ ਅਤ ੁਯਸਦਆਰ 
ਸਿੰ ਦਾ ਨਾਲਰ ‘ਯਾ’, ਿੰ ਨਾ: 174-181 

ਨਲੀਂ ਿੰ ਜਾਫੀ ਆਰਚਨਾ-3, ਡਾ. ੁਸਤਿੰਦਯ ਸਿੰ ਨੂਯ ਅਤ 
ਡਾ. ਲਨੀਤਾ, ਭਨਰੀਤ ਰਏਾਲ਼ਨ, ਨਲੀਂ ਸਦੱਰੀ, 2009 

3. ਫੁਲ਼ਯਾ ਜਾਜ਼ : ਵਯ ੁਖ਼ਨ ਸਜਏਾ ਇਏ 
ਭੁਏਾਭ  ਵ 

ਫੁਲ਼ਯਾ ਜਾਜ਼ ਯਸਚਤ ਾਸਵਤ : ਯਏਾਯ ਤ ਿੰ ਲਾਦ, ਡਾ. 
ਤਾਯਾ ਸਿੰ, ਰਏੀਤ ਰਏਾਲ਼ਨ, ਚਿੰਡੀੜਹ, 2010 

4. ਦਰੀ ਏਯ ਸਟਲਾਣਾ ਿੰਜਾਫੀ ਫਾਰ ਸਲਲ਼ਲ-ਏਲ਼, ਡਾ. ਧਨਲਿੰਤ ਏਯ, ਿੰਜਾਫੀ 
ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ 

6. ਸਨਿੱਏੀ ਏਵਾਣੀ ਿੰਜਾਫੀ ਫਾਰ ਸਲਲ਼ਲ-ਏਲ਼, ਡਾ. ਧਨਲਿੰਤ ਏਯ, ਿੰਜਾਫੀ 
ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ 

7.  ਡਾ. ਜਸਿੰਦਯ ਸਿੰ ਯਾਵੀ ਦਾ ਆਰਚਨਾ 
ਸਚਿੰਤਨ (ੁਤਏ ਜਤ ਜੁਤ ਏੀ ਫਾਯਤਾ ਦ 
ਰਿੰ ਸਲਚ) 

ਡਾ. ਜਸਿੰਦਯ ਸਿੰ ਯਾਵੀ ਸਭਯਤੀ ਰਿੰ ਥ, ਿੰਾ. ਵਯਚਿੰਦ 
ਸਿੰ ਫਦੀ, ਯਸਭਿੰਦਯ ਏਯ, ਸਿੰ ਫਰਦਯਜ਼, ਫਾਜ਼ਾਯ ਭਾਈ 
ਲਾਂ, ਅਿੰ ਸਭਰਤਯ 

8. ਿੰਜਾਫੀ ਰਏ-ਭਨ ਅਤ ੀਤਾਂ ਦਾ ਸਰਭਾਂਏਣ ਰਏਧਾਯਾ ਦੀ ਬੂਸਭਏਾ (ਟਏਟ ਫੱੁਏ), ਿੰਾ.-ਬੁਸਿੰ ਦਯ 
ਸਿੰ ਐਸਵਯਾ, ੁਯਜੀਤ ਸਿੰ, ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, 
ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ 

9. ਸੱਐ ਡਾਇਯਾ, ਿੰਜਾਫ ਿੰਏਟ ਅਤ 
ਾਈਫਯ, ਿੰ ਨਾ: 41-60 

ਿੰਜਾਫੀ ਡਾਇਯਾ: ਾਸਵਤ ਅਤ ਸਬਆਚਾਯ, 

ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ, 2012 
10. ਅਭਯਜੀਤ ਸਿੰ ਏਾਂ ਅਭਯਜੀਤ ਸਿੰ ਏਾਂ ਸਸਭਰਤ ਰਿੰ ਥ, ਫਰੀਏਲ਼ਨ 

ਸਟਆਰਾ, ਿੰ . ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ। 2013 
11. ਭਾਤ-ਰਏ ਦਾ ਾਤਯ ਿੰਾਯ ਭਾਤ-ਰਏ: ਜਤ ਅਤ ਜੁਤ, ਯਲ਼ੀਅ ਫੁਏ, 2014 
12. ਸਲ਼ਏਾਯਾਵ: ਰਐਏ, ਸਰਐਤ ਅਤ ਦਸਭਆਂ 

ਦੀ ਮਾਦ ਦਾ ਅਿੰਤਯ-ਿੰਲਾਦ 
ਸਲ਼ਏਾਯਾਵ: ਾਂਝ ਦਸਭਆਂ ਦਾ ਸਫਯਤਾਂਤ, ਚਤਨਾ 
ਰਏਾਲ਼ਨ, 2012 

13 ਇਸਤਵਾ, ਭਏਾਰ ਅਤ ਦਲ਼-ਲਿੰਡ ਦੀ 
ਏਥਾਏਾਯੀ 

ਲਯਨ ਚਿੰਦਨ: ਸਯਜਣਾ ਅਤ ਸਭਯਨ, ਿੰਭ 
ਫਰੀਏਲ਼ਨਜ਼, 2013 

14. ਿੰਜਾਫੀ ਡਾਇਯਾ: ਛਾਣ ਦ ਫਦਰਦ 
ਿੰਦਯਬ 

ਸਬਆਚਾਯ ਅਤ ਾਸਵਤ ਦ ਿੰਦਯਬ: ਉਤਯ-ਆਧੁਨਏਤਾ 
ਤ ਿੰਜਾਫੀ ਡਾਇਯਾ, ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, ਭਾਤਾ 



ੁਜਯੀ ਏਾਰਜ, ਸਤਵੜਹ ਾਸਵਫ, 2014 
15. ਿੰਜਾਫ ਦਾ ਸਏਾਨੀ ਿੰਏਟ: ਸਬਆਚਾਯਏ 

ਸਯਐ 
ਿੰਜਾਫ ਦੀ ਐਤੀਫਾੜੀ ਆਯਸਥਏਤਾ, ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, 
ਿੰ . ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ। 2016 

16.              -     :         ਨ ਨ                ਨ,    ਨ       ਨ,        , 
2016 

16. ਨੀਰ ਤਾਸਯਆਂ ਦੀ ਭਤ: ਸਲਚਾਯਧਾਯਾਈ 
ਅਸਧਨ 

ਜਸਿੰਦਯ ਸਿੰ ਏਯੋਂ ਦੀ ਸਫਯਤਾਂਤ-ਜੁਤ, ਏ. ਜੀ. 
ਰਾਸਪਏ, ਅਿੰ ਸਭਰਤਯ, 2017. 

 
 
 
B (11) Full papers in Conference Proceedings 

S.N. Title with page no. Details of conference Publication 

1. ਯਲਾੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਨਾਲਰ ਸਲਚ ਯਤ; ਭਰ 
ਅਤ ਲ਼ਏਾਯੀ, ਿੰ ਨਾ: 57-67 

ਿੰਜਾਫੀ ਡਾਇਯਾ (22ਲੀਂ ਅਿੰ ਤਯ-ਯਾਲ਼ਟਯੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਸਲਏਾ 
ਏਾਨਯਿੰ , 1-3 ਯਲਯੀ, 2006), ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, 
ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ 

2. ਿੰਜਾਫੀ ਾਸਵਤਏ ਭੁਰਾਏਾਤਾਂ: ਸਲਧਾਤ 
ਯੂ ਅਤ ਯੂਾਂਤਯਣ, ਿੰ ਨਾ:197-209 

ਆਧੁਸਨਏ ਿੰ ਜਾਫੀ ਾਸਵਤ ਯੂਾਏਾਯ : ਸਧਾਂਤ ਤ ਯੂਾਂਤਯਣ, 

ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ, 2011  
3. ਿੰਜਾਫੀ ੀਤ ਸਰਭਾਂਏਣ ਸਲਚ ਯਤ 

ਸਫਿੰਫਏਾਯੀ : ਸਲਧੀ ਅਤ ਸਲਚਾਯਧਾਯਾ, ਿੰ ਨਾ: 
78-90 

ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ, ਾਸਵਤ, ਸਬਆਚਾਯ ਅਤ ਭੀਡੀਆ: ਅਿੰ ਤਯ-
ਿੰਲਾਦ, ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ, 
2011 

4. ਾਯਯਾਲ਼ਟਯੀਲਾਦ ਅਤ ਯਲਾੀ 
ਡਾਇਯਏ ਭਾਜ-ਸਬਆਚਾਯ, ਿੰ ਨਾ: 
63-90 

ਿੰਜਾਫੀ ਡਾਇਯਾ : ਅਸਧਨ ਅਤ ਅਸਧਆਨ, 

ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ, 2011 

5. ਯਲਾੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਰ : ਯਲਾੀ ਸਯਐ 
ਅਤ ‘ਯ’ ਦੀ ਸਫਿੰਫਏਾਯੀ,  

ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ, ਾਸਵਤ ਤ ਸਬਆਚਾਯ: ਅਿੰ ਤਯ-ਯਾਲ਼ਟਯੀ 
ਯਏਾਯ, ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ, 
2012 

6. ਸੱਐ ਡਾਇਯਾ, ਿੰਜਾਫ ਿੰਏਟ ਅਤ 
ਾਈਫਯ 
 

ਿੰਜਾਫੀ ਡਾਇਯਾ: ਾਸਵਤ ਅਤ ਸਬਆਚਾਯ, ਫਰੀਏਲ਼ਨ 
ਸਫਊਯ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ, 2012 

7. ਧਯਭ, ਛਾਣ ਅਤ ਯਾਜਨੀਤੀ ਨੈਲ਼ਨਰ ਭੀਨਾਯ ਨ ਲ਼ੀ-ਸਯਚੂਅਰ ਏਨਯਨ ਆ 
ਸਯਰੀਜਨ, ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ, 
ਸਟਆਰਾ, 2015. 

8. ਿੰਜਾਫੀ ਨਾਲਰ ਸਲਚ ਰਏਧਾਯਾਈ ਯੂਾਂਤਯਨ ਰਏਧਾਯਾ ਅਤ ਆਧੁਸਨਏਤਾ: ਯੂਾਂਤਯਨ ਅਤ ਅਸਧਆਨ, 
ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ, 2011 

9. ਭਿੰਡੀ, ਭੀਡੀਆ ਅਤ ਫੀਭਾਯ ਭਾਨਸਏਤਾ ਦ 
ਸਵਿੰ ਏ ਯੂ 

ਸਲਲ਼ਲੀਏਯਨ ਅਤ ਿੰਜਾਫੀ ਸਬਆਚਾਯ ਨੂਿੰ  ਦਯਲ਼ 
ਚੁਣਤੀਆਂ,  
ਟਲੈਂਟੀ ਟ ੈਂਚਯੀ ਫਰੀਏਲ਼ਨ, ਸਟਆਰਾ, 2013 

10. ਿੰਜਾਫੀ ਸਰਭਾਂ ਅਤ ਿੰਜਾਫੀ ਭਾਜ: ਸਲਲ਼ਲੀ 
ਯੂ 

ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ, ਾਸਵਤ ਅਤ ਸਬਆਚਾਯ ਦਾ ਸਲਲ਼ਲੀ ਯੂ, 
ਫਰੀਏਲ਼ਨ ਸਫਊਯ, ਿੰ .ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ, 2015 

11. ਿੰਜਾਫ ਿੰਏਟ ਅਤ ਿੰਜਾਫੀ ਨਾਲਰ: ਿੰਜਾਫੀ ਨਾਲਰ: ਰਾਤੀਆਂ ਅਤ ਿੰਬਾਲਨਾਲਾਂ, 2015 



ਸਲਚਾਯਧਾਯਾਈ ਅਸਧਨ 
12,  ਸਰਭ ‘ਸਏੱਾ’: ਡਾਇਯਏ ਿੰਲਦਨਾ, ਦਲ਼-

ਲਿੰਡ ਅਤ ਜੈਂਡਯ ਛਾਣ ਦਾ ਅਿੰਤਯ-ਿੰਲਾਦ 
Title: Indian/Punjabi Diasporic Cinema: 

Representations of Transnational Experience 

Published by Publication Bureau, Punjabi 
University, Patiala, 2016 

13. ਾਊਥ ਲ਼ੀਆ ਸਲਚ ਧਯਭ ਅਤ 
ਸਬਆਚਾਯਏ ਛਾਣ ਦ ਅਿੰਤਯ-ਿੰਫਿੰਧ 

Title: South Asian History Conference, October 16-

18, 2015 

Published by Publication Bureau, Punjabi 

University, Patiala, 2016 

14. ਉਤਯ-ਿੰਤਾਰੀ ਿੰਜਾਫ: ਇਸਤਵਾ ਅਤ 
ਲ਼ਏਾਯੀ 

Title: Punjab History Conference, March 4-6, 2016 

(2017), Publication Bureau, Punjabi University, 

Patiala 

15.                             : 
               

                       ,      ਨ ਨ      
  ਨ            ,      ,               2017 

16.                  ਨ   ਨ ’     
    ’:    ਨ          -              

                            ਨ      ,       
             , 2020 

 
E (11)   Papers Presented in Conferences, Seminars, Workshops, Symposia 

S.N. Title Of the Paper 
Presented 

Title Of 
Conference/S
eminar etc. 

Date(s) of 
the 

Organised by 

1. ਅੱਧ-ਚਾਨਣੀ ਯਾਤ ਨੈਸਤਏ 
ਸਯਐ  

ੁਯਸਦਆਰ ਸਿੰ 
ਦਾ ਯਚਨਾ 
ਿੰਾਯ 

4-5 
ਤਿੰਫਯ 
2000 

ਿੰਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ ਸਦੱਰੀ ਅਤ ਿੰਜਾਫੀ 
ਸਲਬਾ, ਸਦੱਰੀ ਮੂਨੀ. ਸਦੱਰੀ 

2. ਸਭਖ਼ਾਈਰ ਫਾਖ਼ਸਤਨ  ਭਏਾਰੀ ੱਛਭੀ 
ਸਚਿੰਤਨ 

2001 ਿੰਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ ਸਦੱਰੀ ਅਤ ਬਾਯਤੀ 
ਾਸਵਤ ਅਏਾਦਭੀ ਸਦੱਰੀ 

3. ਯਲਾੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਨਾਲਰ ਸਲਚ 
ਯਤ: ਭਰ ਅਤ ਲ਼ਏਾਯੀ  

‘ਿੰ ਜਾਫੀ 
ਡਾਇਯਾ’ 
22ਲੀਂ ਅਿੰ ਤਯ-
ਯਾਲ਼ਟਯੀ ਿੰਜਾਫੀ 
ਸਲਏਾ 
ਏਾਨਪਯਿੰ  

01-03 
ਯਲਯੀ 
2006 

ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲਏਾ ਸਲਬਾ, ਿੰਜਾਫੀ 
ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ 

4. ਿੰਜਾਫੀ ਾਸਵਤਏ ਭੁਰਾਏਾਤਾਂ: 
ਸਧਾਂਤ ਅਤ ਯੂ  

ਲੀਵਲੀਂ ਦੀ ਦੀ 
ਿੰ ਜਾਫੀ ਲਾਯਤਏ 

ਅਏਤੂਫਯ 
2006 

ਿੰਜਾਫੀ ਸਲਬਾ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. 
ਸਟਆਰਾ 

5. ਵਲਾਰ, ਯ ਸਟੱਣੀਆਂ ਅਤ 
ੁਤਏ ੂਚੀ  

ਐਜ-ਲਯਏਲ਼ਾ  8-12 
ਜਨਲਯੀ 
2007 

ਿੰਜਾਫੀ ਸਲਬਾ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. 
ਸਟਆਰਾ 

6. ਯਲਾੀ ਸਯਐ ਸਲਚ ‘ਯ’ 
ਦੀ ਸਫਿੰਫਏਾਯੀ (ਯਲਾੀ 

ਿੰ ਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ, 
ਾਸਵਤ ਅਤ 

30-31 
ਭਾਯਚ 

ਿੰ ਜਾਫੀ ਸਲਬਾ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. 
ਸਟਆਰਾ 



ਿੰਜਾਫੀ ਰ ਦ ਸਲਲ਼ ਰਿੰ 
ਸਲਚ) 

ਸਬਆਚਾਯ ਦ 
ਅਿੰ ਤਯ-ਯਾਲ਼ਟਯੀ 
ਯਏਾਯ 

2007 

7. ਿੰਜਾਫੀ ਨਾਲਰ ਸਲਚ 
ਰਏਧਾਯਾਈ ਯੂਾਂਤਯਣ  

ਰਏਧਾਯਾ ਅਤ 
ਆਧੁਸਨਏਤਾ: 
ਯੂਾਂਤਯਣ ਅਤ 
ੁਨਯ-ਭੁਰਾਂਏਣ 

15-16 
ਜਨਲਯੀ 
2008 

ਿੰਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ ਸਦੱਰੀ ਅਤ ਿੰਜਾਫੀ 
ਸਲਬਾ ਿੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ 

8. ਿੰ ਜਾਫੀ ਾਸਵਤਏ ਭੁਰਾਏਾਤਾਂ: 
ਸਲਧਾਤ ਯੂ ਅਤ ਰਏਾਯਜ  

ਆਧੁਸਨਏ 
ਾਸਵਤ 
ਯੂਾਏਾਯ: 
ਸਧਾਂਤ ਅਤ 
ਯੂਾਂਤਯਨ 

05-06 
ਭਾਯਚ 
2008 

ਿੰਜਾਫੀ ਸਲਬਾ, ਿੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. 
ਸਟਆਰਾ 

9. ਿੰਤ ਸਿੰ ਐੋਂ ਯਸਚਤ ਰ: 
ਨਲ-ਇਸਤਵਾਲਾਦ ਅਤ 
ਉੱਤਯ-ਫਤੀਲਾਦ ਦ ਰਿੰ 
ਸਲਚ  

ਿੰਤ ਸਿੰ ਐੋਂ 
ਲ਼ਤਾਫਦੀ 
ਭੀਨਾਯ  

03-04 
ਤਿੰਫਯ 
2008 

ਬਾਯਤੀ ਾਸਵਤ ਅਏਾਦਭੀ ਸਦੱਰੀ ਅਤ 
ਿੰ ਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲਏਾ ਸਲਬਾ, ਿੰਜਾਫੀ 
ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ 

10 ਤਰੁਜ ਲਸਵਿੰ ਦਾ ਸਯਵਾ: ਭਰਾ 
ਬਤ ਸਿੰ ਦੀ ਸਫਿੰਫਏਾਯੀ ਦਾ  

ਫਰਦਲ ਸਿੰ 
ਯਸਚਤ ਨਾਲਰ 
‘ਤਰੁਜ ਲਸਵਿੰ ਦਾ 
ਸਯਵਾ’ ਤ ਸਲਚਾਯ 
ਲ਼ਟੀ 

30 ਨਲਿੰਫਯ 
2008 

ਰਏ ਾਸਵਤ ਅਏਾਦਭੀ (ਯਸਜ.) ਭਾ 
ਅਤ ਡੀ ਭ ਏਾਰਜ ਭਾ 

11 ਭੀਡੀਆ, ਸਵਿੰ ਾ ਅਤ ਿੰ ਜਾਫੀ 
ਸਬਆਚਾਯ  

ਭੀਡੀਆ ਡਂ 
ਾਇਟੀ 

15-16 
ਜਨਲਯੀ 
2009 

ਭਾਜ-ਸਲਸਆਨ ਸਲਬਾ, ਿੰਜਾਫੀ 
ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ 

12. ਬਤ ਸਿੰ ਦੀ ਸਫਿੰਫਏਾਯੀ: 
ਾਠਏ, ਦਯਲ਼ਏ ਅਤ 
ਸਲਚਾਯਧਾਯਾ (ਨਾਲਰ ਤਰੁਜ 
ਲਸਵਿੰ ਦਾ ਸਯਵਾ ਅਤ ਸਰਭ ‘ਦ 
ਰੀਜੈਂਡ ਆ ਬਤ ਸਿੰ’ ਦ 
ਸਲਲ਼ਲ਼ ਰਿੰ ਸਲਚ) 

ਅਜਏਾ ਿੰਜਾਫੀ 
ਾਸਵਤ: ਿੰਦਯਬ 
ਅਤ ਯਏਾਯ 

18-19 
ਭਾਯਚ 
2009 

ਸਦਆਰ ਸਿੰ ਏਾਰਜ (ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ 
ਆ ਸਦੱਰੀ) ਨਲੀਂ ਸਦੱਰੀ 

13. ਿੰਜਾਫੀ ਰਏ-ਭਨ ਅਤ ੀਤਾਂ 
ਦਾ ਸਰਭਾਂਏਣ  

ਰਏਧਾਯਾ: 
ਉੱਤਯ-ਆਧੁਸਨਏ 
ਸਯਐ 

26 ਭਾਯਚ 
2009 

ਿੰਜਾਫੀ ਾਸਵਤ ਅਸਧਨ ਸਲਬਾ ,

ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਲ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ,
ਅਿੰ ਸਭਰਤਯ 
 

14. ਾਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ਿੰ ਜਾਫੀ 
ੱਸਬਆਚਾਯ: ਭਾਜ-
ਸਬਆਚਾਯਏ ਸਯਲਯਤਨ  

ਾਯਯਾਲ਼ਟਯੀ 
ਿੰ ਜਾਫੀ ਾਸਵਤ 
ਅਤ 
ਸਬਆਚਾਯ: 
ਚੁਣਤੀਆਂ ਅਤ 

28 
ਯਲਯੀ-01 
ਭਾਯਚ 
2010 

ਲਯਰਡ ਿੰ ਜਾਫੀ ੈਂਟਯ ਅਤ ਬਾਯਤੀ 
ਾਸਵਤ ਅਏਾਦਭੀ ਨਲੀਂ ਸਦੱਰੀ, ਿੰਜਾਫੀ 
ਮੂਨੀ. ਏੈਂ 



ਿੰਬਾਲਨਾਲਾਂ 
15. ਸੱਐ ਡਾਇਯ ਸਲਚ 84 ਦੀ 

ਮਾਦ: ਯਏਾਯ ਅਤ 
ਯਾਜਨੀਤੀ (ਅਯਲ਼ਨ ਫਸਰਊ 
ਟਾਯ ਅਤ ਸਦੱਰੀ ਏਤਰਆਭ 
ਫਿੰਧੀ ਮੂ-ਸਟਊਫ ਤ 
ਉਰਫਧ ਲੀਡੀ 
ਲ਼ਏਾਯੀਆਂ ਦ ਰਿੰ ਸਲਚ)  
 

ਯਲਾ ਅਤ 
ਯਲਾੀ ਿੰ ਜਾਫੀ 
ਾਸਵਤ ਦਾ 
ਬਸਲੱਐ 

09-10 
ਯਲਯੀ 
2010 

ੈਂਟਯ ਾਯ ਇਿੰ ਭੀਯੈਂਟ ਟੀਡੀਜ਼, 

ਿੰਜਾਫੀ ਾਸਵਤ ਅਸਧਨ ਸਲਬਾ ,

ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਲ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ,
ਅਿੰ ਸਭਰਤਯ 

16. ਿੰੀਤ ਉਦਮ, ਡਯਾਲਾਦ ਅਤ 
ਿੰ ਜਾਫੀ ਰਏ-ਭਨ (ਫੱਫੂ ਭਾਨ ਦ 
ੀਤ ‘ਇਏ ਫਾਫਾ ਨਾਨਏ ੀ’ ਦ 
ਸਲਲ਼ਲ਼ ਰਿੰ ਸਲਚ) 

ਿੰਜਾਫੀ 
ਸਬਆਚਾਯ: 
ਲਯਤਭਾਨ 
ਚੁਣਤੀਆਂ 

23 ਭਾਯਚ 
2010 

ਿੰਜਾਫੀ ਾਸਵਤ ਅਸਧਨ ਸਲਬਾ ,

ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਲ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ,
ਅਿੰ ਸਭਰਤਯ 

17. ਲਾਸਯ ਦੀ ਵੀਯ ਦਾ 
ਭਏਾਰੀਏਯਨ: ਸਏ ਦ ਵੱਏ 
ਸਲੱਚ (ਸਵਿੰ ਦੀ ਸਰਭ ‘ਵੀਯ 
ਯਾਂਝਾ’ (1970) ਅਤ ਿੰ ਜਾਫੀ 
ਸਰਭ ‘ਵੀਯ ਯਾਂਝਾ-  ਟਯੂ 
ਰਲ ਟਯੀ’ (2009) ਦ 
ਰਿੰ ਸਲਚ) 

ਭੱਧਏਾਰੀ 
ਿੰ ਜਾਫੀ ਾਸਵਤ: 
ੁਨਯ ਭੁਰਾਂਏਣ 

18 ਤਿੰਫਯ 
2010 

ਸਦਆਰ ਸਿੰ ਏਾਰਜ (ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ 
ਆ ਸਦੱਰੀ) ਨਲੀਂ ਸਦੱਰੀ  

18. ਾਯਯਾਲ਼ਟਯੀਲਾਦ ਅਤ ਸੱਐ 
ਡਾਇਯ ਦੀ ‘ਵਭਰੈਂਡ’ 
ਯਾਜਨੀਤੀ  

ਯਲਾੀ ਾਸਵਤ 
ਸਲਚ ਯਾਲ਼ਟਯੀ 
ਚਤਨਾ 

26-27 
ਅਏਤੂਫਯ 
2010 

ਫਾਫਾ ਫੱੁਢਾ ਏਾਰਜ, ਫੀੜ ਾਸਵਫ 
(ਠੱਟਾ) (ਮੂ ਜੀ ੀ ਦ ਸਵਮ ਨਾਰ) 

19. ਿੰਜਾਫੀ ਵਾ-ਸਲਅਿੰ ਲੀਡੀ 
ਲ਼ਏਾਯੀਆਂ: ਸਲਧੀ ਅਤ 
ਸਲਚਾਯਧਾਯਾ  
 
 

ਿੰਜਾਫੀ ਾਸਵਤ, 

ਸਬਆਚਾਯ ਅਤ 
ਭੀਡੀਆ: ਅਿੰ ਤਯ-
ਿੰਲਾਦ 

06-07 
ਜਨਲਯੀ 
2011 

ਿੰਜਾਫੀ ਸਲਬਾ, ਿੰਜਾਫੀ 
ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ, ਸਟਆਰਾ 

20. ਸਡਜੀਟਰ ਸਲਜਅੂਰ 
ਸਬਆਚਾਯ ਦਾ ਅਸਧਨ : 
ਾਯਥਏਤਾ ਅਤ ਚੁਣਤੀਆਂ 

ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦਾ 
ਅਸਧਨ ਅਤ 
ਅਸਧਆਨ: 
ਸਲਯਾ ਅਤ 
ਲਯਤਭਾਨ 

10-11 
ਯਲਯੀ 
2011 

ਿੰਜਾਫੀ ਅਸਧਨ ਏੂਰ, ੁਯੂ ਨਾਨਏ 
ਦਲ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ, ਅਿੰ ਸਭਰਤਯ 

21. ਿੰਜਾਫੀ ਡਾਇਯ ਦੀ 
ਨੈੀਲ਼ਨ ਦਾ ਸਫਯਤਾਂਤ: 
ਸਫਰਸਟਲ਼ ਫਯਨ ਦੀ 

ਵਯਜੀਤ 
ਅਟਲਾਰ ਯਸਚਤ 
ਨਾਲਰ ‘ਸਫਰਸਟਲ਼ 
ਫਯਨ ਦੀ’ ਤ 
ਸਲਚਾਯ-ਲ਼ਟੀ 

18 ਭਾਯਚ, 

2011 
ਿੰਜਾਫੀ ਾਸਵਤ ਬਾ (ਯਸਜ.), 

ਚਿੰਡੀੜਹ 

22. ੁਤਏ ‘ਾਸਵਤ-ਿੰਲਾਦ’ : ੁਤਏ 11-9- ਜ ਡਂ ਏ ਅਏਡਭੀ  ਆਯਟ, 



ਭਰ ਅਤ ਯਏਾਯ ‘ਾਸਵਤ-ਿੰਲਾਦ’ 
ਤ ਯਾਟਯੀ 
ੱਧਯ ਦੀ ਲ਼ਟੀ 

2011 ਏਰਚਯ ਡਂ ਰੈਂੂਜਜ਼ ਅਤ ਿੰਜਾਫੀ 
ਅਦਫੀ ਿੰਤ ਜਿੰ ਭ ੂ

23. ਭਏਾਰੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਸਨਭਾ 
ਸਲਚ ਨਾਇਏਾ ਦੀ 

ਸਫਿੰਫਏਾਯੀ(‘ਇਏ ਏੁੜੀ ਿੰ ਜਾਫ 
ਦੀ’, ‘ਏਭ’ ਅਤ ‘ਜੀਵਨੇ 

ਭਯਾ ਸਦਰ ਰੁਸਟਆ’ ਸਰਭਾਂ 
ਦ ਰਿੰ ਸਲਚ) 

ਭਨਟਯੀਸਭਿੰ 
ਜੈਂਡਯ : ਇਲ਼ਜ਼ੂ 
ਡਂ ਚਰੇਂਜਜ਼ 

25-26 
ਨਲਿੰਫਯ 
2011 

ਲੁਭਨ ਟੱਡੀ ੈਂਟਯ ਿੰਜਾਫੀ 
ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ 

24. ਿੰਏਟ-ਏਾਰ, ਮਾਦਾਂ ਦਾ 
ਸਫਯਤਾਂਤ ਅਤ ਛਾਣ ਦੀ 

ਯਾਜਨੀਤੀ(ਡਾ. ਯਛਾਰ ਸਿੰ  
ਫਾਰੀ ਦ ਨਾਲਰ ‘ਚਾਵਤ’ ਦ 

ਵਲਾਰ ਨਾਰ) 

ਜਿੰ ਭ-ੂਏਲ਼ਭੀਯ ਦਾ 
ਿੰ ਜਾਫੀ ਨਾਲਰ 
ਸਲਲ਼ ਤ ਦ-ਯਜ਼ਾ 
ਯਾਲ਼ਟਯੀ 
ਭੀਨਾਯ 

02-03 
ਦਿੰਫਯ 
2011 

ਜ ਡਂ ਏ ਅਏਡਭੀ  ਆਯਟ, 

ਏਰਚਯ ਡਂ ਰੈਂੂਜਜ਼ ਅਤ ਿੰਜਾਫੀ 
ਅਦਫੀ ਿੰਤ ਜਿੰ ਭ ੂ

25. ਭਏਾਰੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਏਵਾਣੀ ਦਾ 
ਯਾਜਨੀਤਏ ਅਲਚਤਨ 

ਭਏਾਰੀ 
ਿੰ ਜਾਫੀ ਾਸਵਤ : 
ਯਾਜਨੀਤਏ 
ਅਲਚਤਨ 

07 ਦਿੰਫਯ 
2011 

ਿੰਜਾਫੀ ਸਲਬਾ, ਏੁਯਏੂਲ਼ਤਯ 
ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ 

26. ਰਐਏ, ਸਰਐਤ ਅਤ ਦਸਭਆਂ 
ਦੀ ਮਾਦ 

(ੁਸਯਿੰ ਦਯ ਨੀਯ ਦ ਨਾਲਰ 

ਸਲ਼ਏਾਯਾਵ ਦ ਰਿੰ ਸਲਚ) 

ਿੰਜਾਫੀ ਨਾਲਰ 
ਲ਼ਟੀ 

07 ਜਨਲਯੀ 
2012 

ਿੰਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ ਸਦੱਰੀ 

26. ਭੀਡੀਆ, ਭਿੰਡੀ ਅਤ ਯਤ ਬਾਯਤੀ ਨਾਯੀ 
ਸਬਆਚਾਯਏ 
ਰਿੰ ਸਲਚ 

28 ਜਨਲਯੀ 
2012 

ਲ਼ਸਵਜ਼ਾਦਾ ਨਿੰ ਦ ਏਾਰਜ ਅਿੰ ਸਭਰਤਯ (ਮੂ 
ਜੀ ੀ ਦ ਸਵਮ ਨਾਰ) 

27. ਦਲ਼-ਲਿੰਡ ਏਥਾਲਾਂ: ਭਏਾਰੀ 
ਿੰਦਯਬ (‘ਤਭ’ ਦ ਲ਼ਾਫਸਦਏ 

ਅਤ ਸਰਭ ਾਠ ਦ ਰਿੰ 
ਸਲਚ 

ਭਾਂ, ਭਾਜ 
ਅਤ ਿੰ ਜਾਫੀ 
ਨਾਲਰ 

14-15 
ਯਲਯੀ 
2012 

ਡੀਾਯਟਭੈਂਟ ਆ ਈਲਸਨਿੰ  
ਟੱਡੀਜ਼, ਿੰਜਾਫ ਮੂਨੀ. ਚਿੰਡੀੜਹ 

28. ਸਰਭ ‘ਫਰ’: ਫਾਰਟਯਨ 
ਸਯਐ 

ਿੰ ਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ, 
ਾਸਵਤ ਅਤ 
ਸਬਆਚਾਯ: 

09-11 
ਜਨਲਯੀ 

ਿੰ ਜਾਫੀ ਸਲਬਾ, ਿੰਜਾਫੀ 
ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ 



ਅਸਧਨ ਦ ਨਲੇਂ 
ਯਏਾਯ 

2012 

29. ਨੈਸਤਏ ਸਯਐ ਸਲਚ ਿੰ ਜਾਫੀ 
ਸਨਭਾ: ਲਾਯ ਅਤ 

ਸਬਆਚਾਯਏ ਸਫਿੰਫਾਂ ਦੀ 
ਜੁਰਫਿੰਦੀ 

ਾਸਵਤ ਅਤ 
ਨੈਸਤਏਤਾ 

 ਿੰਜਾਫੀ ਅਏਾਦਭੀ ਸਦੱਰੀ 

30. ਇਸਤਵਾ, ਭਏਾਰ ਅਤ ਦਲ਼-
ਲਿੰਡ ਏਥਾਏਾਯੀ (ਲਯਨ 

ਚਿੰਦਨ ਯਸਚਤ ਤਰਰੜੀ ‘ਿੰਜਾਫ 
ਿੰਤਾਰੀ’ ਦ ਰਿੰ ਸਲਚ) 

ਡਾ. ਲਯਨ 
ਚਿੰਦਨ: ਸਯਜਣਾ 
ਅਤ ਭੀਸਐਆ 

ਭਾਯਚ 16, 

2012 
ੈਂਟਯ ਾਯ ਇਿੰ ਭੀਯੈਂਟ ਟੱਡੀਜ਼, ੁਯੂ 
ਨਾਨਏ ਦਲ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ਅਿੰ ਸਭਰਤਯ 

31. ਿੰਜਾਫ ਿੰਏਟ : ਯਤ ਅਨੁਬਲ ਲੂਭਨ, ੀ ਡਂ 
ਸਏਉਸਯਟੀ 

26-27 

ਅਏਤੂਫਯ 
12 

ਲੁਭਨ ਟੱਡੀਜ਼ ੈਂਟਯ, ਿੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀ. 
ਸਟਆਰਾ 

32. ਐਾਜ : ਭਤ ਦ ਾ ਚ 
ਸਜ਼ਿੰ ਦੀ ਦ ਅਯਥਾਂ ਦੀ ਤਰਾਲ਼ 

   

33. ਾਈਫਯ, ਸੱਐ 
ਡਾਇਯਾ ਅਤ 1984 

ਸਵਰੀ ਿੰ ਜਾਫੀ 

ਡਾਇਯਾ 
ਏਾਨਯਿੰ ,ਿੰਜਾ
ਫੀ ਛਾਣ: 
ਬਾਲ਼ਾ, ਾਸਵਤ 
ਅਤ ਸਬਆਚਾਯ 
ਦ ਵਲਾਰ ਨਾਰ 

11-12-13 

ਦਿੰਫਯ 
2012 

ਿੰਜਾਫੀ ਸਲਬਾ, ਿੰ . ਮੂਨੀ. ਸਟਆਰਾ 

34. ਸਬਆਚਾਯਏ ਮਾਦਾਂ ਨੂਿੰ  
ਭਨਾਉਂਦੀ ਬੀੜ ਅਤ ਿੰ ਜਾਫ 

ਸਚਿੰਤਨ 

  ਜਿੰ ਭ ੂ

35. ਅਭਯੀਏੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਨਾਲਰ : 
ਅਯਥਾਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤੀ 

ਯਲਾੀ ਿੰ ਜਾਫੀ 
ਨਾਲਰ ਦਾ 
ਏਾਸਲ-ਲ਼ਾਤਯ 

19 ਯਲਯੀ 
2013 

ੈਂਟਯ ਾਯ ਇਭੀਯੈਂਟ ਟੱਡੀਜ਼ 
(ਿੰ ਜਾਫੀ ਅਸਧਨ ਏੂਰ) ੁਯੂ 
ਨਾਨਏ ਦਲ ਮੂਨੀਲਯਸਟੀ ਅਿੰ ਸਭਰਤਯ 

 



 
Title of the Paper 

presented 
Title of Conference/ Seminar Organised by 

36. 

rwStrvwd, siBAwcwr jW 
Drm: ifAwspork pCwx 

dw sm`isAwkwr 

International Conference on 

Cross Cultural Nuances, 

October 30-31, 2014 

kMinAw mhW ividAwlX, jlMDr 

 

 

37. 

pMjwb sMkt nwl sbMiDq 
isnmw: nwrIqv bnwm 

purSqv 

Promoting Excellence in 

Women and Development, 

October 30-31, 2014 

Women’s Study Centre, P U 

Patiala, 

38. lwEqsU: jIvn Aqy icMqn Religious Founders and their 

Philosophies, 11-12 Nov. 2014 

Guru Gobind Singh 

Department of Religious 

Studies 

39. 

pMjwb sMkt Aqy pMjwbI 
nwvl: pySkwrI Aqy nw-
pySkwrI dI rwjnIqI 

pMjwbI nwvl: pRwpqIAW Aqy 
sMBwvnwvW, 15-17 dsMbr 2014 

pMjwbI swihq AiDAYn ivBwg 

40. 
pMjwbI i&lm Aqy pMjwbI 
smwj dw ivSvI srUp 

pMjwbI BwSw, swihq Aqy smwj 
dw ivSvI srUp, 14-16 jnvrI, 

2015 
pMjwbI BwSw ivkws ivBwg 

41. 
pMjwbI isnmw ivc ZYr-
pMjwbI pCwx dI pySkwrI 

pMjwbI fwiesporw Aqy myzbwn 
smwj, 20-22 jnvrI 2015 

pMjwbI ivBwg, pMjwbI 
XUnIvristI, pitAwlw 

42. 
i&lm Aqy smkwlI pMjwbI 

smwj 
mIfIAw Aqy smwj, 20-21 

&rvrI, 2015 
guruU nwnk dyv XUnIvristI, 

kwlj, jlMDr 

43. 
kOmwgwtwmwrU Aqy prvws: 

ieiqhwsk pirpyK 
pMjwb ihstrI kwn&rMs. 28 

&rvrI, 1015 qoN 02 mwrc 2015 
pMjwb ihstorIkl ivBwg, 

pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw 

44. Drm, pCwx Aqy rwjnIqI Socio-Spiritual Concerns of 

Religion, 9-10 March 2015 
Department of Encyclopedia 

of Sikhism 

45. 

 

Diasporic Sensibility and 

Anup Singh’s film ‘Kissa’ 

Indian/Punjabi Diasporic 

Cinema: Narratives of 

Transnational Cinema, 

March 25-27, 2015 

UGC Centre For Diaspora 

Studies 



46. 
Drm Aqy pCwx: smkwlI 

sMdrB 
Third South Asian History 

Conference, 16-18 Oct 2015 

Department of History, P U 

Patiala 

47. 
smkwlI pMjwbI isnymw: 
sMBwvnwvW Aqy cuxOqIAW 

International Conference on 

Reinventing Punjab, Nov 5-7, 

2015 

Baba Khajandas College of 

Management Technology, 

Ludhiana 

48. 
Aorq SskqIkrn Aqy 

nwrIvwd 
Women’s Study Centre, P U 

Patiala, 11-12 Dec. 2015 

7th international conference 

on Empowering Women, 

Empowering Humanity 

49. Youth and Religion 
Religion: Emerging Issues and 

Concerns, Feb 23-24, 2016 

Department of Encyclopedia 

of Sikhism, Punjabi University, 

Patiala 

50. 

‘pMjwb sMkt’ dy ieiqhws 
dI pySkwrI: ivcwrDwrweI 

pirpyK 

Punjab Historical Conference, 

March 4-6, 2016 

Department of Punjab 

Historical Studies 

51. siBAwcwrk AiDAYn ivDI 

siBAwcwr Aqy lokDwrw 
AiDAYn: KyqrI kwrj-ivDIAW 
(isDWq Aqy ivhwr), mwrc 10, 

2016 

pMjwbI AiDAYn skUl, guru 
nwnk dyv XUnIvristI, 

AMimRqsr 

52. 
hwSIAwgq dI pCwx Aqy 
pySkwrI dw sm`isAwkwr 

sbwltRn: ivrsw, vrqmwn Aqy 
Biv`K, 

mwrc 11-12, 2016 

pMjwbI ivBwg, pMjwbI 
XUnIvristI pitAwlw 

53. 
pMjwbI siBAwcwr nUM 

drpyS sMkt 
Challenges to Punjabi Folklore 

and Culture, March 16, 2016 
Department of Punjab, 

University of Delhi 

54. 

pMjwb sMkt Aqy pMjwbI 
fwiesporw: pwr-rwStrI 

pirpyK 

pMjwbI fwiesporw: pwr-rwStrI 
pirpyK 

mwrc 15-17, 2016 

pMjwbI ivBwg, pMjwbI 
XUnIvristI, pitAwlw 

55. 
Bwbw bMdw isMG bhwdr: 

smkwlI pRsMigkqw 

bwbw bMdw isMG bhwdr 

mwrc 17-19, 2016 

BweI gurdws cyAr, pMjwbI 
XUnIvristI, pitAwlw 

56. 
pMjwbI ‘mYN’: btbwry dy 

swey hyT 

Punjabi Sensibility and Punjabi 

Literature 

March 22, 2016 

Department of Evening 

Studies, Panjab university, 

Chandigarh 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UGC sposered Research Projects: 
  

S. 

No. 
Title 

Nature of 

Project 
Period 

1. 
smkwlI idRS siBAwcwr ivc pMjwbI pCwx 

dI isrjxkwrI  

Major 

Research 

Project 

01.7.2012 to 31.12.2014 

2. pMjwbI isnmw: ieiqhws Aqy ivcwrDwrw  Research 

Award 
02-12-2016 to 01-12-2018 

 
 

Bio-Data 
GURMUKH SINGH (Dr.) 

Professor and Head 
Department of Punjabi 

Punjabi University, Patiala (Punjab) 
Email: gurmukh@pbi.ac.in 
gurmukh.pup@gmail.com  

 

Prof. Gurmukh Singh is currently the Head of the Department of Punjabi, Punjabi University, Patiala. He is also the 

Director, Centre for Diaspora Studies, Punjabi University. His areas of research specialisation are Punjabi fiction, 

Punjabi Cinema, Popular Culture, Diasporic Punjabi Literature and Literary Theory. One of the major aspects of his 

research work has been the attempt to understand the complex relationship between Cinema and the Novel. In the 

recent history of Punjab, the partition of 1947 and the Punjab crisis of 80s (1982- 1992) are the two events without 

which it is difficult to comprehend the problems pertaining to Punjab and Punjabi identity. Dr Gurmukh Singh’s 

research work engages with the representation of Partition of Punjab and Punjab crisis in fiction and Cinema. In the 

process, the aim of his studies has been to examine and foreground the politics of representation. In the history of 

Punjabi scholarship, he is one of the first scholars to critically study Punjabi Cinema and Popular Culture in a systemic 

and consistent manner. In addition to publishing more than 30 scholarly papers, he has also published a book titled 

“Visual Culture and Punjabi Identity” in the area of visual cultural studies. He successfully completed a UGC-

57. 
nwrI SSkqIkrn ivc 
nwrIvwd dI BUimkw 

Governance in 21st Century 

March 30, 2016 

Department of Public 

Administration, Punjabi 

University Patiala 

58. 

pMjwbI siBAwcwr Aqy 
pMjwbI isnmw: cuxOqIAW 

Aqy sMBwvnwvW 

pMjwbI BwSw, swihq Aqy 
siBAwcwr dy snmuK cuxOqIAW 

ApRYl 28-29, 2016 

dSmyS grlz kwlj Aw& 
AYjUkySn 
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sponsored project “Construction of Punjabi Identity in Contemporary Visual Culture”. After receiving a research 

award from the UGC, Dr Gurmukh completed a project on “Punjabi Cinema: History and Ideology”. Dr Gurmukh has 

published 07 books and 72 research papers in different national and international journals, conference proceedings and 

books. He has presented more than 60 papers in conferences and seminars. The details of his research work are given 

below. 

 

Books published as single author or as editor 

 
 
 

Title with page no. Type of Book & Authorship Publisher & ISSN/ISBN No. 

1. kichh suṇīai kichh kahīai, 2000 Interview (With Dr. Dalīp 
kaur Tiwana) 

Navyug publishers, Delhi, 81-7599-
071-6, 
 

2. kathā-sasār, 2009 Edited Text Book Punjabi University Patiala. 81-302-

0204-2,  

3. pañjābī bhāshā, sāhit, sabhiāchār atē 

mīḍīā: antar-sanvād, 2011 
Edited, Conference 
Proceedings 

Punjabi University, Patiala, 978-81-

302-0076-7,  
4. shikārgāh, 2012 Edited Chetna Publisheres, Ludhiana.  
5. kathā-vartā, 2015 Edited Punjabi University, Patiala 
6. samkālī drish-sabhiāchār atē pañjābī 

pachhāṇ, 2017 
Criticism  Gracious Books, Patiala 

7. galap-sidhānt, 2018 Edited Punjabi University, Patiala 
 

Published Papers in Journals 

S.N. Title with page no. Journal 

1. addh chānṇī rāt-naitik paripēkh, pannā: 51-62 Samdarshi (Gurdial Singh Vishesh Ank), Year,2000. 
2. sāhit atē vichārdhārā-nav paripēkh, pannā: 48-65 Parakh, Panjab University Chandigarh,Year-2000 

3. Mikhail Bakhtin, pannā: 37-54 Samdarshi (samkali pachmi chintan vishesh ank), Year-
2001 

4. nārī bhāshā: astitvī pachhāṇ vall, pannā: 33-36  Shabad, January-March,2003 

5. lōkdhārā atē pañjābī nāval, pannā: 37-54 khoj-darpan, Number- 58, 2007 
6. parvāsī pañjābī galap: parvāsī paripēkh atē ‘par’ dī 

bimbkārī, pannā:57-71 
Alochna, ank-212, January-March, 2007 

7. 9/11 atē amrīkī pañjābī kahāṇī, pannā: 90-97 Pratiman, amriki Punjabi kahani: ik punar-mulankan, 

January-June 2008 

 
 

 

8. mīḍīā, hinsā atē pañjābī sabhiāchār, pannā: 116-129 Alochna  January-March 2009, 
ank-220 

9. gurdiāl siṅgh rachit nāval ‘āhaṇ’ dā birtāntak 
pravachan, pannā: 109-125 

samdarshi, ank-117 

10. pañjābī ḍiaspōrē dī negotiation dā birtānt: briṭish 
bauran dēsī, pannā : 19-38 

shabad, ank 54, April-June 2011 

11. saṅgīt udyōg, ḍērāvād atē pañjābī lōk-man, pannā: 
59-65 

Hashia lok, July-September, 2011 (Punjabi Sbhiachar 
vishesh ank) 

12. pañjābī lōk-man vich aurat-bimb atē pañjābī gīt 
filmāṅkaṇ, pannā: 49-56 

lok vani : lokdhara ate sabhiachar da trai-masik journal 



13. naitik paripēkh vich samkālī pañjābī sinmā: vapār atē 

sabhiāchārak bimbān dī jugalbandī, pannā : 79-88 
Samdarshi, May-June 2012, ank 127,  

14. film bōl nūn samajhdiān filhal, ank-15 
15. pañjābī sinmē dī nāikā filhal, aṅk-16 
16. heer kathā : kissē tōn film takk khōj patrikā, ank 66 
17. Bhagat siṅgh dī bimbkārī: jugat atē sarōkār ālōchnā 
18. pañjābī viaṅgkārī filhal, ank 18 
19. pañjābī hāsviaṅg video pēshkārīān: vidhī atē 

vichārdhārā 
khōj-darpaṇ, Ank 34 

20. māyā novel (review) navan zamana, 15.6.13 
21. drish adhiain: sidhānt atē sarōkār alochna, January-December, 2014 
22. pañjābī sāhitak mulākātān: vidhā atē prakāraj Gost, April-September, 2013 
23. jasbīr maṇḍ rachit noval ‘khāj’: maut dē sāē ’ch zindgī 

dī talāsh 
Gost, October-March 2014 

24. jammū-kashmīr dā pañjābī sāhit atē pusatak ‘sāhit 

sanvād’ 
Gost, October-March 2015 

25. samkālī chintan atē film sidhāntkārī khoj-darpan, 2013 (2015) 
26.  Representation of the 1984 Tragedy in Punjabi 

Cinema: Ideology and Cultural Politics 
Sikh Formations: Religion, Cultural and Theory, Volume 
12, 2016 

27. sabhiāchārak adhiain: vidhī atē vichārdhārā sanvad, January-June 2016 
28. jōṛh-mulā fatihagaṛh sāhib: virsā atē varatmān Gost, April-September 2014 (2016)  
29. dēsh-vaṇḍ kathāvān dā samkālī sandarabh atē 

‘tamas’ 
sanvad, July-December 2016 

30. bahu-sabhiāchārvād atē bhārat/pañjāb: sann santālī 
dē ār-pār 

sanvad, July-December 2017. 

31. havālē ṭippṇīān atē pusatak sūchī khōj-patrikā, September 2014 
32. Gayatri Chakravorty Spivak sabhiacharak patrika, January, 2015 
33. samkālī meḍīā: pañjāb parsaṅg khoj-patrika: March, 2015 
34. lōk-prachalit (popular) sabhiāchār: udyōg jān kalā samdarshi, March-April, 2015 
35. novel/film: Train to Pakistan filhal, August, 2016. 
36. novel ‘gavāh dē fanāh hōṇ tōn pahilān’: khauf nāl 

sanvād 
hun, January-April 2018 

37. pañjāb dī sabhiāchārak yād filhal, ank 28, December,2019 
38. 
 

kalāsīkal birtānt-shāsatar banām uttar-kalāsīkal 
birtānt-shāsatar 

parakh, chintan vishesh ank -1, 2020 

39. maddhvartī pañjābī sinmā (prasaṅg ‘chann pardēsī’ 
atē ‘lauṅg dā lishkārā’) 

Gost, April-September,2019,  

40. samkālī pañjābī sinmā dā udpabh atē film ‘jī āiān nūn’ Gost, October 2019 to March 2020, Department of 
Punjabi, Punjabi University, Patiala. 

 
B (1) Articles/chapters published in Books 

S.N. Title with page no. Book Title, editor & Publisher 

1. āpṇī chhāvēn kō baiṭh nā sakdā, 

pannā: 114-119 

nam shabdan di aabshar, Jasbir Bhullar, Punjabi sahit academy, 

Chandigarh 



2. samkālī pañjābī samāj atē gurdiāl 

siṅgh dā novel ‘parsā’, pannā: 174-181 

Navin Punjabi Alochna-3, Dr. Satinder Singh Noor & Dr. Vanita, Manprit 
Publisheres New Delhi, 2009 

3. bushrā ējāz : har suḵẖan jiskā ik 
mukām sē hai 

Bushra Ejaz rachit sahit : sarokar te sanvad, Dr.Tara Singh,Lokgeet 
Publisheres, Chandigarh,2010.  

4. Dalip Kaur Tiwana Punjabi Bal Vishav Kosh, Dr. Dhanwant Kaur, Punjabi University, 
Patiala. 

6. nikkī kahāṇī Punjabi Bal Vishav Kosh, Dr. Dhanwant Kaur, Punjabi University, 
Patiala. 

7.  ḍā. jōgindar siṅgh rāhī dā ālōchnā 
chintan (pustak jōt jugat kī bārtā dē 

parsaṅg vich) 

Dr. Joginder Singh Rahi Simarti Granth, Harchand Singh Bedi, 
Raminder Kaur,(ed.) Singh Brothers Amritsar. 

8. pañjābī lōk-man atē gītān dā 

filmāṅkaṇ 
lokdhara di bhumika (text book), Bhupinder Singh khahira, Surjit 
Singh, (ed.)Punjabi University, Patiala. 

9. sikh ḍāispōrā, pañjāb saṅkaṭ atē 
cyberspace, pannā: 41-60 

Punjabi Diaspora: Sahit ate Sabhiachar, Punjabi, University, 
Patiala,2012. 

10. amarjīt siṅgh kāṅg Amarjit siṅgh kaang simriti granth, Punjabi University, Patiala. 
11. māt-lōk dā pātar sansār maat-lok: jagat ate jugat, Gracious Books, Patiala,2014. 
12. shikārgāh: lēkhak, likhat atē sadmiān 

dī yād dā antar-sanvād 
shikargah: sanjhe sadmian da birtant, Chetna Publisheres, 
Ludhiana,2012  

13 itihās, samkāl atē dēsh-vaṇḍ dī 
kathākārī 

Sawaran Chandan: sirajna ate simran, sangam Publications, Samana, 
2013 

14. pañjābī diaspora: pachhāṇ dē badldē 

sandarabh 
sabhiachar ate sahit de sandarabh: utar-adhunikta te Punjabi 
Diaspora, Publication bureau,Mata Gujri College,Fatehgarh Sahib, 
2014.   

15. pañjāb dā kisānī saṅkaṭ: sabhiāchārak 
paripēkh 

Punjab di khetibarhi arthikta, Publication Bureau, Punjabi University, 
Patiala,2016  

16. samkāl dē antar-virōdh: salōa ḍāūn Nachattar da galap chintan, chetna Publisheres, Ludhiana, 2016 
16. nīlē tāriān dī maut: vichārdhārāī 

adhiain 
Joginder Singh kairon di birtant-jugat, k.g. Graphics, Amritsar, 2017. 

 

B (11) Full papers in Conference Proceedings 

S.N. Title with page no. Details of conference Publication 

1. parvāsī pañjābī novel vich aurat; 

maslē atē pēshkārī, pannā: 57-67 

Punjabi Diaspora (22th International Punjabi Development conference, 

1-3 February, 2006), Publication Bureau, Punjabi University, Patiala 
2. pañjābī sāhitak mulākātān: vidhāgat 

sarūp atē rūpāntaraṇ, pannā:197-209 

Adhunik Punjabi sahit rupakar : sidhant te rupantaran, Publication 
Bureau, Punjabi University, Patiala,2011. 

3. pañjābī geet filmāṅkaṇ vich aurat 
bimbkārī : vidhī atē vichārdhārā, 
pannā: 78-90 

Punjabi Bhasha, Sahit bhāshā, sāhit, sabhiachar ate media: antar-

sanvad, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala,2011 

4. Transnationalism atē parvāsī ḍiasporic 

samāj-sabhiāchār, pannā: 63-90 

Punjabi diaspora : adhiain ate adhiapan, Publication Bureau, Punjabi 
University, Patiala,2011 

5. parvāsī pañjābī galap: parvāsī Punjabi bhasha, sahit te sabhiachar: antar-rashaṭri sarokar, Publication 



paripēkh atē ‘par’ dī bimbkārī,  Bureau, Punjabi University, Patiala,2012 
6. sikh diaspora, pañjāb saṅkaṭ atē 

cyberspace 
 

Punjabi diaspora: sahit ate sabhiachar, Publication Bureau, Punjabi 
University, Patiala 2012 

7. dharam, pachhāṇ atē rājnītī National seminar on socio-spiritual concern of religion, Publication 
Bureau, Punjabi University, Patiala, 2015. 

8. pañjābī novel vich lōkdhārāī 

rūpāntaran 
lokdhara ate adhunikta: rupantaran ate adhiapan, Publication Bureau, 
Punjabi University, Patiala, 2011 

9. maṇḍī, media atē bīmār mānsiktā dē 

hinsak rūp 
vishvikaran ate Punjabi sabhiachar nun darpesh chunautian,Twenty 
first century Publication, Patiala, 2013  
 

10. pañjābī filmān atē pañjābī samāj: 

vishvī sarūp 
Punjabi bhasha, sahit ate sabhiachar da vishvi sarup, Publication 
Bureau, Punjabi University, Patiala, 2015 

11. pañjāb saṅkaṭ atē pañjābī novel: 

vichārdhārāī adhiain 
Punjabi novel: prāptīān ate sambhavnavan, 2015 

12,  film ‘kissā’: diasporic sanvēdnā, dēsh-

vaṇḍ atē gender pachhāṇ dā antar-

sanvād 

Title: Indian/Punjabi Diasporic Cinema: Representations of 
Transnational Experience 
Published by Publication Bureau, Punjabi University, Patiala, 2016 

13. sāūth ēshīā vich dharam atē 
sabhiāchārak pachhāṇ dē antar-
sambandh 

Title: South Asian History Conference, October 16-18, 2015,Publication 
Bureau, Punjabi University, Patiala, 2016 

14. utar-santālī pañjāb: itihās atē pēshkārī Title: Punjab History Conference, March 4-6, 2016 (2017), Publication 
Bureau, Punjabi University, Patiala 

15. parvāsī pāpūlar pañjābī sabhiāchār: 
sandarabh atē sarūp 

media ate samkali Punjabi, Guru Nanak Dev University College, 
Jalandhar, Gracious books, Patiala, 2017 

16. balvant gārgī rachit novel ’jūṭhī rōṭī’: 
kāmnāvān dē kacch-sacch dā birtānt 

Balwant Gargi di Punjabi sahit nun den, sahit academy Delhi, 2020 

 

 
 
 
 
UGC sposered Research Projects: 

S. 
No. 

Title Nature of Project Period 

1. 

Samkali Drish Sabhayachar vich punjabi pachhan di 
sirjankari (                                       

         )  

Major Research Project 01.7.2012 to 31.12.2014 

2. 
Punjabi Cinema: History and Ideology (         ਨ  : 

                    )  Research Award 
02-12-2016 to 01-12-

2018 

 

 


