
BIO-DATA 
 

       
1. ਨਾਮ    : ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ (ਡਾ.) 

2. ਅਹੁਦਾ    : ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ 

3. ਿਵਭਾਗ   : ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ. 

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.  : 98145-46227  

ਈਮੇਲ    :  amarjitkaurdpd@gmail.com 

4. ਪੱਕਾ ਪਤਾ: #100, ਸਲਾਰੀਆ ਿਵਹਾਰ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਫੇਜ਼-1, ਪਿਟਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ। 

5. ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵ :— 

 ਐਮ.ਏ. ਐਥਂਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਿਲੰਗੁਇਸਿਟਕਸ  

 ਐਮ. ਿਫਲ਼           ”                  ” 

 ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ.         ”                  ” 
 

6. ਿਵਸ਼ੇਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ:— 

 ਜਨਰਲ ਿਲੰਗੁਇਸਿਟਕਸ  

 ਫੋਕਲੋਰ ਐਡਂ ਕਲਚਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ 

 ਟਰ ਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼  

7. ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤਜ਼ਰਬਾ     : 24 ਸਾਲ 

  
8. ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕ      : 8 

 ਮੂਲ ਪੁਸਤਕ     : 2 

 ਸੰਪਾਿਦਤ ਪੁਸਤਕ     : 6 

9. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਜੈਕਟ :— 
     

 ਬਾਲ ਿਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ (ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਭਾਗ I ਅਤੇ II) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

(2009) 

 ਬਾਲ ਿਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ (ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਭਾਗ I ਅਤੇ II) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

(2012) 
 PEARSON LONGMAN—CIIL BASIC ENGLISH-ENGLISH PUNJABI DICTIONARY 

(CIIL, Mysore) 
 Monograph on Punjabi Language LIS-INDIA (CILL Mysore) 

10. ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੰਮ:— 

 ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ : ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅਨੁਵਾਦਕ, 2005) 

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਿਰਪੇਖ (2010) 

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਵ ਰੁਝਾਨ  (2011) 

 ਗਲੋਬਲੀ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਭਿਵੱਖਮੁਖੀ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ (2012) 

 ਿਫਿਜਓਥਰੈਪੀ : ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅਨੁਵਾਦਕ, 2017) 

 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਧੀਰ ਿਸਮਰਤੀ ਗੰਥ (ਸੰਪਾਦਕ) 

 ਡਾ. ਸੁਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ : ਿਸਮਰਤੀ ਗੰਥ (ਸੰਪਾਦਕ) 

 ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾ ਜੀ ਿਸਮਰਤੀ ਗੰਥ (ਸੰਪਾਦਕ) 



11. ਹੋਰ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ:— 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਸਤਕ  ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪੱਿਤਕਾਵ  ਿਵੱਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ - 20 

 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ  ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ  ਿਵੱਚ ਕਈ ਪੇਪਰ ਪਸਤੁਤ ਕੀਤੇ। 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਵਜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਿਦੱਤੇ। 

 ਪੀ-ਐਚਡੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ – 5 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਤਾਬ  ’ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ ਵਜ ਰਾਇ ਿਦੱਤੀ - 15 

 ਿਵਭਾਗੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜ ਿਕਤਾਬ  ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ – 52 

 ਨਡਲ ਅਫ਼ਸਰ : NAAC TEAM (2016) 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਤਾਬ  ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਲਖੀ - 125 

12. ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੰਪਾਦਨਾ:— 8 

 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਪੱਿਤਕਾ (2004) 

 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਪੱਿਤਕਾ (2006) 

 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਪੱਿਤਕਾ (2008) 

 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਪੱਿਤਕਾ (2010) 

 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਪੱਿਤਕਾ (2012) 

 ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਪੱਤਰ (2014) 

 ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ (2016) 

 ਸਾਿਹਤਯ ਮਾਰਗ (2017) 

13. ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ  ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ:— 

 —ਿਤੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ। 

 —ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ  ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਜ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ: 

—ਭਾਈ ਕਾਨ ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ 

(2010)। 

—ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਕਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਵਾਏ। 

14. ਅਕਾਦਿਮਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ:—  

o ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ (8 ਨਵੰਬਰ 2009 ਤ 8 ਨਵੰਬਰ 

2012)। 

o ਿਜਊਰੀ ਮਬਰ, ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਿਦੱਲੀ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ, ਬਾਲ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਅਵਾਰਡ 

ਕਮੇਟੀ। 

o ਮਬਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਮਤੀ ਫ਼ਾਰ ਸਰਸਵਤੀ ਅਵਾਰਡ, ਕੇ.ਕੇ. ਿਬਰਲਾ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ, ਿਦੱਲੀ। 

o ਿਜਊਰੀ ਮਬਰ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰ ਸਲੇਸ਼ਨ ਿਵੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਜਲੰਧਰ। 

o ਮਬਰ, ਿਲੰਗੁਇਸਿਟਕਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ। 

o ਮਬਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਕਲੋਰ ਕ ਗਰਸ। 

o ਮਬਰ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।  
 

 
        (ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ) 


