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Bio Data: Dr. Rajinder Singh                  

                               

1. Name     :Dr. Rajinder Singh                  

2. Designation    : Associate Professor         

3. Department    : Department of Post Graduate Studies,  

        Punjabi university Regional Centre, Bathinda  

4. Date of Birth    : 22-12-1975 

5. Address for Correspondence : Department of Post Graduate  

  Studies, Punjabi university Regional Centre  

  Bathinda  

Phone: 0164- 5009651(O) 

Mobile: 9888999755 

      Fax: 0164- 5009651 

  Email: srajinder2011@gmail.com 

6. Areas of specialization:   Punjabi Fiction 

 

7. Academic Qualification: 

Sr. No. Degree 

held 

Years Board/ 

University 

% of 

Marks 

Div. / 

Rank 

Subject 

taken 

1 B.A (Hons. In 

Punjabi) 

1996 G.N.D.U. 60 1st/2nd Punjabi 

2 M.A (Hons. 

In Punjabi ) 

1998 G.N.D.U. 67 1st/1st Punjabi 

3 Ph.D. 2003 G.N.D.U.   Punjabi 

 

8. Medals/Awards/Honors/Received 

 

1. Medalist (M. A. Hons in Punjabi) 

2. 2nd in University  (B.A Hons in Punjabi) 
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9. Scholarships 

1. Junior Research Fellow (U.G.C.) 

2. Senior  Research Fellow (U.G.C.) 

 

10. Details of Experience 

 
Designation 

 
Department 

Date of actual joining  
Grade 

From To 

Assistant 
Professor 
Grade I 

Deptt. of Post 
Graduate Studies, 
PURC, Bathinda 

 
17-12-2003 

 
16-12-2007 

 
15600-39100 

(6000) 
 

 
Assistant 
Professor 
Grade II 

Deptt. of Post 
Graduate Studies, 
PURC, Bathinda 

 
17-12-2007 

 
16-12-2012 

 
 

15600-
39100+AGP 

(7000) 

Assistant 
Professor 
Grade III 

Deptt. of Post 
Graduate Studies, 
PURC, Bathinda 

17-12-2012 16-12-2015  
15600-

39100+AGP 
(8000) 

Associate 
Professor 

Deptt. of Post 
Graduate Studies, 
PURC, Bathinda 

17-12-2015 Till Date 37400-
67000+AGP 

(9000) 

 

11.  Orientation / Refresher Course attended 
 

Name of the 
course/ 

Summer school 

Place Duration Sponsoring Agency 
 
 
 

GOC Academic Staff college 
GNDU Amritsar 

21-02-2005 to 19-
03-2005 

UG C 
 

Refresher Course 
In Punjabi 

Academic Staff college 
GNDU Amritsar 

05.03.2008- 
 25.03.2008 

UGC 

Refresher Course 
In Punjabi 

Academic Staff college 
GNDU Amritsar 

02.07.2010 to 
22.07.2010 

UGC 
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12. Workshops 

 

1. Translators Orientation programme For Knowledge Text Translation into 

Punjabi, 13-19 August 2013 National Translation mission & Punjabi University 

Regional Centre, Bathinda  

2. Meeting Mid-Career Challenges in Academic Profession, 8-14 August 2014, 

Academic staff College, Punjab University Chandigarh 

 

13.  International Research Project 

 Assisted a International Research Project on the Oral Histories of Partition 

Funded by Centre For South Asian Studies Coventry University 

14.  Published Work 

a. Research Papers  = 21  

b. Conference/Seminar Presentation = 16  

c. Books  

i) Original: 01 

ii) Edited: 04  

 

15.  Seminars/ Conferences / Presentations = 16 

 

16.  Invited Talks: 5 

 

17. List of Paper Taught at P.G. Level 

 

ਭ.  ਸਭਸਟਯ ਹਿਰਾ  ਆਰਚਨਾ ਦ ਹਸਧਾਂਤ 

ਭ.  ਸਭਸਟਯ ਦੂਜਾ ਆਰਚਨਾ ਦ ਹਸਧਾਂਤ 

ਭ.  ਸਭਸਟਯ ਤੀਜਾ  ਸੂਪੀ ਤ ਫੀਯ ਕਾਹਿ 

ਭ.  ਸਭਸਟਯ ਚਥਾ ਹਕਿੱ ਸਾ ਕਾਹਿ 

ਭ. ਹਪਰ ਸਭਸਟਯ ਹਿਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤ 

ਭ. ਹਪਰ ਸਭਸਟਯ ਦੂਜਾ ਬਾਸ਼ਾ, ਰਕਧਾਯਾ ਤ ਸਹਬਆਚਾਯ 
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18. Ph. D. Student Guided/ Under Guidance 

 

Sr. No.   Name of the 

   Student 

Title of Thesis  Year of 

Completion 

1 ਫਰਹਜਿੰ ਦਯ ਕਯ ਜਸਿਿੰਤ ਹਸਿੰਘ ਹਿਯਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਚਿਨ-
ਹਿਹਗਆਨਕ ਅਹਧਨ 

 

2012 

2 ਕਿੰਿਰਜੀਤ ਹਸਿੰਘ ਨਹਯਿੰਜਨ ਤਸਨੀਭ ਦ ਨਾਿਰਾਂ ਹਿਚ ਭਿੱ ਧਿਯਗੀ 
ਸਹਬਆਚਾਯ: ਹਿਚਾਯਧਾਯਾਈ ਅਹਧਨ 

 

2014 

3 ਜਗਦੀ ਹਸਿੰਘ ਆਤਭਜੀਤ ਦ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹਚਿਨ ਹਿਹਗਆਨਕ 

ਅਹਧਨ 

2016 

4 ਸ਼ਭਸ਼ਯ ਹਸਿੰਘ ਨਹਯਿੰਦਯਾਰ ਹਸਿੰਘ ਦ ਨਾਿਰਾਂ ਦਾ ਹਿਚਾਯਧਾਯਾਈ 
ਅਹਧਨ 

 

5 ਿੀਯਾਰ ਕਯ ਿੰਜਾਫੀ ਯਖਾ ਹਚਿੱ ਤਯਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀ ਹਿਹਗਆਨਕ ਅਹਧਨ  

6 ਿੀਯਾਰ ਕਯ ਫਰਦਿ ਹਸਿੰਘ ਦ ਇਹਤਿਾਸਕ ਨਾਿਰਾਂ ਹਿਚ ਨਾਇਕ ਦੀ 

ਹਨਯਭਾਣਕਾਯੀ 

 

 

19. List of Books 

 

1. ਚਿਹਨ ਚਿਚਗਆਨ ਅਤ ਸੁਖਫੀਯ ਦ ਨਾਿਰ, ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2003 

2. ਕੁਰਿੰਤ ਚਸੰਘ ਚਿਯਕ ਦਾ ਚਫਯਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਯ, ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2006 
(ਸਿੰ ਾ.) 

3. ਸੁਖਫੀਯ ਦਾ ਨਾਿਰ ਗਯਦਸ਼: ਸੰਿਾਦ ਤ ਸਭੀਚਖਆ, ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2013 
(ਸਿੰ ਾ.) 

4. ੰਜਾਫੀ ਚਕਿੱ ਸਾ ਕਾਚਿ: ਯੰਯਾ ਤ ਰਿਾਹ, ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2013 (ਸਿੰ ਾ.) 

5. ਚਿਿੱ ਟਾ ਰਹੂ : ਅਚਧਐਨ ਦਾ ਨਿ-ਚਯਖ, ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2001 (ਸਹਿ 
ਸਿੰ ਾ.)  
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20.  List of Paper Published 

 

1. ਹਫਜ ਹਸਿੰ ਘ: ਅਹਧਨ ਤ ਹਿਸ਼ਰਸ਼ਣ, ਬਾਈ ਿੀਯ ਚਸੰਘ ਸਾਚਹਤ: ਿਯਤਭਾਨ ਰਸੰਚਗਕਤਾ, 
(ਸਿੰ ਾ. ਡਾ. ਿਯਚਿੰਦ ਹਸਿੰ ਘ ਫਦੀ), ਬਾਈ ਿੀਯ ਹਸਿੰ ਘ ਖਜ ਕੇਂਦਯ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2017 

2. ਹਜਿੰ ਦਯ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦ ਭੂਰ ਸਯਕਾਯ, ਚਜੰਦਯ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਸਭਝਚਦਆਂ (ਸਿੰ ਾ. ਆਤਭ 
ਹਸਿੰਘ ਯਿੰ ਧਾਿਾ), ਸਿੰਗਭ ਫਰੀਕਸ਼ਨ, ਸਭਾਣਾ, 2016, ISBN 935231138-8 

3. ੇਂਡੂ ਸਭਾਜ ਦੀਆਂ ਹਿਸਿੰਗਤੀਆ ਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ ਕਯਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ: ਸ਼ਹਿਯ ਨਾ ਜਾਿ, ਗਰਕਾਯ 
ਫੰਤ ਚਸੰਘ ਿਿੱ ਠਾ (ਸਿੰ ਾ. ਸਤਰੀਤ ਹਸਿੰ ਘ ਜਿੱਸਰ), ਰਕ ਯਿੰਗ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਫਯਨਾਰਾ, 2016 ISBN 
938-557-3002 

4. ਫਿੰਤ ਹਸਿੰ ਘ ਚਿੱਠਾ ਦ ਨਾਿਰ ‘ਹਤਿੰ ਨ ਕੜੁੀਆਂ’ ਦਾ ਹਚਿਨ ਰਫਿੰ ਧ, ਗਰਕਾਯ ਫਰਿੰਤ ਚਸੰਘ ਿਿੱ ਠਾ,  
2016 ISBN 938-551-5002 

5. ਕੁਰਿਿੰ ਤ ਹਸਿੰ ਘ ਹਿਯਕ ਦੀ ਕਿਾਣੀ: ਭਨੋਹਿਹਗਆਨਕ ਸਿੰ ਿਦਨਾ, ਕਾਚਿ ਸ਼ਾਸਤਯ, ਅਿੰਕ ਨਿੰ ਫਯ 5 
ISBN 2395-6305 

6. ਫਰਯਾਜ ਸਾਿਨੀ ਦੀ ਿਾਯਤਕ ਸ਼ਰੀ, ਭਯੀ ਚਪਰਭੀ ਆਤਭ ਕਥਾ: ਾਠ ਤ ਰਿਿਨ (ਸੰਾ. 
ਯਚਭੰਦਯ ਚਸੰਘ), ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2016 ISBN 7143-642-0 

7. ਨਾਨਕ ਹਸਿੰ ਘ ਦੀ ਨਾਿਰ ਕਰਾ, ਬਾਸ਼ਾ ਤ ਸਾਚਹਤ, ਅਿੰਕ 3, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੀ ਆਯੀਆ ਭਹਿਰਾ 
ਕਾਰਜ, ਦੀਨਾਨਗਯ, 2015 ISBN 978-93-81439-44-9 

8. ਹਕਤ ਸੁਨੇ ਟੁਿੱ ਟ ਨਾ ਜਾਿਣ: ਭੂਰ ਸਯਕਾਯ, ਕਰਾਕਾਯ ਸਾਚਹਤਕ, ਅਕਤਫੂਯ ਦਸਿੰਫਯ 2015 
ISBN 23481609 

9. ਫਾਯਾਂ ਫੂਯ: ਅਸਹਤਤਿੀ ਭਸਹਰਆਂ ਨਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਫਦ, ਅਕਤਫੂਯ ਦਸਿੰਫਯ 2015 
ISBN 2278-5167 

10. ਝੁਭਕ: ਅਹਧਨ ਤ ਹਿਸ਼ਰਸ਼ਣ, ਸ਼ਫਦ, ਜੁਰਾਈ ਸਤਿੰਫਯ, 2015, ISBN 2278-5167 

11. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਫਾਣੀ ਹਿਚ ਰਕਧਾਯਾ ਦਾ ਯੂਾਂਤਯਣ, ਰੋਕ ਿਾਣੀ, ਜਨਿਯੀ ਭਾਯਚ, 2014, ISBN 

2278-7376 

12. ਿੀਯ ਿਾਹਯਸ ਦੀ ਕਾਹਿ ਕਰਾ, ੰਜਾਫੀ ਚਕਿੱ ਸਾ ਕਾਚਿ: ਯੰਯਾ ਤ ਰਿਾਹ, ਸਿੰ ਾ. ਯਹਜਿੰਦਯ ਹਸਿੰ ਘ, 
ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2013, ISBN 81-7143-588-2 
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13.  ੀਰੂ ਯਹਚਤ ਹਕਿੱ ਸਾ ਹਭਯਜਾ ਸਾਹਿਫਾਂ: ਅਹਧਨ ਤ ਹਿਸ਼ਰਸ਼ਣ, ੰਜਾਫੀ ਚਕਿੱ ਸਾ ਕਾਚਿ: ਯੰਯਾ 
ਤ ਰਿਾਹ (ਸੰਾ. ਫੂਟਾ ਚਸੰਘ ਫਯਾੜ ਤ ਯਚਜੰਦਯ ਚਸੰਘ), ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 
2013 ISBN 81-7143-588-2 

14.  ਇਕ ਹਭਆਨ ਦ ਤਰਿਾਯਾਂ: ਇਹਤਿਾਸਕ ਨਾਿਰ, ਨਾਨਕ ਚਸੰਘ ਦ ੰਜ ਨਾਿਰ ਅਚਧਐਨ ਤ 
ਚਿਸ਼ਰਸ਼ਣ (ਸੰਾ. ਕੰਿਰਰੀਤ ਕੌਯ), ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, ISBN 81-7143-
576-9 

15.  ਸੁਰਤਾਨ ਯਜੀਆ: ਇਹਤਿਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦ ਨਾਟਕੀ ਯੂਾਂਤਯਣ ਦੀ ਸਟਯਹਟਜੀ, ਫਰਿੰਤ 
ਗਾਯਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਜੁਗਤਾਂ , (ਸਿੰ ਾ. ਯਿਰ ਹਸਿੰ ਘ), ਚਤਨਾ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਰੁਹਧਆਣਾ 

16.  ਸ਼ਰੀ ਗੁਯੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਹਿਫ ਹਿਚਰ ਕਾਹਿ ਯੂ: ਰਕਧਾਯਾਈ ਅਹਧਨ, ਖੋਜ ਿੱ ਚਤਰਕਾ, ਸਤਿੰਫਯ 
2003 ਅਿੰਕ 58, ISBN 81-7380-955-0 

17.  ਇਹਤਿਾਸਕ ਨਾਿਰ: ਅਭਯ ਸ਼ਿੀਦ ਭਦਨ ਰਾਰ ਢੀਂਗਯਾ, ਚਗਆਨੀ ਕਸਯ ਚਸੰਘ ਜੀਿਨ ਅਤ 
ਯਿਨਾ, (ਸੰਾ. ਸੁਚਹੰਦਯ ਫੀਯ ਯਚਭੰਦਯ ਕੌਯ), ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 
2008 ISBN 978-817770-154-8 

18.  ਅਿੱ ਧ ਣ: ਭਿਾਂਨਗਯੀ ਹਯਿਸ਼ ਹਿਚ ਅਧੂਯ ਅਸਹਤਿ ਦਾ ਤਰਾਸਦ-ਫਧ, ਖੋਜ ਦਯਣ, 
(ਿੰਜਾਫੀ ਗਰ ਹਿਸ਼ਸ਼ ਅਿੰਕ), 2007 ISBN 0972-3773 

19.  ਹਚਿੱ ਟਾ ਰਿੂ: ਸਯਿਿੱਖੀ ਅਹਧਨ, ਹਚਿੱ ਟਾ ਰਿੂ ਅਹਧਨ ਦਾ ਨਿ-ਹਯਖ, (ਸਿੰ ਾ. ਡਾ. ਸੁਖਦਿ 
ਹਸਿੰ ਘ ਖਾਿਯਾ, ਡਾ. ਯਹਜਿੰਦਯ ਹਸਿੰ ਘ), ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2001 ISBN 81-
7143-301-X 

20.  ਗਯਦਸ਼: ਹਫਯਤਾਂਤਕ ਜੁਗਤਾਂ, ਸੁਖਫੀਯ ਦਾ ਨਾਿਰ ਗਯਦਸ਼: ਸਿੰ ਿਾਦ ਅਤ ਸਭੀਹਖਆ,(ਸਿੰ ਾ. 
ਡਾ. ਯਹਜਿੰਦਯ ਹਸਿੰ ਘ) ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2013 ISBN 7143-605-6 

21.  ਨਿੇਂ ਰਕ ਦ ਥੀਭਕ ਾਸਾਯ, ਕੁਰਿਿੰਤ ਹਸਿੰ ਘ ਹਿਯਕ ਦਾ ਹਫਯਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਯ (ਸਿੰ ਾ. ਡਾ. 
ਯਾਹਜਿੰਦਯ ਹਸਿੰ ਘ), ਯਿੀ ਸਾਹਿਤ ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ, 2006 ISBN 81-7143-584-X 
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21.  Conference/Seminar Presentations 

 

1. ਿੰਜਾਫੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਰਕਧਾਯਾਈ ਅਹਧਨ, 21ਿੀਂ ਇੰਡੀਆਨ ਪੋਕਰੋਯ ਕਾਂਗਯਸ, ਦਸਿੰਫਯ 11-13, 
2000, ਿੰਜਾਫੀ ਅਹਧਨ ਸਕੂਰ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ 

2. ਭਿਾਨਗਯੀ ਹਯਿਸ਼ ਹਿਚ ਅਧੂਯ ਅਸਹਤਤਿਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸਦ ਫਧ, ਰੋਕਧਾਯਾ/ਸਚਬਆਿਾਯ ਦ ਚਗਆਨ-
ਸ਼ਾਸਤਯੀ ਸਭਿੱ ਚਸਆਕਾਯ, ਿੰਜਾਫੀ ਅਹਧਨ ਸਕੂਰ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ 

3. ਸੁਖਫੀਯ ਦ ਨਾਿਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਅਹਧਨ, ੰਜਾਫੀ ਸਾਚਹਤ ਦ ਸੰਦਯਬ ਚਿਿ ਤੁਰਨਾਤਭਕ 

ਅਚਧਐਨ, 29-29 ਅਕਤੂਫਯ 2002, ਿੰਜਾਫੀ ਅਹਧਨ ਸਕੂਰ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, 
ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ 

4. ਿੰਜਾਫੀ ਰਕਧਾਯਾ ਦਾ ਹਚਿਨ ਹਿਹਗਆਨਕ ਅਹਧਨ, ਰੋਕਧਾਯਾ: ਯੰਯਾ ਅਤ ਆਧੁਚਨਕਤਾ, 21-22 
ਭਾਯਚ 2003, ਿੰਜਾਫੀ ਅਹਧਨ ਸਕੂਰ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ 

5. ਿੰਜਾਫੀ ਰਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹਚਿਨ ਰਫਿੰ ਧ, ੰਜਾਫ ਦੀਆ ਂ ਰਦਯਸ਼ਨ ਕਰਾਿਾਂ: ਸਭਾਜ ਭਾਨਿ 
ਚਿਚਗਆਨਕ ਚਯਖ, 29-30 ਭਾਯਚ 2006, ਿੰਜਾਫੀ ਅਹਧਨ ਸਕੂਰ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ 

ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀ, ਅਿੰ ਹਭਰਤਸਯ 
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