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ਟੀਮ  

ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੮ ਹਵਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਰੀਬਨ ੧੧੫ ਹਵਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਕਾਰਜ (ਫੁਲ ਟਾਈਮ, 

ਪ੍ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੰਟਰ ੈਕਟ), ਸਮੀਹਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਿ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਇਨ੍ਾਂ ਹਵਚੋਂ ੧੫ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿਿੱਸਾ ਿਨ ਅਤੇ 

ਿੋਰ ੩੫ ਵਿ-ੋਵਿ ਸਮਰਥਾ ਹਵਚ ਜੁੜ ੇਿੋਏ ਿਨ। ਟੀਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੈ: 

ਕਰੋ ਟੀਮ 

ਨਾ ਂ ਹਪ੍ਛੋਕੜ ਪ੍ਦਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਭੂਹਮਕਾ ਸਥਾਨ 

ਇਸਮੀਤ 

ਕੌਰ 

ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਹਫਲ., 

ਪ੍ੀਐਚ.ਡੀ. ਅੰਗਰੇਜੀ 

ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਕੂਲ ਆਫ 

ਲੈਂਗੂਏਜ਼, ਹਲਟਰੇਚਰ ਅਤੇ 

ਕਲਚਰਲ ਸਟਡੀਜ਼, ਸੈਂਟਰਲ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਮੀਹਿਅਕ ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ 

ਇੰਨੀ ਕੌਰ 
ਕਹਵਤਰੀ, ਲੇਿਕ ਅਤੇ 

ਐਜੂਕੇਟਰ 

ਹਿਏਹਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਸਿ 

ਹਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਪ੍ਾਦਕ 

ਕਨੈਕਟੀਕਟ, 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. 

ਸੁਹਰੰਦਰ 

ਪ੍ਾਲ ਹਸੰਘ 

ਐਮ.ਏ. ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਧਰਮ 

ਅਹਧਐਨ 

ਹਰਸਰਚਰ, ਹਸਿ ਹਰਸਰਚ 

ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਨੁਵਾਦਕ 

ਹਬਰਹਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ, 

ਕਨੇਡਾ 

ਸੋਿਨ ਹਸੰਘ 
ਐਮ.ਏ. ਪੰ੍ਜਾਬੀ, ਪ੍ੀਐਚ.ਡੀ. 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਉਪ੍-ਭਾਸਾਵਾ ਂ

ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ 

ਹਵਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਿਹਰਗੋਹਬੰਦ ਿਾਲਸਾ 

ਕਾਲਜ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸੰਪ੍ਾਦਕ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਭਾਰਤ 

ਿਰਹਜੰਦਰ 

ਹਸੰਘ  

ਐਮ.ਏ. ਪੰ੍ਜਾਬੀ, ਹਡਪ੍ਲੋਮਾ 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ 

ਹਰਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਹਲੰਗੁਇਸਹਟਕਸ, ਹਸਿ ਹਰਸਰਚ 

ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 

ਹਵਉਤਪ੍ਤੀਕਾਰ  ਰਾਜਸਥਾਨ, ਭਾਰਤ 

ਿਹਰੰਦਰ 

ਹਸੰਘ 

ਬੀ.ਐਸ. ਏਅਰੋਸਪੇ੍ਸ 

ਇੰਜੀਨੀਅਹਰੰਗ, ਐਮ.ਐਸ. 

ਇੰਜੀਨੀਅਹਰੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, 

ਐਮ.ਹਫਲ. ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ, ਹਵਜ਼ਨਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ 

ਫੈਲੋ, ਹਸਿ ਹਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੀਡ, 

ਸਮੀਹਿਅਕ ਅਤੇ 

ਅੰਗਰੇਜੀ 

ਹਵਆਹਿਆਕਾਰ 

ਹਨਊ ਜਰਸੀ, 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. 

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 

ਬੀ.ਐਸ. ਕੰਹਪ੍ਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 

ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ 

ਇਨਫੋਰਮੇਸਨ ਹਸਸਟਮਜ਼ 

ਿੈੱਡ ਆਫ ਆਈ.ਐਸ. ਸਟਰਟੀਹਜਕ 

ਇਨੀਸੀਏਹਟਵ, ਗਲੋਬਲ 

ਐਨਾਹਲਹਟਕਸ, ਡਵੀਹਜ਼ਨਲ 

ਸੀ.ਆਈ.ਓ. 

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੀਡ 

ਹਨਊ ਜਰਸੀ, 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. 

ਜਸਲੀਨ 

ਕੌਰ 

ਐਮ.ਏ. ਧਰਮ ਅਹਧਐਨ ਅਤੇ 

ਦਿਣੀ ਏਸੀਆਈ ਧਰਮ 

ਹਰਸਰਚਰ, ਹਸਿ ਹਰਸਰਚ 

ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਟਰਾਂਸਿੀਏਟਰ 

ਅਤੇ ਹਵਆਹਿਆਕਾਰ 

ਵਰਜੀਹਨਆ, 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. 
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ਜਸਵੰਤ 

ਹਸੰਘ 
ਐਮ.ਏ. ਧਰਮ ਅਹਧਐਨ, 

ਪ੍ੀਐਚ.ਡੀ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ 

ਦੀ ਭਾਸਾ  

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰਸਰਚ, 

ਹਸਿ ਹਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 

ਕਨਟੈਂਟ ਲੀਡ, 

ਸਮੀਹਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਟਰਾਂਸਿੀਏਟਰ 

ਿਹਰਆਣਾ, ਭਾਰਤ 

ਰਾਹਜੰਦਰ 

ਹਸੰਘ  

ਐਮ.ਏ. ਹਿੰਦੀ, ਪ੍ੀਐਚ.ਡੀ. 

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਿੀ, ਹਿੰਦੀ ਹਵਭਾਗ, 

ਗੁਰੂ ਿਹਰਗੋਹਬੰਦ ਿਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਿ ਹਰਸਰਚਰ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਭਾਰਤ 

ਭਗਵੰਤ 

ਹਸੰਘ 
ਬੀ.ਐਸ. ਇੰਜੀਨੀਅਹਰੰਗ ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹਰਟਾ.) 

ਹਵਆਕਰਣਕਾਰ ਅਤੇ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ 
ਪੰ੍ਜਾਬ, ਭਾਰਤ 

ਲਿਹਵੰਦਰ 

ਹਸੰਘ 

ਐਮ.ਏ. ਧਰਮ ਅਹਧਐਨ, 

ਐਮ.ਹਫਲ., ਪ੍ੀਐਚ.ਡੀ. ਹਸਿ 

ਸਟਡੀਜ਼, ਹਡਪ੍ਲੋਮਾ ਉਰਦੂ ਅਤੇ 

ਸੰਸਹਿਤ 

ਹਰਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਹਸਿ ਹਰਸਰਚ 

ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 

ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ 

ਹਫਲਾਸਫੀ ਹਰਸਰਚਰ 
ਪੰ੍ਜਾਬ, ਭਾਰਤ 

     

ਕਾਰਜਨੀਤਕ ਸਲਾਿਕਾਰ 

ਨਾ ਂ ਹਪ੍ਛੋਕੜ ਪ੍ਦਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਭੂਹਮਕਾ ਸਥਾਨ 

ਸਤਹਵੰਦਰ 

ਹਸੰਘ  

ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਟਵੰਟੀ-ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ 
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 

ਪੈ੍ਨਹਸਲਵੇਨੀਆ, 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. 

ਮੋਿਨਬੀਰ 

ਹਸੰਘ  

ਕਲੀਹਨਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ 

ਮਾਰਹਕਹਟੰਗ, ਕੈਲੌਗ ਸਕੂਲ ਆਫ 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਨੌਰਥਵੈਸਟਰਨ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ 

ਮਾਰਹਕਹਟੰਗ 
ਹਸਕਾਗ,ੋ 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. 

ਇੰਦਰ ਮੋਿਨ 

ਹਸੰਘ  
ਫਾਊਂਡਰ, ਚੜ੍ਦੀ ਕਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸਨ ਗੁਰਮਹਤ 

ਸੈਨ ਿੋਜ਼ੇ, 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. 

     

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟੀਮ 

ਨਾ ਂ ਹਪ੍ਛੋਕੜ ਪ੍ਦਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਭੂਹਮਕਾ ਸਥਾਨ 

ਅਲਬੇਲ 

ਹਸੰਘ 

ਐਮ.ਐਸ. ਕਨਜ਼ਰਵੇਸਨ 

ਬਾਇਉਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੈਨੇਹਟਕਸ 
ਹਰਸਰਚ ਟੈਕਨੀਸੀਅਨ ਹਡਜੀਟਲ ਕੈਲੀਗਰਾਫਰ 

ਵੈਸਟ ਹਮਡਲੈਂਡਜ਼, 

ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਆਸਾ ਕੌਰ 
ਬੀ.ਐਸ. ਪੋ੍ਹਲਹਟਕਲ ਸਾਇੰਸ 

ਅਤੇ ਗਵਰਮੈਂਟ 

ਹਰਸਰਚ ਅਹਸਸਟੈਂਟ, ਹਸਿ ਹਰਸਰਚ 

ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਟਰਾਂਸਹਿਪ੍ਟਰ 

ਹਨਊ ਜਰਸੀ, 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ 
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ਸਤਹਵੰਦਰ 

ਹਸੰਘ 

 

ਬੀ.ਐਸ. ਕੰਹਪ੍ਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 

ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਹਰੰਗ  

 

ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਟਵੰਟੀ-

ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ 

 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੋਲਯੂਸਨ 

ਆਰਕੀਟੈਕਟ 

 

ਹਨਊ ਜਰਸੀ, 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. 

ਿਰਭਜਨ 

ਹਸੰਘ 
ਐਮ.ਏ. ਸੰਗੀਤ 

ਸੀਨੀਅਰ ਹਰਸਰਚ ਫੈਲੋ, ਨਾਦ 

ਸੰਗੀਤ ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 
ਹਮਊਹਜਕੋਲੋਹਜਸਟ  ਪੰ੍ਜਾਬ, ਭਾਰਤ 

ਕੁਲਦੀਪ੍ 

ਹਸੰਘ 

ਬੀ.ਐਸ. ਇਨਫੋਰਮੇਸਨ 

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 

ਸੀਨੀਅਰ ਹਡਵੈਲਪ੍ਰ, ਟਵੰਟੀ-

ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ 
ਹਡਵੈਲਪ੍ਰ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਭਾਰਤ 

ਗੁਰਹਵੰਦਰ 

ਕੌਰ 

ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਹਫਲ., 

ਪ੍ੀਐਚ.ਡੀ. ਸੰਗੀਤ 

ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੰਗੀਤ 

ਹਵਭਾਗ, ਿਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ 

ਹਵਮੈਨ 

ਹਮਊਹਜਕੋਲੋਹਜਸਟ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਭਾਰਤ 

ਜਹਤੰਦਰ 

ਪ੍ਾਲ ਹਸੰਘ 

ਬੀ.ਐਸ. ਹਬਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, 

ਹਡਪ੍ਲੋਮਾ ਹਸਿ ਸਟਡੀਜ਼ 

ਹਰਸਰਚ ਅਹਸਸਟੈਂਟ, ਹਸਿ ਹਰਸਰਚ 

ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 
ਹਰਸਰਚਰ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਭਾਰਤ 

ਜੋਗਾ ਹਸੰਘ 
ਐਮ.ਐਸ., ਪ੍ੀਐਚ.ਡੀ. 

ਿੇਤੀਬਾੜੀ 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਚੀਫ ਸਾਇੰਹਟਸਟ 

(ਹਰਟਾ.) 
ਹਵਆਕਰਣ ਸਮੀਹਿਅਕ ਜੰਮੂ, ਭਾਰਤ 

ਭਰਪੂ੍ਰ ਹਸੰਘ ਹਰਸਰਚਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟਰ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਹਧਆਪ੍ਕ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ 

ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ ਆਫ 

ਹਰਲੀਹਜਅਸ ਸਟਡੀਜ਼ 

ਹਵਆਕਰਣ ਅਤੇ ਅਰਥ 

ਸਮੀਹਿਅਕ 
ਪੰ੍ਜਾਬ, ਭਾਰਤ 

ਮਨਜੀਤ 

ਹਸੰਘ 

ਐਮ.ਏ. ਗੁਰਮਹਤ ਸੰਗੀਤ, 

ਪ੍ੀਐਚ.ਡੀ. ਅਹਕਊਸਹਟਕਸ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਾਦ ਸੰਗੀਤ 

ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ 
ਹਮਊਹਜਕੋਲੋਹਜਸਟ 

ਵਾਹਸੰਗਟਨ, 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. 

ਮਨਹਮੰਦਰ 

ਹਸੰਘ 

ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਹਡਊਸਰ, ਬਰੈਂਡ 

ਸਟਰ ੈਟਹਜਸਟ ਅਤੇ ਓਪ੍ਨ ਸੋਰਸ 

ਹਡਵੈਲਪ੍ਰ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਟਰ ੈਹਟਜੀ, 

ਸਕਾਈਰੌਹਕਟ ਹਡਜੀਟਲ 
ਹਡਜ਼ਾਈਨ ਲੀਡ 

ਹਬਰਹਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ, 

ਕਨੇਡਾ 

 


