
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਭਾਾ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਨਵ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ 

ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਾਵ� ਦੇ ਮਾਹਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਕਲਾਵ� ਦ ੇਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਚੰਡੀਗੜ&, 03 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ'  ਅ�ਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗੀ 

ਿਵਕਾਸ ਸਕੀਮ� ਲਈ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਹੈ◌ੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਭਾਗ ਵਲ� 

ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਨ'  ਕ�ਲ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਦ� ਤੀ ਸੀ। 

ਸੂਬ ੇਦੇ ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤ ੇਭਾਾਵ� ਮੰਤਰੀ ਿਤ�ਪਤ ਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨ'  ਨਵ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੰੂ ਿਵਭਾਗ ਲਈ 

ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਦਰਸਾ2ਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਾ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਇਸ ਬੋਰਡ ਿਵ� ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਾਵ� ਦ ੇਮਾਹਰ� ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਕਲਾਵ� ਦ ੇਿਸਰ ਕ� ਢ 

ਿਵਅਕਤੀ ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨ'  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ� ਮਾਹਰ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਾ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਾਵ� ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਲਈ ਨਵ6ਆ ਂਯੋਜਨਾਵ� ਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗਾ। 

ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕ� ਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ8 ਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ  

ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ,  

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ- ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ,  

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ� ਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ& - ਮ;ਬਰ,  

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਿਵ� ਤ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਉਹਨ� ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ-ਮ;ਬਰ,  

ਵਾਈਸ ਚ�ਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ -ਮ;ਬਰ,  

ਵਾਈਸ ਚ�ਸਲਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ-ਮ;ਬਰ,   

ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ�ੀਸ਼ਦ, ਸੈਕਟਰ-16 ਬੀ,ਚੰਡੀਗੜ&-ਮ;ਬਰ,  

ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ -ਮ;ਬਰ,  

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਹਿਰਆਣਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ- ਮ;ਬਰ,  

ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵ6 ਿਦ� ਲੀ-ਮ;ਬਰ,  



ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ, ਿਦ� ਲੀ - ਮ;ਬਰ,  

ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਕ�ਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਿਜ) - ਮ;ਬਰ,  

ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਕ�ਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖ�)-ਮ;ਬਰ,  

ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਕ�ਦਰੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵ6 ਿਦ� ਲੀ-ਮ;ਬਰ,  

ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵ6 ਿਦ� ਲੀ - ਮ;ਬਰ ਅਤੇ  

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ -ਮ;ਬਰ/ਕਨੀਵਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮ;ਬਰ� ਿਵਚ  

ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ,  

ਨਾਟਕਕਾਰ ਡਾ. ਆਤਮਜੀਤ,  

ਸ. ਵਿਰਆਮ ਸੰਧੂ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, 

 ਡਾ. ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ, 

 ਡਾ. ਨਾਹਰ ਿਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ&,  

ਡਾ. ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,  

ਸ. ਮਨਮੋਹਣ ਬਾਵਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ 

 ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸਾਬਰ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

ਇਨ& � ਤ� ਇਲਾਵਾ ਘੇ ਗਾਇਕ  

ਸ�ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਪੰਮੀ ਬਾਈ),  

 ਸ�ੀ ਬਲਕਾਰ ਿਸ� ਧੂ, ਅਤ ੇ  

ਸ�ੀ ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਪਿਟਆਲਾ ਨੰੂ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਮ;ਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਿਵਚ� 



 ਸ�ੀ ਅਿਨਲ ਧੀਮਾਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਿਫ਼ਰੋਜਪੁਰ,  

ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ  

ਡਾ. ਮੇਵਾ ਿਸੰਘ, ਪ�ੋਫੈਸਰ (ਿਰਟਾ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਨੰੂ ਮ;ਬਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਿਵਚ�  

ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਅਮਰਗੜ&,  

ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਅਤ ੇ 

ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਰਹਾਰ ਨੰੂ ਮ;ਬਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਿਵਚ� 

 ਡਾ. ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਸਿਕ�ਤ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,  

ਮੈਡਮ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ�ੋਫੈਸਰ, ਮਿਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ,  

ਡਾ. ਪੁਸ਼ਿਪੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਨੰੂ ਮ;ਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਅਖਬਾਰ�/ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਅਤ ੇਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਤੀਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜੰਨ� ਿਵਚ  

ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਸੰਪਾਦਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਟ�ਿਬਊਨ,  

ਸ. ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ�ਤਰਕਾਰ, ਅਜੀਤ, ਚੰਡੀਗੜ& ਅਤੇ  

ਸ�ੀਮਤੀ ਿਨਮਰਤ ਕੌਰ, ਮੈਨ' ਿਜੰਗ ਐਡੀਟਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ& ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ�  ਕਲਾ, ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਿਚਿਕਤਸਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਵਾਤਾ◌ਾਵਰਣ ਆਿਦ ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਿਵਆਕਤੀਆ ਂਿਵਚ�  

ਸ. ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਵਰਕ, ਪ�ੋਫੈਸਰ, ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,  

ਸ. ਉਜਾਗਰ ਿਸੰਘ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. (ਿਰਟਾ) ਪਿਟਆਲਾ,  

ਸ. ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਿਸੰਘ ਬਾਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ,  



ਡਾ. ਮੇਘਾ ਿਸੰਘ, ਮੋਹਾਲੀ,  

ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ  

ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ& ਨੰੂ ਬਤੌਰ ਮ;ਬਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 


