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ਆਰੰਭ   

                                                ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਿਸਆਸਤ ਭਾਰ ੂ
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ� ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਿਦ� ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਵੀ। ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� %ਪਰ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਿਵਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਿਕ ਹਾਲੇ ਤ� ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹ, ਘੜੀ ਗਈ। ਨਵ, ਬਣੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਦੇਣ ਲਈ ਨਵ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਿਠਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਪ� ਖੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਕਾਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 

ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਚ ਹੋਏ ਪ� ਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ 

ਖੁਸ਼ ਘ� ਟ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵ� ਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

 ਸ�ਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸ, ਿਤੰਨ (ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਿਜੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ 

ਮੀਤ) ਜਿਣਆਂ ਨ8  ਇ� ਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ 2005 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਦਾ 

ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਸੂਚਨਾਵ� ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੀਆਂ। ਪਿਹਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ 

ਗਰੇਵਾਲ ਵ� ਲ� (28 ਸਤੰਬਰ 2020) ਨੰੂ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ� 

ਿਵਚ ਗਿਠਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਨ� ਅਤੇ ਬੋਰਡ� ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਲਏ ਗਏ 

ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵ� ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਸਮB ਸਲਾਕਾਰ ਬੋਰਡ, 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਅਪਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ/ਿਨਯਮ� ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਮੰਗੀਆਂ 

ਗਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁ� ਝ ਸਾਲ� ਦੀਆਂ ਇਕ�ਤਰਤਾਵ� ਦੀਆਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਨ� ਭੇਜ ਿਦ� ਤੇ। ਿਨਯਮ� ਦੀ ਥ� ਇ� ਕ ਿਬਨ� ਿਸਰ-ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ 

ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਚੋਣ ਸਮB ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਦਰਜ ਪ�ਿਕ�ਆ 

ਅਪਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

 ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜਰ ਮਾਰਿਦਆਂ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦਾਲ ਿਵਚ ਕੁ� ਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। 

ਸਿਥਤੀ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮ@ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ (ਿਮਤੀ 28 ਦਸੰਬਰ 2020) ਦੇ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਉਸ 

ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਿਨਯਮ� ਦੀਆਂ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ� ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ 

ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਜੋ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਅਪਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ$ � 

ਹੁਕਮ� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿਜਨ$ � ਰਾਹ, ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਜਵਾਬ (ਿਮਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2021) ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� 
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ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਿਦ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਆਿਦ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹਨ 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਿਵਚ ਅਿਧਸੂਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਸਿਥਤੀ ਹੋਰ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮ@ ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਿਮਤੀ 05.02.2021) ਰਾਹ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ 

ਤ� ਪੁ� ਿਛਆ ਿਕ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨ� ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰੀ/ਸੰਸਥਾ ਵ� ਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਪ�ਿਕ�ਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਆਪਣੇ 

ਜਵਾਬ (10 ਮਾਰਚ 2021) ਰਾਹ, ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ/ ਿਨਯਮ ਦਾ ਨ� ‘ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ 

ਏਜੰਡਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦ� ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਪ�ਿਕ�ਆ/ਿਨਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਆਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਉਸ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹ, ਕਰਵਾ ਸਿਕਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ 

ਪ�ਿਕ�ਆ/ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਿਕMਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹ, ਹੈ। 

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤ� ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ (ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ) ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵ� ਲ� ਖੁਦ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ� ਤਰ’ ਆਖ ਿਦ� ਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ‘ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਏਜੰਡਾ’ । ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤ� 

ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ, ਿਮਲੀ ਹੋਈ। ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਿਹਰ� ਵ� ਲ� ਿਤਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਵਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ।  

 ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਅਪਣਾMਦੇ ਸਮB ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ� ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ� (2015-2020) ਦੇ 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਏਜੰਿਡਆਂ, ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲ� ਬਣਾਏ 

ਗਏ ਪੈਨਲ� ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਚੋਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ 

ਸਫਲ ਹੋ ਿਗਆ। 

  ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਵ�ਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 

ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਿਸਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ� ਖਪਾਤੀ ਤ� ਸੀ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਜਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। 

 ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਦਰਜ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਖੋਜ ਪ�ਤਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਿਸ� ਟੇ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ।  

       - ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 
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  ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ   

 ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਪ�ਮੁ� ਖ ਸਕ�ਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ 

ਭਾਸ਼ਾਵ�) ਵਲ�, 08 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੰੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਸ ਪ�ਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ  ‘ਿਕ ਜ ੋਵੀ 

ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ�, ਸਿਹਤਕਾਰ�, 

ਲੇਖਕ� ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।‘ ਉਨ$ � ਨ8  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ‘ਿਕ ਇਹ 

ਨੀਤੀ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬ� ਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵਗੇੀ ਤ� ਜ ੋਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਕੋਨ8  ਿਵ� ਚ ਬੈਠ8  ਸਿਹਤਕਾਰ/ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣ।‘ 

 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨੰੂ ਭਾਵB ਹਾਲੇ ਤ� ਕ ਬੂਰ ਨਹ, 

ਿਪਆ ਪਰ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਿਪਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ %ਚ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਨ8 ਕ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜ ੋਵੀ ਸਮਗਰੀ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲ� ਭਦ 

ਸੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ 

ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਤ� ਕ ਪੁ� ਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।    

 ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹ�ਕੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ 03 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਰ�ਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� 

ਿਵਚ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ�  ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਹਲਾ ਏਜੰਡਾ 224 ਪੰਿਨਆਂ ਦਾ ਸੀ। 

ਦੂਜਾ ਏਜੰਡਾ 24 ਪੰਿਨਆਂ ਦਾ। ਪਿਹਲੇ ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਵ�ਲ�  ਸੁਝਾਏ ਨ�ਵ� ਦੀਆਂ 

ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵ� ਖਰੀ ਸੀ। ਇਨ$ � ਸੂਚੀਆਂ ਿਵਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਕਰੀਬ 

540 ਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸ�ਤ ਹੋਰ ਮ�ਦ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਸਨ। 27 ਨਵੰਬਰ ਤ� ਬਾਅਦ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�) ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜ ੇ

ਏਜੰਡੇ, ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡਾ’ ਦਾ ਨ� ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ, ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  24 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਨ$ � 24 ਉਮੀਦਵਾਰ� ਿਵਚ� 12 ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਗਆ।  

     ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ 120 ਉਨ$ � ਨ�ਵ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਪ�ੋ.ਗੁਰਭਜਨ ਿਗ� ਲ ਵ�ਲ�  ਸੁਝਾਏ ਗਏ 

ਸਨ। ਇਨ$ � ਨ�ਵ� ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ�  ਿਟ� ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਨ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨ�ਵ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਇਹ ਿਟ� ਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਕੁਝ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨ�ਵ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹ, ਹਨ। ਭਾਵ 

ਇਨ$ � ਨ�ਵ� ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਿਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਨਹ, ਸਮਝੀ। 

ਇੰਝ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ�  ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅ�ਗੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਕਰੀਬ 565 ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਪੂਰੇ 

6 ਮਹੀਨ8  ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੰੂ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ 
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ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਵਲ�  ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ 

ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਸਰੋਤ� ਤ� ਨ� ਇ�ਕਠ8  ਕਰਨ ਲਈ 

ਖੁਲ$ਾ ਸਮ� ਸੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ8  ਿਮਲੇ ਖੁਲ$ੇ  ਸਮB ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹ, ਕੀਤਾ। ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣੀ 

ਬੁ� ਕਲ ਿਵਚ ਹੀ ਗੁੜ ਭੰਨਦੇ ਰਹੇ। 

 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਹਰ ਸਾਲ ਕੁ� ਝ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਸਤਕ� ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦ� ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ$ � ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ, 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਹੈ। ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਪੁਸਤਕ� ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਬਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਦ� ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ� ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਤਥੀ ਵੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ 

ਿਵਚ ਿਦ� ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� 

ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ਸੁਝਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਕਸੇ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਨਹ, ਿਦ� ਤਾ 

ਿਗਆ। ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤ� ਨਹ, ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ, ਹਜ਼ਾਰ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵ ੇਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਨਹ, ਭੇਜ ਸਕੇ। 18 ਿਵਚ� 8 ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ 

ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹ�ਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ’ ਰਿਹੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਲਈ ਰਾਖਵ� ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਤ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਸੂਹ ਨਹ, ਲ� ਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ� ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਕੇਵਲ ਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਤੇ 

15 ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ�/ਜ� ਿਥਆਂ ਦੇ ਨ� ਹੀ ਿਮਲੇ। ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਜ� ਿਥਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰ� ਿਵਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 

ਸ@ਕੜੇ  ਇਤਹਾਿਸਕ ਗੂਰੁ ਘਰ� ਿਵਚ ਹੀ ਹਜਾਰ� %ਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜ� ਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ�  ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਤੇਜ ਬ�ਬੀ ਨ8  

ਆਪਣੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕ� ਿਵ� ਚ ਕੇਵਲ ਮਾਲਵ ੇਦੇ 100 ਤ� ਵ� ਧ ਕਵੀਸ਼ਰ� (ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹ,) ਦਾ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ$ � 

ਿਵ� ਚ�, %ਚ ਕੋਟੀ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਵੀਸ਼ਰ ਿਜੰਦਾ ਹਨ। ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ 

ਤਰ$� ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ/ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 24 ਨ� ਹੀ 

ਲ� ਭ।ੇ ਜਦ� ਿਕ ਇਕ� ਲੇ ਗਾਇਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੀ ਹਜਾਰ� ਿਵਚ ਹੈ। ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ  ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ� 

(ਿਵਦੇਸ਼ੀ)’  ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ�  ਵ� ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ (52) ਨ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਜਦ� ਿਕ 10 ਲ� ਖੇ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਲਈ ਕੇਵਲ 21, ਿਗਆਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 33 ਅਤੇ ਕਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 41 ਨ� ਹੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਲਈ 

ਦਰਸ਼ਨ ਿਢਲ�  ਦਾ ਨ� ਿਬਨ� ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। 

 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਵਲ�  ਆਪ ਜ� ਹੋਰ� ਵਲ�  ਨ� ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਿਤਮ 

ਿਮਤੀ ਨਹ, ਸੀ ਿਮ� ਥੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� 5/6 ਿਦਨ 

ਪਿਹਲ� ਤ� ਕ ਨਵB ਨ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਨ�ਵ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਗੁਰਭਜਨ 
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ਿਗ� ਲ ਵ�ਲ�  25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੰੂ, ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਦਸ ਦਰਜਨ ਨ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ। Mਨ$ � ਸਾਰੇ ਨ�ਵ� ਨੰੂ ‘ਅਨਪੂਰਕ 

ਏਜੰਡੇ’ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। 

 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਤ� ਿਬਨ$ �, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਪਸੰਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨ� ਸੁਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਪੜਤੀ ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ %ਤਰ 

ਨਹ, ਹੈ। ਇ�ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕੰਨ8  ਨ� ਸੁਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ %ਤਰ 

ਨਹ, ਹੈ। ਜ ੇਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੰੁਦੀ ਤ� ਗੁਰਭਜਨ ਿਗ� ਲ ਵਲ�  ਥੋਕ ਿਵਚ ਸੁਝਾਏ ਨ�ਵ� ਨੰੂ ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। 

 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਉਪਲ� ਭਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ 182 ਲੇਖਕ� ਨ8  ਆਪ 

ਅਰਜੀਆਂ ਿਦ� ਤੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਹੋਰ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਜਨ$ � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ8  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਆਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹ, 

ਿਦ� ਤੀਆਂ ਉਨ$ � ਦੇ ਨ� ‘ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ’ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹਨ।  ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ 24 ਨ� ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੇਵਲ 

24 ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਿਜਨ$ � ਨ8  ਆਪ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹ, ਿਦ� ਤੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਦ� ਤੀ ਗਈ 

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤ� ਇਹ ਿਸ� ਟਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਕੇਵਲ 182 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵ�ਲ�  ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਦ� ਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ। ਜਦ� ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਕਰੀਬ 565 ਨ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਕੀ 

ਦੇ ਕਰੀਬ 390 ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਿਕਸ ਸਰੋਤ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ? ਿਵਭਾਗ ਨ8   

ਇਸ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਣ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ %ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹ, ਕੀਤੀ। 

 ਿਲਖਤੀ ਪੜਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� 

ਦੇ ਨ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਡਰ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲ� ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਚੁ� ਕੀਆਂ 

ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ�। ਇਸ ਸਮB ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ 50 ਮ@ਬਰ ਹਨ। ਇਨ$ � ਿਵਚ� 4 ਅਤੀ %ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਆਹੁਿਦਆਂ ਕਾਰਨ ਮ@ਬਰ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ$ � ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ, ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 45 ਮ@ਬਰ� ਿਵਚ�, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਨ� ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਚ� ਠੀ 

ਪ�ਤਰ ਨਹ, ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੁਚੇਤ ਮ@ਬਰ ਪ�ੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨ8  ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆਪ ਹੀ 

ਪਛਾਿਣਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ 14 ਨ� ਸੁਝਾਏ। ਇਨ$ � ਿਵਚ� 9 ਨ� ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਆਪਣੇ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 

ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। (ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਪ�ੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵ�ਲ�  ਸੁਝਾਏ ਨ�ਵ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ, ਸਾਨੰੂ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ ਿਵਚ ਨਹ, 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੰੂ ਪ�ੋ ਸਾਿਹਬ ਵਲ�  ਆਪ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਹੈ।) ਇਸੇ ਤਰ� ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਪਿਹਲ� ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਚੁ� ਕੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਿਚ� ਠੀ ਪ�ਤਰ ਨਹ, ਕੀਤਾ। ਭਾਵB ਿਕ ਿਵਭਾਗ 

ਕੋਲ ਇਨ$ � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਭਜਨ ਿਗ� ਲ ਵ�ਲ�  ਇਹ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾਇਆ ਿਗਆ। ਪਰ 

ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਉਨ$ � ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਵੀ, ਪਿਹਲ� ਦ� ਸੇ ਕਾਰਨ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮ�ਹਤਤਾ ਨਹ, ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। 

 ਕਈ ਵਾਰ ਵ� ਡੇ ਲੇਖਕ ਆਪ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤ� ਿਝਜਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਪ�ਵਾਹ ਨਹ, ਕਰਦੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵ� ਡੇ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਜੀਵਣ ਵੇਰਵ ੇਇ�ਕਠ8  ਕਰਨ8  
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ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ ਨਹ, ਿਨਭਾਇਆ। ਪ�ੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੰੂ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ 

ਪਤਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ$ � ਨ8  ਅਿਜਹੇ 7 ਵ� ਡੇ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਜੀਵਣ ਵੇਰਵ,ੇ ਉਨ$ � ਤ� ਕ ਆਪ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ 

ਮੰਗਵਾਏ। ਲੇਖਕ� ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਪ�ੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨ8  ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

%ਚ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਮੰਤਰੀ ਜ ੋਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਨ, 13 ਮਾਰਚ 2021 ਨੰੂ  ਿਲਖੀ ਿਚ� ਠੀ 

ਿਵਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ$ � ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵ� ਡੇ ਲੇਖਕ ਇਨਾਮ� ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ, ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਕ ਨਹ, ਹੰੁਦੀ। … ਮ@ ਿਜੰਨ� ਸ� ਤ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਜੀਵਣ ਵੇਰਵ ੇ

ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮ@ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ। ਿਕMਿਕ ਮ@ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਮB 

ਿਵ� ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ� ਿਮਲ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ….’। ਿਵਭਾਗ 

ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵ� ਡੇ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਿਨਤ ਹੋਣੋ ਰਿਹ ਗਏ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ�  ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਜ ੋਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਸਨ ਉਨ$ � ਿਵਚ ਦਰਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਜੀਵਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵਚ ਤ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵ�ਲ�  ਿਪਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ� ਿਵਚ 

ਕੀਤੇ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ� ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਤ� ਕ ਨਹ, ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਣਗਿਹਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ, 

ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮB, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ, ਲ� ਗ ਸਿਕਆ ਿਕ ਉਸ ਵ�ਲ�  ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨ�ਵ� 

ਿਵਚ ਕਈ ਿਮ�ਤਕ� ਦੇ ਨ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਿਜਵB ਜਸਦੇਵ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੇ.ਦੀਪ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਬੀਲ$ਾ। 

ਬੀਲ$ਾ ਸਾਿਹਬ ਤ� 2012 ਿਵਚ ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ$ � ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਿਲਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਆਪਣੇ ‘ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡਾ’ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਿਜਹੜੇ 24 ਨਵB ਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ$ � ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵ ੇਵੀ 

ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗ�ਲ ਹੈ ਿਕ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਿਹਦ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ�  ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਿਵਆਂ 

ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛ� ਡੇ ਿਦ� ਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ‘ਇਨਾਮ� ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵ, ਪਾਿਲਸੀ ਿਨਰਧਾਤਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ 8 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲ�  ਇਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਿਕ ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ/ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨ� ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇ�ਕ ਹੀ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ 

ਜ ੇਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ ਦਾ ਨ� ਇਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਵਭਾਗ ਆਪਣੀ ਪ�ਧਰ 

ਤੇ ਉਸ ਿਵਦਵਾਨ ਦਾ ਨ�, ਉਸ ਵ�ਲ�  ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਿਜਸ ਿਵਧਾ ਿਵ� ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ 

ਲਵ।ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਿਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ  ਨੰੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ, ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਵਭਾਗ 

ਵਲ�  ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ� ਦਾ ਨ� ਵ�ਖ ਵ� ਖ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਿਵਚ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ। ਿਜਵB 

ਿਕ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ ਦਾ ‘ਅਲੋਚਕ�’ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਹਤਕਾਰ�’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਿਵਚ। ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਜਗਤਾਰ ਦਾ 

‘ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਿਵਚ। ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦਾ ‘ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ 

‘ਸਾਿਹਤਕਾਰ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਿਵਚ ਆਿਦ। ਸਪ� ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਰਵ�ਈਆ ਪ�ਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਇਹ 
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ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਹ, ਸਗ� ਕੁ� ਝ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵ�ਲ ਹੇਜ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਿਵ� ਚ ਇਨ$ � ਿਤੰਨ� ਦਾ, ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 

 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਿਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ8  ਿਪਛਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ 

‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਿਵਚ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਿਵਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤ� ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ, ਸੀ ਮਾਰੀ। ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ 

ਮ�ਸ ਰ�ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ 2008 ਿਵਚ ਸਲਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸ�ਤ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ 

ਇਕ ਨ8  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਸ਼�ੀ ਪਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲ�  ਹਾਈ 

ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਹਲਫੀਆ ਿਭਆਨ ਰਾਹ, 

ਭਰੋਸਾ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਿਕ 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹ� ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  

ਨਵ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲ�  ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ  ਸੀ ‘ਿਕ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (ਭਾਵ ਿਜਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮੀਿਟੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹ, ਚੁਿਣਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮ@ਬਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਛਕ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸ ਵ�ਲ�  ਪਿਹਲ� ਬੋਰਡ ਦੀ ਮ@ਬਰਿਸ਼ਪ ਤ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵ�ਲ�  ਅਸਤੀਫ਼ਾ 

ਦੇਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਇ�ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨ� ਿਕਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ 

ਉਸ ਦਾ ਨ� ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

22 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲ�  ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗ ੂ

ਵੀ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲ� ਗਭ�ਗ ਹਰ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਅਤੇ ਸਮ� ਰਥਨ 

ਹੰੁਦਾ ਿਰਹਾ।  

 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੰੂ ਭੇਜ ੇਗਏ 

ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ ਮ@ਬਰ� ਵਲ�  ਆਪਣੇ ਨ� ਨਾ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਨਹ, ਦ� ਿਸਆ 

ਿਗਆ ਿਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨ� ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਦਾ ਨ�, ਇਨ$ � (ਸਾਲ 2015 ਤ� 

ਸਾਲ 2020 ਵਾਲੇ) ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨਹ, ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ 

ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ 

ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਿਵਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। 

 ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ਿਵਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ  ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਹੋ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ‘ਜ ੋਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਇ�ਥ� ਦਾ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਵੇ’ ਅਤੇ ‘ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 

ਅਿਧਵਾਸ ਦਾ ਸਮ� ਘ� ਟੋ—ਘ�ਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ’। ਪ�ੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲ�, ਜ ੋਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ 

ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 7 ਨ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ$ � ਿਵਚ� 5 ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਸਨ। ਸਕਰਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲ�  ਇਨ$ � ਿਵਚ� 4 ਨ� ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹ, ਸਨ ਪਾਏ ਗਏ  
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ਿਕMਿਕ ਇਸ ਸਮB ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨ8  ਇੰਝ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  

ਇਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ� ਕੀਤੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ  ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਇਹ 

ਿਵਆਿਖਆ ਸਰਾ ਸਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਜਨਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ, ਪ�ੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲ�  ਇਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਕੀਤੀ 

ਿਵਆਿਖਆ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ� ਬਾਹਰ ਰ�ਖੀ ਗਈ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਿਦ� ਤਾ 

ਿਗਆ। ਪਰ ਇਸ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹ�ਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਵ�ਝ ੇਰਿਹ ਗਏ। ਪ�ੋ. 

ਚਮਨ ਲਾਲ ਨ8 , ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰਨਾ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਿਲਖੀ 

ਆਪਣੀ ਿਚ� ਠੀ ਿਵਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ$ � ਅਨੁਸਾਰ ‘‘… ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ %ਨ8  ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨਹ, ਰਹੇ। ਮੈਨੰੂ 

ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਿਵ� ਚ ਹੀ ਇਸ ਗ�ਲ ਵ�ਲ ਿਧਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਿਪਆ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮ� 

ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵ�ਲ�  ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਹੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਰਿਖਆ ਹੀ 

ਨਹ, ਿਗਆ। ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਿਕ�ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਵਧਾਵ� ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮ� ਦਾ ਸਪ�ਸ਼ਟ 

ਿਨਯਮ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਦਸ ਸਾਲ ਤ� ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧੀਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ8  

ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਿਦ� ਤੀ ਿਕ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ ੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਸੀ। 

(ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਲ�) ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਛੇ ਿਵਚ� ਇ�ਕ ਲੇਖਕ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਲਈ 

ਚੁਣ ਵੀ ਿਲਆ ਿਗਆ।’ 

 ਇ� ਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹ,। ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ। ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ਿਵਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ  ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ)’ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ ੋ ‘ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ��ਤ ਦਾ 

ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ��ਤ ਿਵਚ ਿਪਛਲੇ ਘ� ਟੋ-ਘ�ਟ 10 ਸਾਲ ਤ� ਵਾਸੀ/ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ��ਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।‘ ਡਾ ਰਿਵੰਦਰ ਰਵੀ ਨੰੂ ਿਦ� ਲੀ ਿਗਆਂ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ� 

ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲ�  ਉਨ$ � ਦਾ ਨ� ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ %ਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ8  ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਇਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹ, ਕੀਤਾ। 

ਭਾਸਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ, ਅਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਾ. ਰਵੀ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਮਲ ਿਗਆ। 

 ਇਸ ਵਾਰ ਛੇ ਸਾਲ� ਦੇ 108 ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦ� ਤੇ ਜਾਣ ੇਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 

ਲਈ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆਂ, ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾMਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼�ੇਣੀ ਲਈ ਇ�ਕ-

ਇ�ਕ ਸੂਚੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜ� ਇਹ  ਫ਼ਰਜ਼ 

ਸੀ ਿਕ ਜਦ� ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਸਾਲ� ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਉਹ 

ਕਮੇਟੀ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਲਆਦਾ ਜ�ਦਾ ਿਕ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਸਾਲ� ਦੇ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ� ਬਾਹਰ ਨਹ, ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਪੈਨਲ ਬਣਾMਦੇ ਸਮB, ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�, ਇ�ਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇ� ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਹੀ 
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ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਘ� ਟੋ-ਘ�ਟ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਿਕਸੇ 

ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹ, ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਿਕਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ� ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਆ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ।  

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ� ਦੇ ਨ� ਬਾਕੀ ਸਾਲ� ਦੇ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ, ਕੀਤੇ 

ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਬ�ਜਰ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਅਿਨਯਮਤਤਾ ਕਾਰਨ ਬੀਸੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦਾ ਹ�ਕ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। 

 ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਚੌਖੀ ਸੀ। ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦੀ 

ਿਗਣਤੀ 49 ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰ ਮ@ਬਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰ�ਖਦਾ ਅਤੇ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਉਿਚਤ ਸਮB ਤੇ ਹਰ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ। ਤ� ਜ ੋਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਆਪਣਾ 

ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁ� ਲ$ਾ ਸਮ� ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਹ�ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਅਤੇ 

ਿਨਰਪ� ਖ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। 6 ਮਹੀਨ8  ਦਾ ਸਮ� ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  24 ਨਵੰਬਰ ਤ� ਕ ਘਸੇਲ ਵ� ਟੀ ਰ�ਖੀ। 

ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਕਰੀਬ 224 ਪੰਿਨਆਂ ਦਾ ਪੁਹਲਾ ਏਜੰਡਾ, 25 ਨਵੰਬਰ ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਏਜੰਡਾ 

ਵਟਸਅਪ ਰਾਹ, ਭੇਜ ਕੇ ਬੁ� ਤਾ ਸਾਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਪ�ੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨ8  ਆਪਣੀ 

ਿਚ� ਠੀ ਿਵਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ$ � ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਸਤੰਬਰ ਿਵ� ਚ ਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜ ੋ

ਨQ ਿਟਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ8 , ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਿਵ� ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 

ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ, ਸਮਝੀ।‘ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ 24 ਨਵB ਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵB ਨ�ਵ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� 

ਨੰੂ ਮੀਿਟੰਗ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਕ ਨਹ, ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਪ�ੋ. ਸਾਿਹਬ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� 2-3 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਇਨਾਮ� 

ਲਈ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਨਵB ਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਿਜੰਨ� ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਿਸਰਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਿਦ� ਤੇ। ਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  %ਨ� 

ਿਵਚ� ਕਈ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਨ� ਇਨਾਮ� ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ� ਿਵ� ਚ ਪਾ ਿਦ� ਤੇ। ਅਤੇ %ਨ� ਿਵਚ� ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਇਨਾਮ� ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਿਲਆ 

ਿਗਆ। 

ਇੰਝ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਇਸ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨਹ, ਿਨਭਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, 

ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਢਾਹ ਲਾਈ।  
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ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਵਵਾਦ ਗ�ਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  

     ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ@ਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਿਵਚ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ�ਵ� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� 

ਵਲ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਸਫਾਰਸ਼ੀ ਜੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮ@ਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਵਲ� ਸੁਝਾਏ 

ਨ�ਵ� ਵ� ਲ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਿਵਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਜ� ਇਕ ਦੂਜੇ ਮ@ਬਰ� ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 

ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨ�ਵ� ਨੰੂ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਵੀ ਪਵਾਏਗਾ। ਇਕ ਨਹ,, ਇੰਝ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ@ਬਰ 

ਕਰਨਗੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹ,। ਪੈਨਲ� ਿਵਚ� ਇਕ ਨ� ਚੁਨਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹ, 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਵਜ� ਹਾਜਰ ਹੋਣਗ।ੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ$ � ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਸੰਦਦੀਦਾ ਨ� ਨੰੂ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਲੀ 

ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟੰਬਾ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗ।ੇ  

ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੁ� ਢਲੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ� ਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਤ� ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਅਨR ਿਤਕ ਵੀ ਹੈ।  

ਵਰਤਮਾਣ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨ�ਵ� ਿਵਚ�, ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ਛ�ਟ ਕੇ, ਹਰ ਸ਼�ੇਣੀ ਲਈ ਵ� ਖਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਚਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� 

ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ� ਜੋ ਚੋਣ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।  

ਇਸ ਵਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ�, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ (11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੰੂ) 13 ਨ�ਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਇਨ$ � ਨ�ਵ� ਿਵਚ� 

ਚਾਰ ਨ� (ਡਾ.ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸਾਬਰ, ਸ਼�ੀ ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ, ਡਾ.ਸੇਵਾ ਿਸੰਘ, ਸ.ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ) ਕ� ਟ ਕੇ ਪੰਜ ਨਵB 

ਨ� (ਡਾ.ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਅਿਨਲ ਧੀਮਾਨ, ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਡਾ.ਮੇਘਾ ਿਸੰਘ) ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ 

ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਿਦ� ਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾ (15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੰੂ) ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਿਵਚ ਛਪ ਗਈ। 

ਇਸ ਸਮB ਕਮੇਟੀ ਦੇ 14 ਮ@ਬਰ (ਸ਼�ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁ� ਟਰ, ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਡਾ.ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ, ਸ਼�ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸ� ਧੂ 

ਉਰਫ ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਸ਼�ੀ ਅਿਨਲ ਧੀਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ, ਡਾ.ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼�ੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ 

ਲੀ, ਡਾ.ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ, ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦਾU, ਸ.ਤੀਰਥ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ� , ਡਾ.ਮੇਘਾ ਿਸੰਘ ਅਤੇ 

ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰਘ) ਹਨ। 15ਵB ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। 

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ‘ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ 

‘ਿਫਲਮ/ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ’ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਮਾਿਹਰ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ, ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 3 ਜੂਨ ਨੰੂ ਗਠਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 

ਿਵਚ ਇਨ$ � ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ, ਸਨ। ਇਹ ਘਾਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ$ � ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 

ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ,ਪ�ੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੰੂ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮ@ਬਰ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ, 

ਦੋਵ� ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ$ � ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕਮੇਟੀ ਿਵ� ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮ@ਬਰ� (ਪ�ੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ) ਦੀ ਥ� 



12 

 

ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਘ� ਟ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮ@ਬਰ (ਅਿਨਲ ਧੀਮਾਨ ਵਰਗੇ) ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ$ � ਨ8  ਆਪਣਾ ਇਹ 

ਿਵਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਉਸ ਿਚ� ਠੀ ਿਵਚ ਪਰਗਟਾਇਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨ$ � ਨ8  ਇਸ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ� (ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਪ� ਖਪਾਤੀ ਿਵਵਹਾਰ ਤੇ ਿਕੰਤੂ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ$ � ਅਨੁਸਾਰ: 

 ‘… ਮੈਨੰੂ ਇਨਾਮ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇ� ਕ ਅਿਜਹੇ 

ਮ(ਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਾ ਿਹੰਦੀ ਲੇਖਕ� ਅਤੇ ਨਾ ਿਹੰਦੀ ਿਵਦਵਾਨ� ਿਵ� ਚ+ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ 

ਅਹੁਦੇ ਿਵ� ਚ ਵੀ ਿਹੰਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨ� ਮ(ਬਰ� ਤ+ ਿਕਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਡਾ॰ ਸੇਵਾ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਮ( ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ 

ਿਵ� ਚ ਪ�ੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹ�। ਮ( ਡੀਨ ਵੀ ਿਰਹਾ। ਮੈਨੰੂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਨਾਮ ਵੀ ਿਮਲੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੋਵ� ਦੀ ਅਣਦਖੇੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨ� (ਭਾਵ ਉਨ6 � ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਸੰਘ) ਪ�ੋਫੈਸਰ� ਦੇ ਇ� ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ।...’ 

 ਜਦ� ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਸੰਸਥ� ਨ8  ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵ� ਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਅਧਾਰ ਭਾਵB 

ਸੰਖੇਪ ਿਵ� ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਦਰਜ ਜਰੂਰ ਹੋਣ।  ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਈ 

ਹਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ  ਦੇ ਇਕ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਣ ਹ� ਕ, ਉਸਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਜ� ਨਾ ਹੋਣ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ—ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 5 ਲ� ਖ (ਜ� 10 

ਲ� ਖ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਵ� ਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਿਮਲਣੀ ਸੀ। ਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨ8  ਇਸ ਹ�ਕ ਤ� ਵ�ਝਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਿਟ� ਪਣੀ ਕਰਦੀ। 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੰੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੋਈ। 

ਮੀਿਟੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜ ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 14 ਮ@ਬਰ� ਿਵਚ� 12 ਮ@ਬਰ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ 

ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਮੇਘਾ ਿਸੰਘ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ, ਹੋਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਕਾਰਜ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ 

ਨ�ਵ� ਿਵਚ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਹਰ ਸ਼�ੇਣੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ ਛ�ਟਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀਆਂ 18 ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ� ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ$� ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ 108 ਪੈਨਲ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨ8  ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਕਰੀਬ 540 ਨ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਇਨ$ � 

ਿਵਚ� 324 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨ�ਵ� ਦੀ ਛ�ਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ$� ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਪਹਾੜ ਿਜ� ਡਾ ਕਾਰਜ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸਮB ਿਵਚ 

ਨ8 ਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਸੀ। 

 ਕਮੇਟੀ ਨ8  14 ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਿਤੰਨ-ਿਤੰਨ ਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਚਾਰ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ (ਰਾਗੀ, 

ਢਾਡੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਗਾਇਕ) ਦੇ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਦੋ। ਇਸ ਤਰ$� ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲ� ਪੈਨਲ� ਿਵਚ 300 

ਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੰਨ8  ਹੀ ਰ� ਦ ਕੀਤੇ।  
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 ਆਪਣੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾMਦੇ ਸਮB ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲ� ਜੋ ਪ�ਿਕ�ਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ 

ਦੀ ਿਨਰਪ�ਖਤਾ ਤੇ ਬੀਸੀਆਂ ਪ�ਸ਼ਨ %ਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ$ � ਿਵਚ� ਕੁ� ਝ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨ�ਵ� ਿਵਚ� ਕਰੀਬ 260 ਨ� ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ, ਸਮਝੇ ਗਏ। ਇਨ$ � ਨ�ਵ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਦ� ਗਜ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, 

ਸਰਦਾਰਾ ਿਸੰਘ ਜਹੌਲ, ਪ�ੇਮ ਗੋਰਖੀ, ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਬਿਚੰਤ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, 

ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਿਤੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਿਨਰਪ�ਖ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਿਸ� ਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਘ� ਟੋ ਘ� ਟ ਇਨ$ � ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹਆਂ ਬੀਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ� ਨੰੂ 

ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ8  ਚਾਈਦੇ ਸਨ ਤ� ਜੋ ਿਦਜਗ� ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮ� ਸ ਰ� ਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਇਨ$ � ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ।  

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਬਣਾMਦੇ ਸਮB 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਇਨ$ � ਿਵਚ� ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਬਦਲ ਿਦ� ਤੀਆਂ। ਿਜਵB ਡਾ.ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਨ� 

‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ’ ਸ਼�ੇਣੀ ਲਈ ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਇਨ$ � ਦਾ ਨ� ‘ਿਗਆਨ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ$� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਡਾ.ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ ਦਾ ਨ� 

‘ਅਲੋਚਕ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਇਨ$ � ਨੰੂ ‘ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ’ 

ਵਾਲੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਲਆ । ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ� ਦਾ ਨ� ‘ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ�’ ਵਾਲੀ ਸ਼�ੇਣੀ 

ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਇਨ$ � ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ। 

ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ‘ਅਲੋਚਕ’ ਤ� ‘ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰ’ਅਤੇ ਬਰਿਜੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ’ ਦੀ ਥ� 

‘ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ’ ਵਾਲੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਨ$ � ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਿਮਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰਨ8  

ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।  

ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਨ�ਵ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਕਮੇਟੀ ਅ� ਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹ, ਕੀਤੇ 

ਗਏ। ਿਜਵB ਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ� ਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਇਨ$ � ਦਾ ਨ� ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ 

ਿਲਆ ਿਗਆ। ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਇਨ$ � ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਿਕਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ? 

ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਆਪਣੇ ਤੌਰ 16 ਅਿਜਹੇ ਨ� ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਜਨ$ � ਦੇ ਨ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਲਈ ਨਹ, ਸਨ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਿਜਵB ਿਕ (ਿਵਸ਼ਾਲ (ਅ� ਖਰ), ਕ��ਤੀਪਾਲ, ਅਿਤੰਦਰ ਸੰਧੂ (ਏਕਮ),  

ਚਰਨਜੀਤ ਸੌਹਲ ,  ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ, ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼, ਲਾਟ ਿਭੰਡਰ , ਜਸਬੀਰ ਜ� ਸੀ ,ਜੀਤ 

ਿਸੰਘ ਬਾਵਾ, ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ,  ਤੇਿਜੰਦਰ ਹਰਜੀਤ, ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਿਹੰਦ, ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ 

ਜ� ਗੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਮਾਕ�ਤ ਅੰਗਰੀਸ਼)। ਭਾਅਦ ਿਵਚ ਇਨ$ � ਿਵਚ� 6 (ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜ� ਗੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ 
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ਕੌਰ ਦਮਨ, ਤੇਿਜੰਦਰ ਹਰਜੀਤ,  ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਮਾਕ�ਤ ਅੰਗਰੀਸ਼) ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਿਮਲ ਗਏ। ਇਨ$ � 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨ� ਿਕਸ ਮ@ਬਰ ਨ8  ਸੁਝਾਏ? ਇਨ$ � ਿਵਦਵਾਨ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਨਹ, ਕੀਤੇ 

ਗਏ। ਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰੁਦੇ ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਸਾਨੰੂ ਉਨ$ � ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਿਦ� ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਇਨ$ � ਨ�ਵ� ਨੰੂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਜ਼ਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਝ 

ਨਹ, ਹੋਇਆ।  

ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਨ�, ਉਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ‘ਿਵਆਿਖਆ 

ਪ�ਤਰ’ ਿਵਚ ਦਰਜ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ, ਸਨ ਕਰਦੇ। ਿਜਵB ਿਕ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ ਨੰੂ ‘ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ’ ਰਿਹੰਦੇ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ) ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 

ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘ� ਟੋ-ਘ� ਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤ� ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ ਡਾ.ਰਵੀ 2013 ਤ� ਕ ਪੰਜਾਬ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰੀਜਨਲ ਸ@ਟਰ ਿਵਚ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਦ� ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ 

ਉਪਲ� ਬਧ ਉਨ$ � ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਿਦ� ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ, ਜਨਵਰੀ 2014 ਿਵਚ, ਬਤੌਰ 

ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ, ਹਾਜਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ$� ਉਨ$ � ਦੇ ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਮ� ਕੇਵਲ ਸ�ਤ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ 

ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰ$� ਯੋਗ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ? ਡਾ.ਹਰਿਜੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� 

ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਵਰੇਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ$ � ਵ� ਲ� ਸਾਲ 1979 ਤ� 1983 ਤ� ਕ ਇਕ ‘ਮੰਚ’ ਨ� ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ 

ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 1983 ਤ� ਬਾਅਦ ਉਨ$ � ਵ� ਲ� ਿਕਸੇ ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਿਰਕਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ 

ਇਸ ਦਾ ਿਜਕਰ ਉਨ$ � ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਿਵਚ ਦਰਜ ਨਹ, ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਬੰਦ ਹੋ ਚੁ� ਕੇ ਿਕਸੇ ਸਾਿਹਤਕ 

ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ$ � ਨੰੂ ‘ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ ਿਨਯਮ� 

ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ, ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹ, ਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਇਨ$ ੀ ਿਦਨੀ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੰੁਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਰਸਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹ, 

ਸੀ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਖੁਦ ਸ� ਤ ਅਿਜਹੇ ਸੰਪਾਦਕ� ਦੇ ਨ� ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ 

ਿਜਨ$ � ਵ� ਲ� ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਸਾਲ� ਤ� ਲਗਾਤਾਰ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਮਆਰੀ ਵੀ ਹਨ। 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਾ.ਰਵੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਵਾਲੀਆ ਇਨ$ � ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ 

ਿਲਆ ਿਗਆ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨ�ਵ� ਿਵਚ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ, ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਿਵਦਵਾਨ ਿਕਸ 

ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਿਕਸੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਿਕM ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ? ਇ� ਕ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ 

ਸਮਝ ਲੈਣ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ� ਦੇ ਉਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹ, ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਅਿਜਹੇ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮB ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ8  ਚਾਈਦੇ ਸਨ। 

ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡ� ਦਾ ਿਜਕਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।  

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਸੰਸਿਕ�ਤ, ਉਰਦੂ, ਿਹੰਦੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਆਿਦ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨਲ 

ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ$ � ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
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ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮ@ਬਰ ਹਰ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ 

ਿਗਆਤਾ ਤ� ਨਹ, ਹੈ।  

ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸ�ਝ ਅਤੇ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਿਨਰਮਲ ਿਰਸ਼ੀ ‘ਸਾਿਹਤਕ ਪ� ਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ /ਰੇਡੀਓ/ਿਫਲਮ’ 

ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਵਜ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ$ � ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ 

ਇਨ$ � ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਸ ਨ8  ਕੀਤੀ?  

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਪਿਹਲਾ ਏਜੰਡਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤ� 6 ਿਦਨ ਪਿਹਲ�, ਮ@ਬਰ� 

ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਇਹ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਬਨਾਏ ਨਵB 

ਵਟਸਅਪ ਗਰੁਪ ਰਾਹ, ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹ, ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ 224 

ਪੰਿਨਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮ� ਿਮਿਲਆ ਵੀ ਜ� ਨਹ,। ਦੂਜੇ ਅਨੂਪੁਰਕ ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਉਹ ਨ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ 1 ਨਵੰਬਰ  ਤ� ਕ, ਜਾਣੀ ਮੀਿਟੰਗ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਕ, 

ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ। ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ 24 ਨਵB ਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ$ � ਿਵਚ� ਘ� ਟੋ ਘ� ਟ 12 

ਨ�ਵ� ਨੰੂ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ$ � ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਿਮਲੇ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਏਜੰਿਡਆ ਦੇ ਐਨ ਵਕਤ 

ਿਸਰ ਿਮਲਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮ@ਬਰ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਪੰੁਨਤਾ ਨਾਲ ਿਨਭਾ ਸਕੇ 

ਹੋਣਗੇ? 

 ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਕਮੇਟੀ ਅ� ਗੇ ਕਰੀਬ 565  

ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ਚੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਜੇ ਇ� ਕ ਮ@ਬਰ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇ� ਕ ਿਮੰਟ 

ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਵੀ ਸਾਰੇ ਨ�ਵ� ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦਸ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਪੈਨਲ� ਲਈ 

300 ਨ� ਛ�ਟੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਰ� ਖਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਨ$ � 

ਨ�ਵ� ਨੰੂ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਕਈ ਮ@ਬਰ� ਦੀਆਂ 

ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਨਵB ਨ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਟਾਈਪ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ 

ਪ�ਿਕ�ਆ ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸੰਭਵ ਨਹ, ਹੋ ਸਕਦੀ।  

ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵਚ ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ %ਠਣਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਪੈਨਲ ਸ�ਚਮੁ� ਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  

ਬਣਾਏ ਜ� ਇਹ ਿਕ� ਧਰ� ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠ8  ਹੀ ਲਾਏ। 

ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ %ਤਰ, ਕੁ� ਝ ਹ� ਦ ਤ� ਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨਾਲ ਨ8 ੜੇ ਤ� ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪ�ੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ 

ਨ8  ਿਦ� ਤਾ ਹੈ। ਤਤ ਪੜਤ ‘ਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤ� ਉਨ$ � ਨੰੂ ਲਿਗਆ ਿਜਵB ਕਮੇਟੀ ਵਲ� ਪੈਨਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧ� ੜੇ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਅਧੀਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਾਿਜਸ਼ ਦਾ ਿਜਕਰ ਉਨ$ � ਨ8  ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਆਪਣੀ ਿਚ� ਠੀ ਿਵਚ ਿਬਨ$ � ਿਝਜਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਲਖਦੇ 

ਹਨ,  ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਸਮB ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 

(ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ) ਯੋਗ ਲੇਖਕ� ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤ� ਕ ਨਹ, ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ, ਿਜੰਨ� ਦੇ ਨ� ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਿਵ� ਚ ਛ�ਟ ਿਦ� ਤੇ ਗਏ ਸਨ। … ਿਜਸ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਤਿਹਤ ਲੇਖਕ ਪੈਨਲ ਿਵਚ� ਛਡੇ ਅਤੇ ਕ� ਢੇ 
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ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਿਵ� ਚ ਜੰਮੇ 85 ਸਾਲ� ਦੇ ਸਤਯBਦਰ ਤਨ8 ਜਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ, ਿਜੰਨ� ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਦ� ਤੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਿਵ� ਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਿਹੰਦੀ ਦੀ ਉਘੀ 

ਗਲਪਕਾਰ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ।‘ 

ਪ�ੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨ8  ਆਪਣੀ ਿਚ� ਠੀ ਿਵਚ ਹੋਰ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪੈਨਲ� ਦੇ ਦੂਜੇ ਮ@ਬਰ� ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 

ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ, ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਸੁਝਾਏ ਨ�ਵ� ਤੇ, ਿਬਨ� ਚਰਚਾ ਦੇ ਠ� ਪਾ ਲਗ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਲਖਦੇ ਹਨ, ’ਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਿਤੰਨ-ਿਤੰਨ ਲੇਖਕ� ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ 

ਕੇ ਲੈ ਆMਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਚਰਚਾ ਉਨ$ � ਿਵਚ� ਕੁਝ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮ@ਬਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨ� ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਠ� ਪਾ ਲੁਆ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ।‘ 

 ਇਹ ਸ�ਚਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਪਿਹਲੇ 

ਨੰਬਰ ਤੇ ਰ� ਖੇ 108 ਨ�ਵ� ਿਵਚ� 96 ਨ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ।  
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ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਚ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇਪ�ਿਸ� ਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸ਼�ੀ ਐਨ.ਐਸ. ਰਤਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਾਲ 2002 ਿਵਚ %ਚ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਪ�ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਉਨ$ � ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁ� ਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੰੁਿਦਆ ਂਹੀ ਉਨ$ � 

ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਜਵB ਕੁਦਰਤ ਨ8  ਹੁਣ ਉਨ$ � ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆ ਂਲੀਹ� 

ਪ� ਕੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਿਦ� ਤਾ ਹੈ। ਉਨ$ � ਨੰੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮB ਸ਼�ੀ ਮਦਨ 

ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਿਲਆਕਤ� ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਨੰੂ 

ਸਮ� ਰਿਪਤ ਸਨ। ਦੋਹ� ਨ8  ਰਲ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ� 

ਸੁਝਾਉਣ ਅਤ ੇਪ�ਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿਠਤ ਹੰੁਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਪ� ਕੇ ਪੈਰ, ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਿਦ� ਤ।ੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਦ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਕੇ, 

ਉਨ$ � ਨ8  ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਲੋੜ,ਦੀਆ ਂਕਾਨੰੂਨੀ ਪ�ਿਕ�ਆਵ� 

ਿਵਚ� ਲੰਘਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਮਾ ਪਿਹਨਾਇਆ। 

15 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੰੂ ਇਹ ਿਨਯਮ, ਸ਼�ੀ ਐਨ.ਐਸ. ਰਤਨ ਦ ੇ ਦਸਖਤ� ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਗਜ਼ਟ ਿਵਚ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ।  

 ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  6 ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ 

ਹਨ: (ੳ) ਲੇਖਕ�, ਕਲਾਕਾਰ�, ਸੰਸਥਾਵ� ਆਿਦ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼�, (ਅ) ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦ,ੂ 

ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਆਿਦ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀਆ ਂਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆ ਂਸਾਿਹਤਕ ਪੁਸਤਕ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ, (ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਿਦ� ਤ ੇ

ਜ�ਦੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਨ�ਵ� ਨੰੂ ‘ਸੁਝਾਉਣਾ’, (ਸ) ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਣੇਾ, (ਹ) 

ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ (ਕ) ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਸਮੁ� ਚ ੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤ ੇਠQ ਸ ਪ�ਸਤਾਵ ਦੇਣਾ।  

 ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਨਮਿਦਆ ਂਹੀ ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਦਾ ਗਲਾ ਘੁ� ਟ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਸਾਲ 2008 ਜ� ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਗਿਠਤ ਹੋਏ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਿਵਚ ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਦੀ %ਕਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹ, ਕੀਤੀ ਗਈ।   

ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵ�ਗ, ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  ਹਮੇਸ਼� ਹ�ਦ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਸੀ। 

ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਠਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  ਆਪਣ ੇਗਠਨ ਤ� ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ$� ਗਿਠਤ ਹੋ ਜਾਣਾ 

ਸੀ। ਅਗ� ਤ� ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁ� ਲ ਮ@ਬਰ� ਿਵਚ� ਇ� ਕ ਿਤਹਾਈ ਨ8  ਆਪਣੀ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 

ਜਾਣਾ ਸੀ। ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮ@ਬਰ� ਦੀ ਥ� ਨਵB ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ 

ਆMਦੀ ਰਿਹਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ� ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤ ੇਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ, ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਿਠਤ ਹੋਏ ਉਨ$ � ਲਈ ਹਰ ਮ@ਬਰ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮ@ਬਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ 

ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹ, ਰ� ਖੀ ਗਈ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਮ� ਥੀ ਗਈ। ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਭੰਗ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ। 

ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਇ� ਕ ਸਾਲ ਿਵਚ ਘ� ਟ-ੋਘ� ਟ ਦੋ ਮੀਿਟੰਗ� ਹੋਣੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰ 

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਪ�ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ 12 ਸਾਲ� (2009-2020) 

ਿਵਚ ਇਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਕਦ ੇਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ, ਹੋਈ। ਇਨ$ � 12 ਸਾਲ� ਿਵਚ 24 ਦੀ ਥ� ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਮੀਿਟੰਗ� ਹੋਈਆ।ਂ ਸ� ਤ ਸਾਲ 
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(2009, 2012, 2014 ਅਤੇ 2016-2019) ਬੋਰਡ ਦੀ ਇ� ਕ ਵੀ ਮੀਿਟੰਗ ਨਹ, ਹੋਈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਿਵਚ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰਗ 

ਿਵਚ ਪ�ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ, ਹੋਏ।  

ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਿਦ� ਲੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 

ਵ�ਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਿਦ� ਤੇ ਜ�ਦੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ਕੇਵਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ 

ਿਹ� ਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹ,। ਇਹ ਿਨਯਮ ਤ� ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ, 

ਿਦੰਦ।ੇ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜ ੇਜਾਣ ਤੇ ਮ@ਬਰ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਮ@ਬਰੀ ਤ� ਮੁਅ� ਤਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਫੇਰ ਦੋਸ਼ ਿਸ� ਧ ਹੋਣ ਤ ੇਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ 

ਤ� ਕ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ, ਿਦਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਿਵਚ� ਿਤੰਨ-

ਿਤੰਨ ਨ� ਛ�ਟ ਕੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਜਸ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਿਦ� ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ@ਬਰ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇ� ਥ ੇਹੀ ਬਸ ਨਹ,। ਪੈਨਲ� ਿਵਚ� ਜ� ਪੈਨਲ� ਤ� ਬਾਹਰ ਵੀ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹ� ਕੀ ਇ� ਕ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚਣੋ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ� ਹੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਘਰੋ ਉਲੰਘਣਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ ਤੇ ਏਕਾ-ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮB ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇ� ਕੋ-ਇ� ਕ ਕੰਮ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨ$ � 

ਿਨਯਮ� ਿਵਚ ਦਰਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਉਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ$� ਭੁਲਾ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ� ਹਰ ਸਾਲ, ਉਸ ਸਾਲ ਿਵਚ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆ ਂਕੁਝ ਪੁਸਤਕ� ਨੰੂ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ$ � ਪੁਸਤਕ� ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮB ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਹ�ਕੀ ਪੁਸਤਕ� ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਆਪ ਿਨਭਾMਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ�, ਿਮ�ਤਕ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਆਸ਼ਿਰਤ�, ਸਾਿਹਤ ਸਭਾਵ� ਅਤ ੇਲਾਇਬ�ੇਰੀਆ ਂਆਿਦ 

ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਿਦ� ਤੀ ਜ�ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਆਪਣ ੇਤੌਰ ਤ ੇ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਬੋਰਡ, ਮੀਿਟੰਗ ਸਮB, ਉਨ$ � ਪ�ਸਤਾਵ� ਿਵਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪ�ਸਤਾਵ� ਨੰੂ ਬਸ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 

2020 ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਇਨ$ � ਮ� ਦ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹ, ਗਈ। 

ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਾਰੀਆ ਂਲਈ, ਭਾਵ ਛ ੇਸਾਲ, ਿਨਯੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਰਹੇ ਮ@ਬਰ ਨੰੂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦ ੇਵਕਫ਼ ੇਬਾਅਦ ਹੀ ਮ@ਬਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮB ਕਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦਹਾਿਕਆ ਂਤ� ਬੋਰਡ ਮ@ਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਵB ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ, ਦੀਪਕ ਮਨਹੋਹਨ ਿਸੰਘ ਅਤੇ 

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਲੰਬ ੇਸਮB ਤ� ਕ ਮ@ਬਰ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ ਉਨ$ � ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਤ� ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਦ ੇ

ਕਾਰਜ� ਿਵਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  

ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦ ੂਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦ ੇਿਤੰਨ-ਿਤੰਨ ਮ@ਬਰ 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ। ਇਨ$ � ਮ@ਬਰ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ$ � ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਲਈ ਨਵB ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾ 

ਕੇ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸ̂ਪਣ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮB, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮ@ਬਰ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ, ਿਨਭਾMਦਾ। 

ਮ@ਬਰ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ ਸਮB ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾMਦ ੇਹਨ।   

 ਜੇ ਇਹ ਿਨਯਮ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰੁਦੇ ਤ� ਹੁਣ ਤ� ਕ ਸ਼�ੀ ਐਨ.ਐਸ.ਰਤਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ 

ਸ� ਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬੁਲੰਦੀਆ ਂਤ ੇਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁ� ਲੇ ਬੇਰ� ਦਾ ਕੁਝ ਨਹ, ਿਵਗਿੜਆ। ਇਨ$ � 

ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਰ� ਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵਚ� ਕ� ਢ ਕੇ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪ� ਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਦੀ ਿਪ� ਠ ਭੂਮੀ ਿਵਚ, ਜੂਨ 2020 ਿਵਚ ਨਵB ਬਣ ੇਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ ਸਮB ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਨਵB ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੰੂ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ। ਆਮ ਵ�ਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਦ ੋਸ਼�ੇਣੀਆ ਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ। ਪਿਹਲੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ‘ਅਹੁ� ਦ ੇਵਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਮ@ਬਰ’ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ$ � ਿਵਚ� ਨੌ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਦੋ ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਦੇ ਵਾਈਸ 

ਚ�ਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਿਹਤਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ 

ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਕ� ਤਰ ਵਾਈਸ ਚਅੇਰਮੈਨ ਹਨ।   

ਦੂਜੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ‘ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮ@ਬਰ’ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਗਏ। ਇਹ ਿਨੱਜੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ$ � 

ਮ@ਬਰ� ਦੀਆ ਂਅਗ�ਹ ਦ ੋਸ਼�ੇਣੀਆ ਂਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦ ੂਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦ ੇਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਿਵਦਵਾਨ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਿਵਚ ਮੀਡੀਆ, ਕਲਾ, ਸਾਇੰਸ ਅਤ ੇਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਇਨ$ � ਸ਼�ੇਣੀਆ ਂ

ਦੇ ਿਚੰਤਕ। ਇਨ$ � ਦੀ ਿਗਣਤੀ 29 ਹੈ।  

ਇਸ ਤਰ$� ਪਿਹਲੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਰਾਹ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁ� ਲ 45 ਮ@ਬਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।  

ਫੇਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਕੁਝ ਸ਼�ੇਣੀਆ ਂਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦ ੇਬੋਰਡ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ੋਰਿਹ ਗਏ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਇ� ਕ ਹੋਰ ਅਿਧਸੂਚਨਾ (15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੰੂ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਰਾਹ, 

ਬਾਲ ਸਾਿਹਤ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ/ਕਿਵਸ਼ਰ, ਟੈਲਵੀਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਿਫਲਮ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਹੋਰ 

ਮ@ਬਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਗਏ। ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਡਾ.ਆਤਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਵ�ਲ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਉਨ$ � ਦੀ ਥ� ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ 

ਨੰੂ ਮ@ਬਰ ਬਣਾ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ।  

ਇਸੇ ਦੋਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਿਤਆਰ ਕਰ 

ਿਲਆ ਿਗਆ। ਏਜੰਡੇ ਿਵਚ ਅ� ਠ ਮ� ਦ� ਰ� ਖੀਆਂ ਗਈਆ।ਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ� ਤਰਤਾ ਿਮਤੀ 03. ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤ ੇ

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੰੂ ਹੋਣੀ ਤਿਹ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ� ਤਿਹ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ 25 ਨਵੰਬਰ 

ਤ� ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਡਾ.ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤ ੇਕBਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ 

(ਸੇਖ�) ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਨ�ਵ� ਦੀਆ ਂਸੂਚੀਆ ਂਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵ� ਚ ਮ� ਸ ਰ� ਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ 2008 ਅਤ ੇ2007 ਦ ੇਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ 

ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ, ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਿਟਵਾਣਾ, ਿਸ� ਧੂ ਦਮਦਮੀ, ਚੰਦਰ ਿਤ�ਖਾ, ਛੋਟ ੂਰਾਮ 

ਮੋਦਿਗਲ, ਡਾ ਕਰਨR ਲ ਿਸੰਘ ਿਥੰਦ, ਡਾ ਰਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਧੰਨਵੰਤ ਕੌਰ ਉਸਦ ੇਮ@ਬਰ ਸਨ। ਇਨ$ � ਿਵੰਚ� ਪਿਹਲੇ ਸ� ਤ ਨ8  

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਅ� ਠਵB ਨ8  ਆਪਣ ੇਜੀਵਣ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚਣੁ ਿਲਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਅਨR ਿਤਕ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਮ� ਬੋਲੀ ਨੰੂ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਵ� ਲ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵ� ਚ ਚਣਤੋੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਿਦਤਾ ‘ਿਕ ਸਾਲ 2009 ਤ� 

ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲੋ ਼ਅਿਜਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮ@ਬਰ� ਦ ੇਿਹ� ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਆੜ ੇਨਾ ਆਉਣ’। ਹਾਈ 

ਕੋਰਟ ਵ� ਲੋ,਼ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ�ਚ ਰ� ਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਮ@ਬਰ� ਵਲ� ਆਪਣਾਏ 



20 

 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਤ ੇਬਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ� ਤ।ੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ ੇਿਨਰਦੇਸ਼� ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ‘ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਨੀਤੀ’ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ—ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।  ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦ ੇਹ�ਕ ਤ� ਵ�ਝ� ਕਰਨ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਿਦ� ਤ।ੇ ਇਕ ਇਹ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮ@ਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇ�ਛੁਕ ਹੋਵੇ 

ਤ� ਉਹ ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਮ@ਬਰੀ ਤ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵ।ੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਨ8 ੜ ੇਦੇ ਿਕਸੇ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਨ� 

ਅਗਲੇ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹ, ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਨ$ � ‘ਿਨਯਮ�’ ਅਤ ੇਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ.ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵ� ਲ� ਿਮਤੀ 23.11.2020 ਨੰੂ ਬੋਰਡ ਤ� 

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਿਗ�ਲ ਵ� ਲ� ਿਮਤੀ 27.11.2020 ਨੰੂ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਮੀਿਟੰਗ 

ਤ� ਸ� ਤ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ‘ਮੇਰਾ ਨ� ਸਾਿਹਤ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ 

ਇਸ ਲਈ ਮ@ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜਰ ਨਹ, ਹੋ ਸਕਦਾ’। ਉਨ$ � ਵ� ਲ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ 

ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦ� ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਉਨ$ � ਦੀ ਥ� ਕBਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ(ਸੇਖ�) ਦੇ ਜਨਰਲ 

ਸਕ� ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਵ� ਲ� ਬੋਰਡ ਤ� ਅਸਤੀਫਾ ਨਹ, ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਕੇਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� 

ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਆਫ ਕਰਾਈ ਗਈ।  

ਇਨ$ � ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 49 ਰਿਹ ਗਈ। 

ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ� ਡਾ.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ‘ਅਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੰੂ 

‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ’ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਿਦ� ਤ ੇ

ਅਸਤੀਫ਼ ੇਅਤ ੇਦੋਹ� ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤ� ਿਸ� ਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾ.ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੰੂ ਅਗ�ਹ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੂਹ ਿਮਲ ਚੁ� ਕੀ ਸੀ।  

ਡਾ ਧੰਨਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ ਮਾਨ ਨੰੂ ਪੁਰਸਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  ਪਿਹਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤ ੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀਆ ਂਧ�ਜੀਆ ਂਉਡਾਈਆ।ਂ  

ਡਾ ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਜ਼ਰੂ ਹੋਇਆ ਜ� ਨਹ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ, ਿਦ� ਤੀ। 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 

 ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ 03 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੰੂ ਹੋਈ। ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਪ�ੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ 

ਜੋ ਿਕ ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ 

ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਸ ਨ8  ਪ�ੋ.ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਹਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁ� ਝ 

ਫੈਸਿਲਆ ਂਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾ ਕੇ ਉਨ$ � ਨ8  ਇ� ਕ ਲੰਬੀ-ਚੜੌੀ ਿਚ� ਠੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤ ੇਉਚੇਰੀ 

ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦ ੇਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਿਲਖੀ।  ਿਚ� ਠੀ ਿਵਚ ਉਨ$ � ਨ8  ਸਪ� ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ‘ਬੋਰਡ ਦਾ ਇ� ਕ ਮ@ਬਰ 

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਠQ ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ’। ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮ@ਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੜ ੇਦੀ 

ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।  ਉਸ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮ@ਬਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਤੇ 

ਠQ ਸੀ। ਕਈ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਨਰਪ�ਖ ਰਾਏ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤ� ਕ ਨਹ, ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ 

ਚੋਣ ਸਮB ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਪ�ੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ 

ਬੋਲਣ ਨਹ, ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹ, ਹੋਈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ’ ਵਰਗੇ ਵ� ਡ ੇ

ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਹ�ਕੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ ਸਮB, (ਪ�ੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ), ਕਈ ਵ� ਡ ੇਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਦ ੇਨ� ਿਬਨ$ � ਚਰਚਾ ਤ� 
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ਰ�ਦ ਕਰ ਿਦ� ਤ ੇਗਏ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਹ, ਸੀ ਬਣ ਸਕੀ ਤ� ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਵਵਾਦਤ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਖੁ� ਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੰੁਦੀ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਥ� ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ� ਨ8  ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਸ ਦ ੇ

ਹ� ਕ ਿਵਚ ਹ� ਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਵੋਟ� ਪਾ ਕੇ ਿਦਤੀ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਅਜੀਤ 

ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਸੰਸਾਰ ਪ�ਿਸਧ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਹ� ਥ ਖੜ ੇਕੀਤ।ੇ  

 ਚੋਣ ਦ ੇ ਿਨਰਪ�ਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ�ੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨ8  ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦ� ਤੀ ਹੈ। ਉਨ$ � ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਨਮੇ 

ਸਤਯBਦਰ ਤਨ8 ਜਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਦ ੇਜਨਮੇ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਹਗਲ ਅਤੇ ਓਕਾਡਾ ਦੇ ਜਨਮੇ ਜੈ ਦੇਵ ਤਨ8 ਜਾ 

ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ�ਿਸ� ਧ ਸਾਿਹਤਕਾਰ�/ ਗਲਪਕਾਰ� ਦੀ ਬੋਰਡ ਨ8  ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਿਜਨ$ � ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜ਼ਆ ਿਗਆ ਉਹ ਉਨ$ � ਦ ੇਕ� ਦ� ਤ� ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇਹਨ। 

 ਪ�ੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  ਿਜਵB  ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ� ਦੀਆ ਂਧ�ਜੀਆ ਂ

ਉਡਾਈਆ ਂਉਹ ਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਿਜਹੜੇ ਨ� 

ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤ ੇਰ� ਖੇ ਸਨ ਉਨ$ � ਿਵਚ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  12 ਨ� ਬਦਲੇ। 2017 ਦ ੇ ਿਹੰਦੀ ਦ ੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

ਹਰਸ਼ ਦੀ ਥ� ਰਾਜੀ ਸੇਠ (ਇਹ ਨ� ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਸੁਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹ, ਸੀ ਿਗਆ), ਉਰਦ ੂਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ 

ਤੂਰ ਦੀ ਥ� ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਸੰਸਿਕ�ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਾ.ਅਰੁਣਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਥ� ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਕਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਿਸੰਘ 

ਕੰਮੇਆਣਾ ਦੀ ਥ� ਸ�ੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਿਗਆਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਾ.ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਥ� ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜ�ਗੀ, ਪੰਜਾਬ� 

ਬਾਹਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦੀ ਥ� ਜੀ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ, ਪ�ਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਾਟ ਿਭੰਡਰ ਦੀ ਥ� ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ 

ਜਗਤਾਰ, ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਖਵੰਤ ਿਸੰਘ ਟ�ਗਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਿਸੰਘ ਦੀ ਥ� ਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ.ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ 

ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ। ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗਰਾਜ ਸੋਢਾ ਦੀ ਥ� ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਬੁ� ਟਰ, ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 

ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਥ� ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਿਰਸ ਦੀ ਥ� ਪਾਲੀ 

ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨ� ਚਣੁ ੇਗਏ।  

 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਇਨ$ � ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਿਕM ਪਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਇ�ਕ ਅ� ਖਰ 

ਤ� ਕ ਨਹ, ਿਲਿਖਆ।  

 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ� ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼�ੇਣੀ ਲਈ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ  ਪੈਨਲ� ਿਵ� ਚ ਵੀ 

ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਰਦ ੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  2019 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਿਸੰਘ ਟ�ਗਰ� ਅਤੇ 2020 

ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਏ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪੈਨਲ� ਿਵ� ਚ ਪਿਹਲੀ ਥ� ਤੇ ਰ� ਿਖਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  ਇਹ ਦੋਵB ਨ� ਰ�ਦ 

ਕਰ ਿਦ� ਤ।ੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪੈਨਲ ਲਈ ਦੂਜੀ ਥ� ਤ ੇਰ�ਖੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਬੀਰ ਕੋਰ ਨੰੂ 2019 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ  

ਅਤੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲੋ ਼ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਦੂਜੀ ਥ� ਤੇ ਰ� ਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 2020 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 

ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ।  

 ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ ਿਕਸ ਮ@ਬਰ ਨ8  ਸੁਝਾਈਆ,ਂ ਿਕਨ$ � ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਮੰਨਜ਼ਰੂ ਹੋਈਆ ਂਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਿਵਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹ, ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਿਕMਿਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਨ$ � ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਠQ ਸ 

ਅਧਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹ, ਸੀ। 

 ਪ�ੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦ ੇਦੋਸ਼ ਿਕ ‘ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ� ਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਹੈ’ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚਣੋ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ ਅਪਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਇਕ 

ਅਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਤ� ਭਲੀ ਭ�ਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲ� ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਵ� ਨੰੂ ਗੁ� ਪਤ 
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ਰ�ਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨ8  ਲਫਾਿਫਆ ਂਿਵਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲਫਾਿਫਆ ਂਨੰੂ ਸੀਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਇਹ 

ਲਫਾਫ ੇਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮB ਿਦ� ਤੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ 300 ਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਈ ਮ@ਬਰ�  ਿਫਲਮ ਵ�ਗ, ਇ� ਕ 

ਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨ� ਤ ੇਇਕ ਅ� ਧ ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਰਾਏ ਿਕਵB ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ 

ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਣੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਚੋਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ, ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਦਾ ਿਹ� ਸਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਆਪਣ ੇ2 ਏਜੰਿਡਆ ਂਿਵਚ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਕਰੀਬ 570 ਨ� ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਉਨ$ � ਿਵਚ� ਸਕਰੀਿਨੰਗ 

ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਆਪਣ ੇ ਪੈਨਲ� ਲਈ 300 ਨ� ਛ�ਟ।ੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਏਜੰਿਡਆ ਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 570 ਨ�ਵ� ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਪੈਨਲ� ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਿਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨ� ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ 

ਹੋਇਆ ਵੀ। ਜੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਇਕ ਿਮੰਟ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੰੁਦੀ ਤ� ਵੀ ਮੀਿਟੰਗ ਨ̂ ਤ� ਦਸ ਘੰਟ ੇਚ� ਲਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ� 

ਦੀ ਚਣੋ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤ ੇਸਾਿਹਤ ਸਭਾਵ� ਨੰੂ ਿਵ� ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਿਦ ਦੇਣ 

ਵਰਗੀਆ ਂ ਸ� ਤ ਹੋਰ ਮ� ਦ� ਵੀ ਿਵਚਾਰਨੀਆ ਂ ਸਨ। ਪ�ੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਿਟੰਗ ਮਸ� ਿਤੰਨ ਸਾਡ ੇ ਿਤੰਨ ਘੰਟ ੇ ਚ� ਲੀ। 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਹੰੁਿਦਆ ਂਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਿਵਕਾਸ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵ� ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥ� ਕੇਵਲ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ। ਬਾਕੀ 7 ਮ� ਦ� ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹ, ਸਮਝੀ। ਬਾਕੀ ਮ� ਦ� ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਿਸ� ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਕੇਵਲ 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ ਿਵਚ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰ� ਖਦ ੇਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਨਹ,। 

ਇਨ$ � ਹੀ ਨਹ,। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨਹ, ਿਨਭਾਈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 03 

ਜੂਨ ਨੰੂ ਗਿਠਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਰੋਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਕੋਲ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਯੋਗ ਨ� ਸੁਝਾਉਣ ਅਤ ੇਯੋਗ ਨ�ਵ� ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਬਾਰੇ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਦ� ਸਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਿਨਆ ਂਦਾ ਸਮ� ਸੀ। ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਇਹ ਸਮ� ਅਜਾਈ ਂਗਵਾਇਆ। ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀਆ ਂਕੁ� ਝ 

ਸ਼�ੇਣੀਆ ਂਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕੇਵਲ 17/18 ਨ� ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿਕਆ ਭਾਵB ਿਕ ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ 

ਗਾਇਕ, ਰਾਗੀ, ਢਾਈ ਚੁਣ ੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦ ੇਨ� ਇ� ਕਠ8  ਕਰਨ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਮ� ਦਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜ� ਜ� ਵ�ਗ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਆਏ। 

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦ ੇਨ�ਵ� ਦੀ ਚਣੋ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 

 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ 

ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ�ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਦੋਵB ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦ ੇ%ਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਪ�ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ ਵ� ਲ� ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ 

ਨਾਲ ਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਬਾਕੀ ਮ@ਬਰ ਉਨ$ � ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸਨ।  ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ@ਬਰ 

ਜ� ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ, ਇਨ$ � %ਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਿਨਰਪ�ਖ ਰਾਏ ਰ� ਖਣ ਜ� ਉਨ$ � ਵ� ਲ� ਸੁਝਾਏ ਨ�ਵ� ਤ ੇ

ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਿਲਆ ਂਤੇ 

ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨ8  ਵੀ ਫੈਸਿਲਆ ਂਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ 

ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।  

 ਜੇ ਸ਼�ੀ ਐਨ.ਐਸ.ਰਤਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਿਨਯਮ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੰੁਦ ੇਤ� ਹੁਣ ਤ� ਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ 

ਅਤੇ ਸ� ਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬੁਲੰਦੀਆ ਂਤੇ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਉਨ$ � ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁ� ਲੇ ਬੇਰ� ਦਾ ਕੁਝ ਨਹ, 
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ਿਵਗਿੜਆ। ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਰ� ਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵਚ� ਕ� ਢ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪ� ਧਰਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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 ‘ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਮ(ਬਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ 
 

(ੳ) ਅਹੁ� ਦੇ ਵਜ+ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮ(ਬਰ 

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

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

3. ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ� ਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ$ - ਮ@ਬਰ,  

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

5. ਵਾਈਸ ਚ�ਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ -ਮ@ਬਰ,  

6. ਵਾਈਸ ਚ�ਸਲਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ-ਮ@ਬਰ,   

7. ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ�ੀਸ਼ਦ, ਸੈਕਟਰ-16 ਬੀ,ਚੰਡੀਗੜ$-ਮ@ਬਰ,  

8. ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ -ਮ(ਬਰ,  

9. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਹਿਰਆਣਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ- ਮ@ਬਰ,  

10. ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵ, ਿਦ� ਲੀ-ਮ@ਬਰ,  

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

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

13. ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਕ>ਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖ+)-ਮ(ਬਰ,  

14. ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਕBਦਰੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵ, ਿਦ� ਲੀ-ਮ@ਬਰ,  

15. ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ, ਨਵ, ਿਦ� ਲੀ - ਮ@ਬਰ ਅਤੇ  

16. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ -ਮ@ਬਰ/ਕਨੀਵਰ ਹੋਣਗੇ। 

 

(ਅ) ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮ@ਬਰ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮ(ਬਰ 

1. ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ 

2. ਨਾਟਕਕਾਰ ਡਾ. ਆਤਮਜੀਤ (ਅਸਤੀਫ਼ ੇਬਾਅਦ ਇਨ$ � ਦੀ ਥ� ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ) 

3. ਸ. ਵਿਰਆਮ ਸੰਧੂ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, 

4.  ਡਾ. ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ, 

5.  ਡਾ. ਨਾਹਰ ਿਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ$,  

6. ਡਾ. ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ,  

7. ਸ. ਮਨਮੋਹਣ ਬਾਵਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ 

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

 

ਲੋਕ ਗਾਇਕ  

9. ਸ�ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਪੰਮੀ ਬਾਈ),  
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10. ਸ�ੀ ਬਲਕਾਰ ਿਸ� ਧੂ, ਅਤੇ   

11. ਸ�ੀ ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ  

ਿਹੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ 

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

13. ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ  

14. ਡਾ. ਮੇਵਾ ਿਸੰਘ, ਪ�ੋਫੈਸਰ (ਿਰਟਾ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ  

 

ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ 

15. ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਅਮਰਗੜ$,  

16. ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਅਤ ੇ 

17. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਰਹਾਰ ਨੰੂ ਮ@ਬਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਸੰਸਿਕ�ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ 

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

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

20. ਡਾ. ਪੁਸ਼ਿਪੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿਟਆਲਾ  

 

ਅਖਬਾਰ�/ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  

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

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

23. ਸ�ੀਮਤੀ ਿਨਮਰਤ ਕੌਰ, ਮੈਨ8 ਿਜੰਗ ਐਡੀਟਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ$  

 

 ਕਲਾ, ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਿਚਿਕਤਸਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਿਦ ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  

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

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

26. ਸ. ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਿਸੰਘ ਬਾਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ,  

27. ਡਾ. ਮੇਘਾ ਿਸੰਘ, ਮੋਹਾਲੀ,  

28. ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ  

29. ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ$  

 

 15.07.2020 ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮ(ਬਰ 

1. ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦਾU 

2. ਤੀਰਥ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ� 
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3. ਹਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਥੂਹੀ 

4. ਿਨਰਮਲ ਿਰਸ਼ੀ 

5. ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸ�ਝ 
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    ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ(ਬਰ 

 

1. ਸ਼�ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁ� ਟਰ, ਪ�ਧਾਨ ਕBਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਿਜ.), ਨਾਭਾ। 

2. ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਪ�ਧਾਨ ਕਲਾ ਪ�ੀਸ਼ਦ, ਚੰਡੀਗੜ$। 

3. ਡਾ.ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ। 

4. ਸ਼�ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸ� ਧੂ ਉਰਫ ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਪਿਟਆਲਾ। 

5. ਸ਼�ੀ ਅਿਨਲ ਧੀਮਾਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ। 

6. ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ। 

7. ਡਾ.ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਿਟਆਲਾ। 

8. ਸ਼�ੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ। 

9. ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਲੀ, ਪਿਟਆਲਾ। 

10. ਡਾ.ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ, ਪਿਟਆਲਾ। 

11. ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦਾU, ਮੋਹਾਲੀ। 

12. ਸ.ਤੀਰਥ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ� , ਜਲੰਧਰ। 

13. ਡਾ.ਮੇਘਾ ਿਸੰਘ, ਮੋਹਾਲੀ। 

14. ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ$। 

15. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ (ਚੇਅਰਮੈਨ/ਕਨਵੀਨਰ) 
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ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ� ਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ਿਵਸ਼ਾ: ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ� ਤਰਤਾ ਸਬੰਧੀ। 

**** 

 ਅ� ਜ ਿਮਤੀ 01 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਿਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜ ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਗਿਠਤ 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੋਈ। 

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਵ�ਲ� ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ 

ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮ@ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

1. ਸ਼�ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁ� ਟਰ, ਪ�ਧਾਨ ਕBਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਿਜ.), ਨਾਭਾ। 

2. ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਪ�ਧਾਨ ਕਲਾ ਪ�ੀਸ਼ਦ, ਚੰਡੀਗੜ$। 

3. ਡਾ.ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ। 

4. ਸ਼�ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸ� ਧੂ ਉਰਫ ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਪਿਟਆਲਾ। 

5. ਸ਼�ੀ ਅਿਨਲ ਧੀਮਾਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ। 

6. ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ। 

7. ਡਾ.ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਿਟਆਲਾ। 

8. ਸ਼�ੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ। 

9. ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਲੀ, ਪਿਟਆਲਾ। 

10. ਡਾ.ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ, ਪਿਟਆਲਾ। 

11. ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦਾU, ਮੋਹਾਲੀ। 

12. ਸ.ਤੀਰਥ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ� , ਜਲੰਧਰ। 
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ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲ+  1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਓਮ ਪ�ਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ, ਸਰੂਪ ਿਸੰਘ ਅਲ� ਗ, ਜਸਬੀਰ ਭੁ� ਲਰ 

ਸਾਲ 2016: ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ, ਹਰਭਜਨ ਹੰੁਦਲ, ਐਸ. ਸਾਕੀ 

ਸਾਲ 2017: ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਮਰਜਾਰਾ, ਡਾ.ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2018: ਫ਼ਖ਼ਬ ਜ਼ਮਾਨ, ਡਾ.ਅਮਰ ਕੋਮਲ, ਸ.ਕਮਲਜੀਤ ਬਨਵੈਤ 

ਸਾਲ 2019: ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, ਡਾ.ਅਜੀਤ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2020: ਬਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਬਲਦੇਵ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਡਾ.ਰਤਨ ਿਸੰਘ 

 

2. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕੈਰ�, ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਪ�ੀਤੀਮਾਨ, ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਵਾਸਨ 

ਸਾਲ 2016: ਤਾਰਨ ਗੁਜਰਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪੰਛੀ, ਲਾਲ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2017: ਕੇ.ਐਲ. ਗਰਗ, ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਫ਼ਤਿਹਪੁਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸ਼̂ਕੀ 

ਸਾਲ 2018: ਅਤਰਜੀਤ, ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਤੰਦਰ ਹ�ਸ 

ਸਾਲ 2019: ਪ�ੋ: ਿਕਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ, ਜਸਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਪ�ੇਮ ਗੋਰਖੀ 

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਖਿਮੰਦਰ ਸੇਖ�, ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੋਢੀ 

 

3. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਿਵਨQ ਦ ਸ਼ਾਹੀ, ਧਰਮਾਪਲ ਸਾਿਹਲ, ਸ਼ੈਲੀ ਬਲਜੀਤ 

ਸਾਲ 2016: ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਿਸਮਰ ਸਦੌਸ਼, ਜੈ ਦੇਵ ਤਨ8 ਜਾ 

ਸਾਲ 2017: ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰਸ਼, ਅਿਨਲ ਪਠਾਨਕੋਟੀ, ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਲਾਲਟੂ 

ਸਾਲ 2018: ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਕ�ਤ %ਪਲ, ਸਤਯ ਪ�ਕਾਸ਼ %ਪਲ 

ਸਾਲ 2019: ਡਾ.ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ.ਿਨਰਮਲ ਕੌਿਸ਼ਕ, ਸ਼ਕੰੁਤਲਾ ਸ਼�ੀਵਾਸਤਵ 

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਕੀਰਤੀ ਕੇਸਰ, ਿਕ�ਸ਼ਨ ਭਾਵੁਕ, ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਹਗਲ 

 

4. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਉਰਦ ੂਸਾਿਹਤਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ੈਯਾਜ਼ ਫ਼ਾਰੂਕੀ, ਡਾ.ਅਸਲਮ ਹਬੀਬ, ਮਿਹੰਦਰ ਪ�ਤਾਪ 

ਸਾਲ 2016: ਨਦੀਮ ਅਿਹਮਦ ਨਦੀਮ, ਆਿਬਦ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਬੀ.ਕੇ ਪੰਨੂ ਪਰਵਾਜ਼ 

ਸਾਲ 2017: ਟੀ.ਐਨ. ਰਾਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ, ਇਮਾਨੁਅਲ ਬ@ਜਾਿਮਨ 



30 

 

ਸਾਲ 2018: ਬੀ.ਡੀ. ਕਾਲੀਆ ਹਮਦਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ, ਅਿਹਮਦ ਅਨਸਾਰੀ 

ਸਾਲ 2019: ਿਕ�ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੂਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ 

ਸਾਲ 2020: ਰਿਹਮਾਨ ਅਖ਼ਤਰ, ਰਾਮBਦਰ ਜਾਖੂ, ਿਵਸ਼ਾਲ ਖੁ� ਲਰ 

 

5. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਰਮਾਕ�ਤ ਅੰਗੀਰਸ, ਘਣਿਸ਼ਆਮ ਉਿਨਆਲ 

ਸਾਲ 2016: ਵੇਦ ਪ�ਕਾਸ਼ ਉਪਾਿਧਆਏ, ਡਾ.ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2017: ਦਮੋਦਰ ਝਾਅ, ਪ�ੋ: ਦਲਬੀਰ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2018: ਕਨ$ ਈਆ ਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਡਾ.ਲਖਬੀਰ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2019: ਡਾ. ਵਿਰੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ, ਮਹ�ਵੀਰ ਪ�ਸਾਦ 

ਸਾਲ 2020: ਡਾ. ਅਰੁਨਾ ਗੋਇਲ, ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 

 

6. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਸ਼ਹਰਯਾਰ, ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਟ�ਡਾ, ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵੀਰ 

ਸਾਲ 2016: ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ, ਰਿਜੰਦਰ ਕੌਰ ਬਡਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ 

ਸਾਲ 2017: ਡਾ.ਰਿਵੰਦਰ ਬਟਾਲਾ, ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਿਦਲਬਰ 

ਸਾਲ 2018: ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ, ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਸੁਹਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਹੀਰ 

ਸਾਲ 2019: ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਡਾ. ਸੁਿਰੰਦਰ ਕਾਹਲ� 

ਸਾਲ 2020: ਧਰਮ ਿਸੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਿਸਰੀ ਰਾਮ ਆਰਸ਼, ਬੀ.ਐਸ. ਰਤਨ 

 

7. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭਰਤ, ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ 

ਸਾਲ 2016: ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ�ੋ.ਬ�ਹਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਡਾ.ਿਬਕਰਮ ਿਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ 

ਸਾਲ 2017: ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ.ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ, ਡਾ.ਹਰਨ8 ਕ ਿਸੰਘ ਕੋਮਲ 

ਸਾਲ 2018: ਡਾ.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਪ�ਭਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2019: ਸ.ਸੁਖਦੇਵ ਿਸਰਸਾ, ਡਾ.ਮਨਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਡਾ.ਊਸ਼ਾ ਖੰਨਾ 

ਸਾਲ 2020: ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ, ਿਤਲਕ ਰਾਜ ਸ਼ੰਗਾਰੀ, ਕੇ.ਐਸ. ਰਾਜੂ 

 

8. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ, ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਚੰਦਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਲੇਕਾ 
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ਸਾਲ 2016: ਹਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਗੋਿਬੰਦਪੁਰੀ, ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ 

ਸਾਲ 2017: ਡਾ.ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਿਹੰਦ, ਸੁਿਰੰਦਰ ਮੰਡ 

ਸਾਲ 2018: ਡਾ.ਿਗਆਨ ਿਸੰਘ, ਡਾ.ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ (ਐਮ.ਡੀ.) 

ਸਾਲ 2019: ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇੰਦਰੀਸ਼, ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜ� ਗੀ 

ਸਾਲ 2020: ਿਨੰਦਰ ਘੁਿਗਆਣਵੀ, ਅਲੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਚ@ਚਲ ਿਸੰਘ ਤਰੰਗ 

 

9. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਿਵਦੇਸ਼ੀ) 

ਸਾਲ 2015: ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਿਬਿਨੰਗ, ਮੰਗਾ ਬਾਸੀ, ਬਿਲਹਾਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 

ਸਾਲ 2016: ਇਕਬਾਲ ਮਾਹਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਿਸ� ਧੂ, ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ 

ਸਾਲ 2017: ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਲੰਦਵੀ, ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਕੁ� ਕੜਿਪੰਡੀਆ 

ਸਾਲ 2018: ਰਿਵੰਦਰ ਸਿਹਰਾਅ, ਨਦੀਮ ਪਰਮਾਰ, ਚਰਨ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2019: ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜਾਹਲੀ, ਲ� ਛਮਣ ਿਸੰਘ ਰਾਠQ ਰ! 

ਸਾਲ 2020: ਐਸ ਬਲਵੰਤ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਿਕ�ਸ਼ਨ ਭਨੌਟ 

 

10. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ+ ਬਾਹਰ) 

ਸਾਲ 2015: ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਦੀਪ, ਡਾ.ਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ %ਪਲ 

ਸਾਲ 2016: ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਿਸੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਮੀਆ ਕੰੁਵਰ 

ਸਾਲ 2017: ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਜੀ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ, ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਬ� ਧਣ 

ਸਾਲ 2018: ਸਵਰਣ ਿਸੰਘ ਿਵਰਕ, ਬਲਜੀਤ ਰੈਣਾ, ਕੀਰਤ ਿਸੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ 

ਸਾਲ 2019: ਬਲਿਜੰਦਰ ਚੌਹਾਨ, ਡਾ.ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਸਵਾਮੀ ਅੰਤਰ ਨੀਰਵ 

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮਸਤਾਨਾ, ਅਰਕਮਲ ਕੌਰ 

 

11. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਿਹਤ ਲੇਖਕ 

ਸਾਲ 2015: ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਦੀਪਕ, ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਸ਼�ਤ, ਸੁਿਰੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2016: ਡਾ.ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਲ� ਖਣਮੀਤ, ਹਰਿਸਮਰਨ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2017: ਕਰਨR ਲ ਿਸੰਘ ਸੋਮਲ, ਚਰਨ ਸੀਚੈਵਾਲਵੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਵਾਡੀਆ 

ਸਾਲ 2018: ਡਾ.ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸੂਰੀ, ਡਾ.ਹਰਨ8 ਕ ਿਸੰਘ ਕਲੇਰ, ਕੰੁਦਨ ਲਾਲ ਭ� ਟੀ 

ਸਾਲ 2019: ਸ਼�ੀਮਤੀ ਤੇਿਜੰਦਰ ਹਰਜੀਤ, ਬਾਜ ਿਸੰਘ ਮਿਹਲੀਆ, ਮੰਗਤ ਕੁਲਿਜੰਦ 

ਸਾਲ 2020: ਬਲਿਜੰਦਰ ਮਾਨ, ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਿਸਮਰਤ ਸੁਮੈਰਾ  
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12. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ� ਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ, ਦੀਪਕ ਜਲੰਧਰੀ, ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ 

ਸਾਲ 2016: ਹਰਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭੰਵਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ� , ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2017: ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਤੇਜ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜੋਲਾ, ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾਖਾ 

ਸਾਲ 2018: ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ, ਬਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੁਿਰੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2019: ਦੇਿਵੰਦਰਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਆਿਸ਼ਆਨਾ, ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2020: ਲਾਟ ਿਭੰਡਰ, ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਜਗਤਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ ਿਸ� ਧੂ 

 

13. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪ� ਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ‘ਿਫਲਹਾਲ’, ਗੁਰਇਕਬਾਲ (ਿਤ�ਸ਼ੰਕੂ), ਗੁਰਪ�ੇਮ ਲਿਹਰੀ 

ਸਾਲ 2016: ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ, ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਅਕੀਦਾ 

ਸਾਲ 2017: ਪੂਨਮ (ਪ�ੀਤਲੜੀ), ਸੁਭਾਸ਼ ਪੁਰੀ ਅਚਾਰੀਆ, ਿਵਸ਼ਾਲ (ਅ� ਖਰ) 

ਸਾਲ 2018: ਹਰਿਜੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਕ��ਤੀਪਾਲ, ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ ਿਭੰਡਰ 

ਸਾਲ 2019: ਕੰਵਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਭ� ਠਲ (ਕਲਾਕਾਰ), ਅਿਤੰਦਰ ਸੰਧੂ (ਏਕਮ), ਚਰਨਜੀਤ ਸੌਹਲ 

ਸਾਲ 2020: ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ� (ਚਰਚਾ), ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨਾਰੀਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਭ� ਟੀ 

 

14. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ, ਭਾਈ ਜਬਰਤੋੜ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2016: ਭਾਈ ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਨਾਰਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਘੁ� ਲਾ 

ਸਾਲ 2017: ਭਾਈ ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2018: ਭਾਈ ਮਿਨੰਦਰ ਿਸੰਘ ‘ਸ਼�ੀਨਗਰ ਵਾਲੇ’, ਭ�ਈ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਸ਼�ਤ 

ਸਾਲ 2019: ਿਪ�ੰ . ਸੁਖਵੰਤ ਿਸੰਘ ਟ�ਗਰਾ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਰੰਗੀਲਾ 

ਸਾਲ 2020: ਭਾਈ ਰਾਏ ਿਸੰਘ, ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ 

 

15. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਹੰਸਾ ਿਸੰਘ ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ, ਮਿਹਮਾ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ 

ਸਾਲ 2016: ਜਗਦੇਵ ਿਸੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਰੂਪ ਿਸੰਘ ਅਲਬੇਲਾ 

ਸਾਲ 2017: ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2018: ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ ਲੋਹਟਬ� ਧੀ, ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੌਹਰ 

ਸਾਲ 2019: ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਬੀਲ$ਾ, ਬਿਲਹਾਰ ਿਸੰਘ ਢ,ਢਸਾ 
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ਸਾਲ 2020: ਦਰਬਾਰਾ ਿਸੰਘ ਉਭਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਦਲਬਰ 

 

16. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਿਫ਼ਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਿਵਜ ੈਟੰਡਨ, ਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਾਵਾ, ਆਿਗਆਪਾਲ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 

ਸਾਲ 2016: ਯੋਗਰਾਜ  ਸੇਢਾ, ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਬੁ� ਟਰ, ਬਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2017: ਿਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਰਵੀਦੀਪ, ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ 

ਸਾਲ 2018: ਸੁਰੇਸ਼ ਪੰਿਡਤ, ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2019: ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ, ਅਿਵਨਾਸ਼ ਭਾਖੜੀ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ 

ਸਾਲ 2020: ਪੁਨੀਤ ਸਿਹਗਲ, ਦੇਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਿਸ� ਧੂ, ਸੋਹਨ ਕੁਮਾਰ 

 

17. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਪ�ਾਣ ਸਭਰਵਾਲ, ਸਿਤੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨੰਦਾ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2016: ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਮੋਿਹੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਕਾਰ ਿਸ� ਧੂ 

ਸਾਲ 2017: ਨਵਿਨੰਦਰਾ ਬਿਹਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸੋਢੀ, ਸੰਜੀਵਨ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2018: ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ, ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼, ਿਡਪਟੀ ਚੰਦ ਿਮ� ਤਲ 

ਸਾਲ 2019: ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਵੈਰਾਜ ਸੰਧੂ 

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ, ਿਦਲਾਵਰ ਿਸ� ਧੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ 

 

18. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਾਲ 2015: ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ, ਕੁਲਜੀਤ 

ਸਾਲ 2016: ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਿਜੰਦਰ ਰਾਜਨ 

ਸਾਲ 2017: ਸਰਦੂਲ ਿਸਕੰਦਰ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਨਰਮਾਣ 

ਸਾਲ 2018: ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜਸਬੀਰ ਜ� ਸੀ 

ਸਾਲ 2019: ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਿਰਸ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ 

ਸਾਲ 2020: ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ, ਜਨਕ ਰਾਜ 
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  ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਸ਼ੀਅਤ� ਦੀ ਸੂਚੀ 

--------------------------------------------------------------------------    

 

1. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਓਮ ਪ�ਕਾਸ਼ ਗਾਸ਼ੋ, 2016 ਲਈ ਗੁਰਭਜਨ ਭੁ� ਲਰ, 2017 ਲਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, 2018 ਲਈ ਫ਼ਖ਼ਰ 

ਜ਼ਮਾਨ, 2019 ਲਈ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 2020 ਲਈ ਡਾ. ਬਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

2. ਸ਼ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕੈਰ�, 2016 ਲਈ ਤਾਰਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, 2017 ਲਈ ਕੇ ਐਲ ਗਰਗ, 2018 ਲਈ 

ਅਤਰਜੀਤ ਿਸੰਘ, 2019 ਲਈ ਿਕਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

3. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਿਵਨQ ਦ ਸ਼ਾਹੀ, 2016 ਲਈ ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ, 2017 ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੇਠ, 2018 ਲਈ ਬਲੀ ਿਸੰਘ 

ਚੀਮਾ, 2019 ਲਈ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 2020 ਲਈ ਡਾ. ਕੀਰਤੀ ਕੇਸਰ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

4. ਸ਼ੋਮਣੀ ਉਰਦ ੂਸਾਿਹਤਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਫਯਾਜ਼ ਫਾਰੂਕੀ, 2016 ਲਈ ਨਦੀਮ ਅਿਹਮਦ ਨਦੀਮ, 2017 ਲਈ ਟੀ ਐਨ ਰਾਜ, 2018 ਲਈ 

ਬੀ. ਡੀ. ਕਾਲੀਆ ਹਮਦਮ, 2019 ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ 2020 ਲਈ ਰਿਹਮਾਨ ਅਖ਼ਤਰ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

5. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਰਮਾ ਕ�ਤ ਅੰਗਰੀਸ਼, 2016 ਲਈ ਵੇਦ ਪ�ਕਾਸ਼  ਉਪਾਿਧਆ, 2017 ਲਈ ਦਾਮੋਦਰ ਝਾਅ, 2018 ਲਈ 

ਕਨਹੀਆ ਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, 2019 ਲਈ ਵਿਰੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ  ਡਾ. ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

6. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਸ਼ਹਰਯਾਰ, 2016 ਲਈ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ, 2017 ਲਈ ਡਾ. ਰਿਵੰਦਰ ਬਟਾਲਾ, 2018 ਲਈ 

ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ, 2019 ਲਈ ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ ਿਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

7. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਸਾਿਹਤਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਡਾ. ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ, 2016 ਲਈ ਬਲਦਵੇ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ, 2017 ਲਈ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, 2018 ਲਈ 

ਡਾ ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ, 2019 ਲਈ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਿਸਰਸਾ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ  ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। 

8. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਡਾ. ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ, 2016 ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪੰਨੰੂ, 2017 ਲਈ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ, 2018 ਲਈ  

ਡਾ. ਿਗਆਨ ਿਸੰਘ, 2019 ਲਈ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜ�ਗੀ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ ਿਨੰਦਰ ਘੁਿਗਆਣਵੀ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

9. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਿਵਦੇਸ਼ੀ)  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਿਬਗ, 2016 ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਮਾਿਹਲ, 2017 ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ, 2018 ਲਈ ਰਿਵੰਦਰ 

ਸਿਹਰਾਅ, 2019 ਲਈ ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ ਐਸ. ਬਲਵੰਤ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

10. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ)  
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ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ , 2016 ਲਈ ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ, 2017 ਲਈ ਜੀ ਡੀ ਚੌਧਰੀ, 2018 ਲਈ ਸਵਰਨ 

ਿਸੰਘ ਿਵਰਕ, 2019 ਲਈ ਬਰਿਜੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ 2020 ਲਈ  ਡਾ. ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

11. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਿਹਤ ਲੇਖਕ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਦੀਪਕ, 2016 ਲਈ ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਚਾਵਲਾ, 2017 ਲਈ ਕਰਨR ਲ ਿਸੰਘ ਸੋਮਲ, 2018 

ਲਈ ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸੂਰੀ, 2019 ਲਈ ਤੇਿਜੰਦਰ ਹਰਜੀਤ ਅਤੇ 2020 ਲਈ ਬਲਿਜੰਦਰ ਮਾਨ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

12. ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ�ਤਰਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ, 2016 ਲਈ ਹਰਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭੰਵਰ, 2017 ਲਈ ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਤੇਜ, 2018 ਲਈ 

ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ, 2019 ਲਈ ਦਿਵੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

13. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਗੁਰਬਚਨ (ਿਫਲਹਾਲ), 2016 ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ, 2017 ਲਈ ਪੂਨਮ ਪ�ੀਤਲੜੀ, 2018 ਲਈ 

ਡਾ. ਹਰਿਜੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, 2019 ਲਈ ਕੰਵਰਜੀਤ ਭ� ਠਲ ਅਤੇ 2020 ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ� ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

14. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਰਾਗੀ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ, 2016 ਲਈ ਭਾਈ ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ, 2017 ਲਈ ਭਾਈ ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, 2018 ਲਈ 

ਭਾਈ ਮਿਨੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸ�ੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, 2019 ਲਈ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ  ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ 

ਿਗਆ ਹੈ। 

15. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਹੰਸ ਿਸੰਘ ਮਾਨੀਖੇੜਾ, 2016 ਲਈ ਜਗਦੇਵ ਿਸੰਘ ਛਾਜਲੀ, 2017 ਲਈ ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸੰਘ ਜਫ਼ਰ, 2018 

ਲਈ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਲੋਹਟਬ� ਧੀ, 2019 ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ 2020 ਲਈ  ਦਲਬਾਰਾ ਿਸੰਘ %ਭਾ ਨੰੂ 

ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

16. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਿਫਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਿਵਜੈ ਟੰਡਨ, 2016 ਲਈ ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਬੁ� ਟਰ, 2017 ਲਈ ਿਗਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ, 2018 ਲਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਪੰਿਡਤ, 

2019 ਲਈ ਬੀ ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ  ਪੁਨੀਤ ਸਿਹਗਲ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

17. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ/ਥੀਟਟੇਰ ਪੁਰਸਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਪ�ਾਣ ਸ� ਭਰਵਾਲ, 2016 ਲਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, 2017 ਲਈ ਨਵਿਨੰਦਰਾ ਬਿਹਲ, 2018 ਲਈ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ 

ਦਮਨ, 2019 ਲਈ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ ਡਾ. ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

18. ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ  

ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ, 2016 ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, 2017 ਲਈ ਸਰਦੂਲ ਿਸਕੰਦਰ, 2018 ਲਈ  

ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, 2019 ਲਈ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਅਤ ੇ2020 ਲਈ ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
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ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਸਮ> ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 

ਵਲ+ ਸੁਝਾਏ, ਛ�ਟੇ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸ਼ਕਸ਼ੀਅਤ� 

--------------------------------------------------------------------- 
‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ’  

 ਪੰਜਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਵ� ਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ 

ਰਾਸ਼ੀ ਦਸ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।  

------------  

 ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

“ਮ� ਦ ਨੰਬਰ: 1 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ : 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਹਰ ਸਾਲ ਇ�ਕ “ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ “ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ : 

1) ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਿਪਛਲੇ ਿਕਸੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਚੁ� ਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ 

ਦਾ ਹ�ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪਿਹਲ� ਸਾਿਹਤ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਚੁ� ਕਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ 

ਹ�ਕਦਾਰ ਨਹ, ਹੋਵੇਗਾ। 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੌਣ ਕਰਦ ੇਸਮB ਸਬੰਧਤ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਭਾਵ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੋਜ, ਆਲੋਚਨਾ, 

ਸੰਪਾਦਨ, ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ, ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਆਦ ਿਵ� ਚ� ਿਕਸੇ ਇ�ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ ਿਵ� ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰ� ਿਖਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

3) ਇਹ ਿਵਦਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਖ� ਤ ੇ ਿਵ� ਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਕਰ ਿਕਸੇ ਸਾਲ ਿਕਸੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਲਈ ਹ�ਕਦਾਰ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਉਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਛ� ਿਡਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਬ�ੈਕਿਟਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ“ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1.ਓਮ ਪ�ਕਾਸ਼ ਗਾਸ�  2.ਐੱਸ.ਸਾਕੀ 3. ਅਜੀਤ ਕੌਰ 4.ਅਮਰ ਕੋਮਲ (ਡਾ.) 5. ਸਰੂਪ ਿਸੰਘ ਅਲ� ਗ 6.ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ (ਡਾ.) 

7. ਸੁਰਜੀਤ ਮਰਜਾਰਾ 8.ਹਰਭਜਨ ਹੰੁਦਲ 9.ਕਮਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਨਵੈਤ 10.ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ 11.ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ 
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12.ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ 13.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ (ਡਾ.) 14. ਫ਼ਖ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨ 15. ਬਲਦਵੇ ਿਸੰਘ (ਸੜਕਨਾਮਾ) 16. ਮਨਜੀਤ ਿਟਵਾਣਾ 

17.ਮਨਮੋਹਨ 18.ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 19.ਰਤਨ ਿਸੰਘ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਬਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਹਮਦਰਦ (ਡਾ.) 

2. ਲਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੌਹਲ (ਡਾ.) 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦ ੇ

ਨ� ‘ਛ�ਟ’ੇ ਗਏ। 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟ ੇਗਏ ਨ�  
ਸਾਲ 2015: ਓਮ ਪ�ਕਾਸ਼ ਗਾਸ�, ਸਰੂਪ ਿਸੰਘ ਅਲ� ਗ, ਜਸਬੀਰ ਭੁ�ਲਰ 

ਸਾਲ 2016: ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ, ਹਰਭਜਨ ਹੰੁਦਲ, ਐਸ. ਸਾਕੀ 

ਸਾਲ 2017: ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਮਰਜਾਰਾ, ਡਾ.ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2018: ਫ਼ਖ਼ਬ ਜ਼ਮਾਨ, ਡਾ.ਅਮਰ ਕੋਮਲ, ਸ.ਕਮਲਜੀਤ ਬਨਵੈਤ 

ਸਾਲ 2019: ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, ਡਾ.ਅਜੀਤ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2020: ਬਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਬਲਦੇਵ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਡਾ.ਰਤਨ ਿਸੰਘ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਬੋਰਡ ਵ� ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਓਮ ਪ�ਕਾਸ਼ ਗਾਸ�  

ਸਾਲ 2016: ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ  

ਸਾਲ 2017: ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ  

ਸਾਲ 2018: ਫ਼ਖ਼ਬ ਜ਼ਮਾਨ  

ਸਾਲ 2019: ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ  

ਸਾਲ 2020: ਬਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਹਮਦਰਦ  

----------------------------------------------- 

ਿਟ� ਪਣੀ:  

ਡਾ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਵ� ਲ+  ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਿਚ� ਠੀ ਅਨੁਸਾਰ: ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਮਿਟੰਗ ਿਵਚ ‘ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ6 � 

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥ� ਮ(ਬਰ� ਦੇ ਹ� ਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਨ6 � ਦੇ ਹ� ਕ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮ(ਬਰ� ਨQ  ਹ� ਥ ਖੜੇ ਕੀਤ।ੇ 
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  ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪ� ਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ 

 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

“ਮ� ਦ ਨੰਬਰ: 13    ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪ� ਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ :- 

 ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵ� ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ�ਲ�  ਇਹ ਨਵ� ਪੁਰਸਕਾਰ 2009 ਤ� ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਿਜਹੇ 

ਪ�ਤਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿਕਸੇ :- 

1) ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ / ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਜ� ਇਨ$ � ਿਵ� ਚ ਸਾਿਹ� ਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। 

2) ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੰਮਪ�ਲ / ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।“ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਅਜੈਬ ਿਸੰਘ ਔਜਲਾ 2.ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਹੋਠੀ 3.ਸੁਭਾਸ਼ ਪੁਰੀ ਅਚਾਰੀਆ (ਡਾ.) 4.ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਿਸਆਲਾ 

5.ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਾਲੀਆ (ਡਾ.) 6.ਿਕਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਕਲਕ�ਤਾ 7.ਕੰਵਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਭ� ਠਲ 8.ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਭ� ਟੀ 

9.ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨਾਰੀਕੇ 10.ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ 11.ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਅਕੀਦਾ 12.ਗੁਰਪ�ੇਮ ਲਿਹਰੀ 13.ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ 

ਅਜੀਤ 14.ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਜਗਤਾਰ 15.ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਰੋੜਾ 16.ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਡਾਨਸੀਵਾਲ 17.ਪੂਨਮ 

(ਪ�ੀਤਲੜੀ) 18.ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ ਿਭੰਡਰ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

ਕੋਈ ਨਵ� ਨ� ਨਹ,। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ ਗਏ। 
 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 
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ਸਾਲ 2015: ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ‘ਿਫਲਹਾਲ’, ਗੁਰਇਕਬਾਲ (ਿਤ�ਸ਼ੰਕੂ), ਗੁਰਪ�ੇਮ ਲਿਹਰੀ 

ਸਾਲ 2016: ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ, ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਅਕੀਦਾ 

ਸਾਲ 2017: ਪੂਨਮ (ਪ�ੀਤਲੜੀ), ਸੁਭਾਸ਼ ਪੁਰੀ ਅਚਾਰੀਆ, ਿਵਸ਼ਾਲ (ਅ� ਖਰ) 

ਸਾਲ 2018:  ਹਰਿਜੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਕ��ਤੀਪਾਲ, ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ ਿਭੰਡਰ 

ਸਾਲ 2019: ਕੰਵਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਭ�ਠਲ (ਕਲਾਕਾਰ), ਅਿਤੰਦਰ ਸੰਧੂ (ਏਕਮ), ਚਰਨਜੀਤ ਸੌਹਲ 

ਸਾਲ 2020: ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ�  (ਚਰਚਾ), ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨਾਰੀਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਭ�ਟੀ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨ�  
ਸਾਲ 2015: ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ‘ਿਫਲਹਾਲ’  

ਸਾਲ 2016: ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ  

ਸਾਲ 2017: ਪੂਨਮ (ਪ�ੀਤਲੜੀ)  

ਸਾਲ 2018:  ਹਰਿਜੰਦਰ ਵਾਲੀਆ  

ਸਾਲ 2019: ਕੰਵਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਭ�ਠਲ (ਕਲਾਕਾਰ)  

ਸਾਲ 2020: ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ�  (ਚਰਚਾ) 

  

ਿਟ� ਪਣੀ: 

1. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ+  ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ‘ਿਫਲਹਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ+  (ਚਰਚਾ), ਿਵਸ਼ਾਲ (ਅ� ਖਰ), 

ਕ��ਤੀਪਾਲ,  ਅਿਤੰਦਰ ਸੰਧੂ (ਏਕਮ) ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸੌਹਲ, ਦੇ ਨ� ਨਹR ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 7 ਨ� ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  

ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤ ੇਿਵਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ। 

2. ਇਨ6 � 7 ਨਾਵ� ਿਵਚ+ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  3 ਨਾਵ� (ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ‘ਿਫਲਹਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ+  

‘ਚਰਚਾ’
’’

’ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਗਆ। 
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‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’  
   

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:8 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ� ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਆਲੋਚਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਇ� ਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇ� ਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09.07.2015 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ 

‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਆਲੋਚਕ’ ਸ�ਝੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਵ� ਖਰਾ-ਵ� ਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ/ਖੋਜ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵ� ਖੋ-ਵ� ਖਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ 

ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਰਬਪ� ਖੀ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਰ� ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 

ਿਵਿਗਆਨ/ਕਾਨੰੂਨ/ਮੈਡੀਸਨ/ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ/ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ/ਧਰਮ/ਇਿਤਹਾਸ/ਕੋਮਲ 

ਕਲਾਵ�/ਿਮਊਿਜ਼ਕ/ਸ਼ਾਰਟਹ@ਡ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਆਿਦ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ� ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਦਵਾਨ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ� ਰਿਹ ਕੇ ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਪੁਸਤਕ� ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਲੇਖਕ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਪਲੇਕ ਤੇ ਮੈਡਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਇ� ਕ ਤ� ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤਕ 

ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਚੰਦਨ 2. ਅਜੀਤਪਾਲ ਿਸੰਘ 3. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ 4. ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਕੈਪਟਨ) 5. ਅਮਰਜੀਤ 

ਕੌਰ (ਇੰਬਣ) 6. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ (ਡਾ.) 7. ਅਲੀ ਰਾਜਪੁਰਾ 8.ਆਿਗਆਜੀਤ ਿਸੰਘ 9.ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 

10. ਐਸ.ਐਸ. ਜੌਹਲ 11. ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਗੋਿਬੰਦਪੁਰੀ 12. ਿਸ਼ਆਮ ਸੰੁਦਰ ‘ਦੀਪਤੀ’ (ਡਾ.) 13. ਸੀ.ਪੀ. ਕੰਬੋਜ 14. 

ਸੁਿਰੰਦਰ ਮੰਡ 15. ਸੂਬਾ ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੌਰ ਖਰਲ 16.ਹਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪੰਨੂ 17. ਿਕਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਬਡੰੂਗਰ 18. ਿਗਆਨ 
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ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 19. ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ੀ 20 ਗੋਿਬੰਦਰ ਸੋਹਲ 21. ਚ@ਚਲ ਿਸੰਘ ਤਰੰਗ 22. ਜਿਤੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ 23. 

ਿਜਤBਦਰ ਜੈਨ (ਡਾ.) 24. ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਿਸੰਘ 25. ਿਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ 26. ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੰਗਲ 27. ਿਨੰਦਰ 

ਘੁਿਗਆਣਵੀ 

28. ਬਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ� 29. ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 30. ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ (ਡਾ.) 31.ਮੁਹੰਮਦ ਇੰਦਰੀਸ 

(ਡਾ.) 32. ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ (ਡਾ.) 33. ਰੂਪ ਿਸੰਘ ਕਾਹਲ� (ਡਾ.) 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

ਕੋਈ ਨਵ� ਨ� ਨਹ,। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ, ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਚੰਦਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਲੇਕਾ 

ਸਾਲ 2016: ਹਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਗੋਿਬੰਦਪੁਰੀ, ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ  

ਸਾਲ 2017: ਡਾ.ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਿਹੰਦ, ਸੁਿਰੰਦਰ ਮੰਡ 

ਸਾਲ 2018: ਡਾ.ਿਗਆਨ ਿਸੰਘ, ਡਾ.ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ (ਐਮ.ਡੀ.) 

ਸਾਲ 2019: ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇੰਦਰੀਸ਼, ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜ� ਗੀ 

ਸਾਲ 2020: ਿਨੰਦਰ ਘੁਿਗਆਣਵੀ, ਅਲੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਚ@ਚਲ ਿਸੰਘ ਤਰੰਗ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ  

ਸਾਲ 2016: ਹਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪੰਨੂ  

ਸਾਲ 2017: ਡਾ.ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਬਟਾਲਾ  

ਸਾਲ 2018: ਡਾ.ਿਗਆਨ ਿਸੰਘ  

ਸਾਲ 2019: ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜ� ਗੀ 

ਸਾਲ 2020: ਿਨੰਦਰ ਘੁਿਗਆਣਵੀ  

 -------------- 

ਿਟ� ਪਣੀ:  
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1. ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਿਸੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤ ੇ ਿਕਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਬਡੰੂਗਰ ਵਰਗੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਦ ੇਨ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੈਨਲ 

ਿਵਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹR ਕੀਤੇ ਗਏ। 

2. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤੰਨ ਨ� (ਡਾ.ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਿਹੰਦ ਅਤ ੇ

 ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜ� ਗੀ) ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ6 � ਿਵਚ+ ਦੋ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ 

 ਿਲਆ ਿਗਆ। 

3. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  2019 ਦ ੇਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਡਾ.ਸ਼ਾਮ ਸੁੰ ਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਨ�  ਪਿਹਲੇ 

 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰ� ਿਖਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਇਹ ਨ� ਕ� ਟ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਅਤ ੇਕਮੇਟੀ ਵਲ+  ਇਸੇ ਪੈਨਲ  ਿਵਚ 

 ਤੀਜੇ ਨ� ਤੇ ਰ� ਖੇ ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜ� ਗੀ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਗਆ। 
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ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ+ ਬਾਹਰ) ਪੁਰਸਕਾਰ  
   

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:10 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ+ ਬਾਹਰ) ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਿਵਭਾਗ ਰਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ� ਿਵਚ� ਇ� ਕ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ )ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ) ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਮਨQ ਰਥ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਵ� ਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਨ$ � 

ਨ8  ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਿਨੱਗਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 

ਰਿਹੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ$ੇ ਨਹ, ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਲਈ ਉਨ$ � ਦਾ ਨ� ਿਵਚਾਿਰਆ ਨਹ, ਸੀ ਜ�ਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ:ੋ 

1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ��ਤ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ��ਤ ਿਵਚ ਿਪਛਲੇ ਘ� ਟੋ-ਘ� ਟ 10 ਸਾਲ ਤ� 

ਵਾਸੀ/ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ��ਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਇ� ਕ ਤ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ 

ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ 

ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਡਾ. (ਅਮੀਆ ਕੰੁਵਰ) 2. ਅਰਕਮਲ ਕੌਰ 3. ਆਤਮਜੀਤ ਹੰਸਪਾਲ 4. ਇਕਬਾਲਦੀਪ 

5. ਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ %ਪਲ (ਡਾ.) 6. ਸੁਖਚੈਨ ਿਸੰਘ ਭੰਡਾਰੀ 7. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ (ਡਾ.) 8. ਸਵਰਨ ਿਸੰਘ ਿਵਰਕ 

9. ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਚਾਵਲਾ (ਡਾ.) 10. ਕਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 11. ਕੀਰਤ ਿਸੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ 

12. ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ (ਡਾ.) 13.ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ 14. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ 15.

 ਗੁਰ�ਿਦ� ਤਾ ਚੌਧਰੀ (ਜੀ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ) 16. ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸਰਨਾ (ਡਾ.) 17. ਜਸਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਿਬੰਦਰਾ  
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(ਡਾ.) 18. ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 19. ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ‘ਸ਼ਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ’ 20. ਨਛ� ਤਰ 21. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ 

ਿਸੰਘ 22. ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਬ� ਧਣ 23. ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ 24. ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 25. ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 

(ਡਾ.) 26. ਰਾਜਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮਸਤਾਨਾ 27. ਰਾਿਜੰਦਰ ਕੌਰ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਦੀਪ, ਡਾ.ਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ %ਪਲ 

ਸਾਲ 2016: ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਿਸੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਮੀਆ ਕੰੁਵਰ 

ਸਾਲ 2017: ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਜੀ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ, ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਬ� ਧਣ 

ਸਾਲ 2018: ਸਵਰਣ ਿਸੰਘ ਿਵਰਕ, ਬਲਜੀਤ ਰੈਣਾ, ਕੀਰਤ ਿਸੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ 

ਸਾਲ 2019: ਬਲਿਜੰਦਰ ਚੌਹਾਨ, ਡਾ.ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਸਵਾਮੀ ਅੰਤਰ ਨੀਰਵ 

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮਸਤਾਨਾ, ਅਰਕਮਲ ਕੌਰ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ  

ਸਾਲ 2016: ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ  

ਸਾਲ 2017: ਜੀ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ 

ਸਾਲ 2018: ਸਵਰਣ ਿਸੰਘ ਿਵਰਕ  

ਸਾਲ 2019: ਬਲਿਜੰਦਰ ਚੌਹਾਨ  

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ  

--------  

ਿਟ� ਪਣੀ:  

1. ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦਾ ‘ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ��ਤ ਿਵਚ ਿਪਛਲੇ ਘ� ਟੋ-ਘ� ਟ 10 ਸਾਲ 

ਤ+ ਵਾਸੀ/ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਣਾ’ ਹ।ੈ ਡਾ.ਰਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹR ਕਰਦ।ੇ ਫੇਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਸਕਰੀਿਨੰਗ 

ਕਮੇਟੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨQ  ਉਨ6 � ਨੰੂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਿਕਵ> ਸਮਿਝਆ? 
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2. ਬਲਿਜੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨ� ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨQ  ਨਹR ਸੀ ਸੁਝਾਇਆ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਆਪਣੇ 

ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ ਨ� ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਰੋਡ ਵ� ਲ+  ਸਵੀਕਾਰ 

ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।  

3. ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪਰੁੀ ਦਾ ਨ� ਕਿਟਆ ਿਗਆ ਅਤ ੇਉਨ6 � ਦੀ ਥ� ਜੀ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੰੂ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। 

4. ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁ� ਝ ਲੇਖਕ� ਦਾ ਕੰਮ ‘ਸਾਿਹਤ’ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਨਹR ਆTਦਾ। 
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   ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ� ਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’  

 

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

“ਮ� ਦ ਨੰਬਰ: 12 ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ� ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਣ 

 ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿਕਸੇ ; 

1) ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਜ� ਪ�ਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। 

2) ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੰਮਪ�ਲ / ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।“ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ 2. ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਤੇਜ 3. ਸੁਿਰੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ 4. ਹਰਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭੰਵਰ 5. ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ 6. 

ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ 7. ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਮੰਨੀ 8. ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਆਿਸ਼ਆਨਾ 9. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਿਵਰਕ 10. ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ 

ਿਸ� ਧੂ 11. ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾਖਾ 12. ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ 13. ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਜਗਤਾਰ 14. ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ 15.  

ਤਰਲੋਚਨ  ਿਸੰਘ ਦਰਦੀ 16. ਦੀਪਕ ਜਲੰਧਰੀ 17. ਿਪ�ਤਪਾਲ ਿਸੰਘ 18. ਬਖਤੌਰ ਿਢ� ਲ� 19. ਬਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ 20. 

ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ 21. ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ 22. ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ� 23. ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 24. ਮੇਜਿਰ ਿਸੰਘ 25.ਰਣਜੀਤ 

ਿਸੰਘ (ਰਾਣਾ ਰ� ਖੜਾ) 26.ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜੋਲਾ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ 2. ਚਰਨਜੀਤ ਭੁ� ਲਰ 3. ਦਿਵੰਦਰ ਪਾਲ 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� 

‘ਛ�ਟ’ੇ ਗਏ। 
 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ, ਦੀਪਕ ਜਲੰਧਰੀ, ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ 

ਸਾਲ 2016: ਹਰਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭੰਵਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ�, ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2017: ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਤੇਜ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜੋਲਾ, ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾਖਾ 

ਸਾਲ 2018: ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ, ਬਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੁਿਰੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2019: ਦੇਿਵੰਦਰਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਆਿਸ਼ਆਨਾ, ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ 
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ਸਾਲ 2020: ਲਾਟ ਿਭੰਡਰ, ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਜਗਤਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ ਿਸ� ਧੂ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ�  

ਸਾਲ 2015: ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ  

ਸਾਲ 2016: ਹਰਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭੰਵਰ  

ਸਾਲ 2017: ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਤੇਜ  

ਸਾਲ 2018: ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ  

ਸਾਲ 2019: ਦੇਿਵੰਦਰਪਾਲ  

ਸਾਲ 2020: ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਜਗਤਾਰ 

--------------- 

ਿਟ� ਪਣੀ: 

1. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਲਾਟ ਿਭੰਡਰ ਦਾ ਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਨਹR ਸੀ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਇਹ ਨ� ਆਪਣੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 2020 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤ ੇਰ� ਿਖਆ ਿਗਆ।  

2. ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਲਾਟ ਿਭੰਡਰ ਦਾ ਨ� ਕ� ਟ ਕ ੇਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ 

ਿਗਆ।                 
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    ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’  

 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�: ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:  

 

“ਮ� ਦ ਨੰਬਰ :2 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੌਣ :- 

ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇ�ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦ ੇਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 

ਚੁਣ ੇਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਇ�ਕ ਪਲੇਕ ਭੇਟ� ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ :- 

1) ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੌਣ ਕਰਦ ੇਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ�ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਦਾਵ� ਿਵ� ਚ ਸਮੂਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ 

ਰਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।“ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1.ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 2.ਅਤਰਜੀਤ 3.ਅਤਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੂਰੀ 4.ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ 5.ਈਸ਼ਰ ਿਸੰਘ ਸੋਬਤੀ 6.ਸਤਪਾਲ ਿਸੰਘ 

‘ਨੂਰ’ 7.ਸਿਤਆ ਨੰਦ ਸੇਵਕ 8.ਸੁਖਿਮੰਦਰ ਸੇਖ� 9.ਸੁਖਵੰਤ ਿਸੰਘ ਮਰਵਾਹਾ 10.ਸੁਰਜੀਤ ਤਲਵਾਰ 11.ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪੰਛੀ 

12.ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਦਲਗੀਰ 13.ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਸੋਹਲ 14. ਕਰਮਵੀਰ ਿਸੰਘ ਸੂਰੀ 15. ਿਕਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਆਜ਼ਾਦ 

16.ਿਕਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ 17.ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਿਮਨਹਾਸ (ਡਾ.) 18.ਕੇ.ਐਲ. ਗਰਗ 19. ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ.ਸੋਢੀ 20.ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ 

ਿਸ� ਧੂ 21.ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਰਾਹੀ (ਡਾ.) 22.ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ ਬੌਡ ੇ 23.ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸ਼̂ਕੀ 24. ਗੋਵਰਧਨ ਗ�ਬੀ (ਗੋਵਰਧਨ 

ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ) 25.ਚਰਨ ਿਸੰਘ (ਅਸ਼ੋਕ ਚਰਨ ਆਲਮਗੀਰ) 26.ਜਸਦੇਵ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 27.ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਝਬਾਲ 

28.ਜਸਬੀਰ ਰਾਣਾ 29.ਜਿਤੰਦਰ ਹ�ਸ 30.ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਨਰਾਲਾ 31.ਜੋਿਗੰਦਰ ਕੈਰ� (ਡਾ.) 32.ਤਾਰਨ ਕੌਰ ਗੁਜਰਾਲ 33. 

ਤੇਲ ੂ ਰਾਮ ਕੁਹਾੜਾ 34.ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਗੁਰੂ 35.ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਪ�ੀਤੀਮਾਨ 36.ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਵਾਸਨ 37.ਦੇਿਵੰਦਰ ਦੀਦਾਰ 

(ਦੀਦਾਰ ਿਸੰਘ) 38.ਿਨਰਮਲ ਜਸਵਾਲ (ਪ�ੋ:) 39.ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਿਹੰਦ 40.ਪਰਮਜੀਤ ਿਦਓਲ 41.ਪ�ੇਮ ਗੋਰਖੀ 

42.ਬਰਿਜੰਦਰ ਚੌਹਾਨ 43.ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 44.ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ 45.ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 46.ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

ਫ਼ਤਿਹਪੁਰੀ 47.ਬੰਤ ਿਸੰਘ ਚ� ਠਾ 48.ਭਗਵੰਤ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 49.ਮਨਜੀਤਪਾਲ ਕੌਰ 50.ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 51.ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸੰਘ 

52.ਰਾਮ ਨਾਥ ਸ਼ੁਕਲਾ 53.ਿਰਪੂਦਮਨ ਿਸੰਘ ਰੂਪ 54.ਲਾਲ ਿਸੰਘ. 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਬਟਾਲਾ (ਡਾ.) 
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ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� 

‘ਛ�ਟ’ੇ ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕੈਰ�, ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਪ�ੀਤੀਮਾਨ, ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਵਾਸਨ 

ਸਾਲ 2016: ਤਾਰਨ ਗੁਜਰਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪੰਛੀ, ਲਾਲ ਿਸੰਘ 

 ਸਾਲ 2017: ਕੇ.ਐਲ. ਗਰਗ, ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਫ਼ਤਿਹਪੁਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸ਼̂ਕੀ 

 ਸਾਲ 2018: ਅਤਰਜੀਤ, ਬਲਦਵੇ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਤੰਦਰ ਹ�ਸ 

 ਸਾਲ 2019: ਪ�ੋ: ਿਕਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ, ਜਸਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਪ�ੇਮ ਗੋਰਖੀ  

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਖਿਮੰਦਰ ਸੇਖ�, ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੋਢੀ  

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਬੋਰਡ ਵ� ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕੈਰ�  

ਸਾਲ 2016: ਤਾਰਨ ਗੁਜਰਾਲ  

 ਸਾਲ 2017: ਕੇ.ਐਲ. ਗਰਗ  

 ਸਾਲ 2018: ਅਤਰਜੀਤ  

 ਸਾਲ 2019: ਪ�ੋ: ਿਕਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ  

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ  
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 ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’  

 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

“ਮ� ਦ ਨੰਬਰ: 6 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀ ਚੌਣ :- 

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵ� ਚ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵ� ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ� ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹ, ਹੈ ਿਕ :- 

1) ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪ� ਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਪੰਜਾਬ ਿਵ� ਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ। 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੌਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ�ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਦਾਵ� ਿਵ� ਚ ਸਮੂਚੀ ਸਾਿਹਤ� ਕ ਦੇਣ ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰ�ਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਵੀ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਭੇਟ� ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗ।ੇ“ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਅਮਰਜੀਤ ਕ̂ਕੇ (ਡਾ.) 2. ਅਮਰਜੀਤ ਟ�ਡਾ (ਡਾ.) 3.ਅਮਰੀਕ ਡੋਗਰਾ 4.ਇਕਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 5. ਈਸ਼ਵਰਦਾਸ 

ਿਸੰਘ ਿਸ� ਧੂ (ਫ਼ਕੀਰ ਈਸ਼ਵਰਦਾਸ) 6. ਸ਼ਹਰਯਾਰ (ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ) 7.ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ 8.ਿਸਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼ 9. 

ਸੁਿਹੰਦਰਬੀਰ 10.ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ 11.ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ 12.ਸੁਿਰੰਦਰ ਕਾਹਲ� (ਡਾ.) 13.ਸੁਲ� ਖਣ ਸਰਹ�ਦੀ 

14.ਹਰਦੇਵ ਿਦਲਗੀਰ (ਦੇਵ ਥਰੀਿਕਆਂ ਵਾਲਾ) 15.ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਕਾਲੜਾ 16.ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ 17.ਗੁਰਚਰਨ 

ਬ� ਧਣ 18.ਗੁਰਿਮੰਦਰ ਿਸ� ਧੂ (ਡਾ.)19.ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ 20.ਜਰਨR ਲ ਿਸੰਘ ਆਨੰਦ (ਡਾ.) 21.ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਿਦਲਬਰ 

22.ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਕੋਛੜ 23.ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਹੀਰ 24.ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾU 25.ਧਰਮ ਿਸੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ 26.ਧਰਿਮੰਦਰ 

ਿਸੰਘ %ਭਾ 27.ਨਵਰਾਹੀ ਘੁਿਗਆਣਵੀ (ਫ਼ੌਜਾ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ) 28. ਪ�ੀਤਮ ਸੰਧੂ 29. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ 30. 

ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ 31.ਬਾਬੂ ਿਸੰਘ ਚੌਹਾਨ 32.ਬੀ.ਐਸ. ਰਤਨ 33.ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ 34.ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 

35. ਮਲਕੀਅਤ ਿਸੰਘ ‘ਸੁਹਲ’ 36.ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਗੁਆਰਾ 37.ਰਿਵੰਦਰ (ਡਾ.) 38.ਰਾਿਜੰਦਰ ਕੌਰ ਬਡਵਾਲ 

39.ਰਾਿਜੰਦਰ ਪ�ਦੇਸੀ. 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 
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 1. ਫ਼ਤਿਹਜੀਤ 2.ਿਵਜ ੇਿਵਵੇਕ 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ ਗਏ। 
 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 
ਸਾਲ 2015: ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਸ਼ਹਰਯਾਰ, ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਟ�ਡਾ, ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵੀਰ 

ਸਾਲ 2016: ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ, ਰਿਜੰਦਰ ਕੌਰ ਬਡਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ 

ਸਾਲ 2017: ਡਾ.ਰਿਵੰਦਰ ਬਟਾਲਾ, ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਿਦਲਬਰ 

ਸਾਲ 2018: ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ, ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਸੁਹਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਹੀਰ 

ਸਾਲ 2019: ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਡਾ. ਸੁਿਰੰਦਰ ਕਾਹਲ�  

ਸਾਲ 2020: ਧਰਮ ਿਸੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਿਸਰੀ ਰਾਮ ਆਰਸ਼, ਬੀ.ਐਸ. ਰਤਨ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨ�  
ਸਾਲ 2015: ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਸ਼ਹਰਯਾਰ  

ਸਾਲ 2016: ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ  

ਸਾਲ 2017: ਡਾ.ਰਿਵੰਦਰ ਬਟਾਲਾ  

ਸਾਲ 2018: ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ  

ਸਾਲ 2019: ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ  

ਸਾਲ 2020: ਿਸਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼ 

 

ਿਟ� ਪਣੀ: 

1. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਛ�ਟੀ ਲਈ ਇਹ 41 ਨ� ਹੀ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵ� ਲ+  ਇ� ਕ ਵੀ ਨਵ� ਨ� ਨਹR ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਗਆ। 

2. ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  2020 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਰਮ ਿਸੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ ਦਾ ਨ� ਰ� ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਕੰਮੇਆਣਾ ਦੀ ਥ� ਿਸਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। 
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‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’  
   

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:7 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ� ਨੰੂ 

ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਇ� ਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇ� ਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨੀਤੀ 

ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09.07.2015 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਆਲੋਚਕ’ ਸ�ਝੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਵ� ਖਰਾ-ਵ� ਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਵ� ਖਰਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਰਬਪ�ਖੀ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਰ� ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ� ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ� 

ਰਿਹ ਕੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਲੇਖਕ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਪਲੇਕ ਤੇ ਮੈਡਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਇ� ਕ ਤ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ 

ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1.ਊਸ਼ਾ ਖੰਨਾ (ਡਾ.) 2.ਉਜਾਗਰ ਿਸੰਘ ਸਿਹਗਲ 3.ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 4.ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਵਾਸੂ (ਡਾ.) 5.ਸਿਤੰਦਰ 

ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 6.ਸਰਬਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ 7.ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 8.ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ 9.ਸੁਖਿਦਆਲ ਿਸੰਘ 

10.ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 11.ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ (ਡਾ.) 12. ਹਰਨ8 ਕ ਿਸੰਘ ਕੋਮਲ (ਡਾ.) 13.ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ 

ਧੀਮਾਨ (ਡਾ.) 14. ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ (ਡਾ.) 15. ਕੇ.ਐਸ. ਰਾਜੂ 16.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜ� ਗੀ (ਡਾ.) 17.ਗੁਰਬਚਨ 

18.ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕ�ਗ (ਡਾ.) 19.ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ (ਡਾ.) 20.ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ (ਡਾ.) 21.ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 

22.ਿਤਲਕ ਰਾਜ ਸ਼ੰਗਾਰੀ 23.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ (ਡਾ.) 24.ਧਰਮ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 25.ਨਾਹਰ ਿਸੰਘ 26.ਪ�ਭਜੀਤ ਕੌਰ 

(ਡਾ.) 27.ਬ�ਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਿਸੰਘ (ਪ�ੋ.) 28. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 29.ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ (ਡਾ.) 30.ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ 
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ਧਾਲੀਵਾਲ 31.ਿਬਕਰਮ ਿਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ (ਡਾ.) 32.ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 33.ਮਨਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 34.ਰਘਬੀਰ 

ਿਸੰਘ ਭਰਤ 35. ਰਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਰਿਵੰਦਰ ਰਵੀ ਡਾ.) 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

 ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭਰਤ, ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ 

ਸਾਲ 2016: ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ�ੋ.ਬ�ਹਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਡਾ.ਿਬਕਰਮ ਿਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ 

ਸਾਲ 2017: ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ.ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ, ਡਾ.ਹਰਨ8 ਕ ਿਸੰਘ ਕੋਮਲ 

ਸਾਲ 2018: ਡਾ.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਪ�ਭਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2019: ਸ.ਸੁਖਦੇਵ ਿਸਰਸਾ, ਡਾ.ਮਨਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਡਾ.ਊਸ਼ਾ ਖੰਨਾ 

ਸਾਲ 2020: ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ, ਿਤਲਕ ਰਾਜ ਸ਼ੰਗਾਰੀ, ਕੇ.ਐਸ. ਰਾਜੂ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ�  

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ  

ਸਾਲ 2016: ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ  

ਸਾਲ 2017: ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ  

ਸਾਲ 2018: ਡਾ.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ  

ਸਾਲ 2019: ਸ.ਸੁਖਦੇਵ ਿਸਰਸਾ  

ਸਾਲ 2020: ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ  
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‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਿਵਦੇਸ਼ੀ) ਪੁਰਸਕਾਰ’  
 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:9 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਿਵਦੇਸ਼ੀ) ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਿਵਦੇਸ਼ੀ) ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ 

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ: 

1) ਕੇਵਲ ਉਨ$ � ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵ ੇਿਜਨ$ � ਨੰੂ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਘ� ਟੋ-ਘ� ਟ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 

ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮB ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਇ� ਕ ਤ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ 

ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

3) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵB ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ, ਿਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜ� ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵ।ੇ 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ 

ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਉਜਾਗਰ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ  2. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (ਐਸ.ਅਸ਼ੋਕ ਭਰੌਾ) 3. ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਖੇਲਾ 4. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ 

5. ਐਸ. ਬਲਵੰਤ 6. ਐਨ. ਕੌਰ (ਨਛ� ਤਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ) 7. ਇਕਬਾਲ ਮਾਹਲ 8. ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਪ� ਡਾ (ਿਗ.) 9. 

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ 10. ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ 11. ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਬਿਨੰਗ 12. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਿਸ� ਧੂ 13. ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕੰਬੋਜ 

14. ਸੁਿਖੰਦਰ 15. ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪੰਛੀ 16. ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ 17. ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੀਰਤ 18. ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੰੁਨੜ 

19. ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ 20.  ਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ 21. ਹਰਚੰਦ ਿਸੰਘ ਬਾਗੜੀ 22. ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ 23.ਹਰਭਜਨ 

ਿਸੰਘ ਮ�ਗਟ 24. ਿਕ�ਸ਼ਨ ਭਨQ ਟ 25. ਕਿਵੰਦਰ ਚ�ਦ 26. ਖੋਜੀ ਕਾਿਫ਼ਰ (ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ�) 27. ਗੁਰਿਦਆਲ 

ਿਸੰਘ  
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ਰਾਏ 28. ਗੁਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ 29. ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ 30. ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ (ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ) 31. ਚਰਨ 

ਿਸੰਘ 32. ਜਰਨR ਲ ਿਸੰਘ ਸੇਖਾ 33. ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ ਮ�ਗਟ 34. ਜੈਤੇਗ ਿਸੰਘ ਆਨੰਤ 35.ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਧਾਮੀ 

36.ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਲੰਦਵੀ 37. ਨਦੀਮ ਪਰਮਾਰ 38. ਿਨਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸ਼ੇਰਿਗ�ਲ 39. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਮੋਮੀ 40. 

ਬਿਲਹਾਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 41. ਮਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ (ਿਗ� ਲ ਮੋਰ�ਵਾਲੀ) 42.ਮੰਗਾ ਿਸੰਘ ਬਾਸੀ 43. ਮਦਨ ਲਾਲ ਮਧੂ 

44. ਿਮ� ਤਰ ਰਾਸ਼ਾ 45. ਮੁਸ਼ਤਾਕ (ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਿਸੰਘ) 46. ਮੋਹਣ ਿਸੰਘ ਕੁ� ਕੜ ਿਪੰਡੀਆ 47. ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਰਾਣਾ 48. 

ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸਿਹਰਾਅ 49.ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜਾਹਲੀ 50. ਲਛਮਣ ਿਸੰਘ ਰਾਠੌਰ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਿਹਦ 2. ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ� 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਿਬਿਨੰਗ, ਮੰਗਾ ਬਾਸੀ, ਬਿਲਹਾਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 

ਸਾਲ 2016: ਇਕਬਾਲ ਮਾਹਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਿਸ� ਧੂ, ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ 

ਸਾਲ 2017: ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਲੰਦਵੀ, ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਕੁ� ਕੜਿਪੰਡੀਆ 

ਸਾਲ 2018: ਰਿਵੰਦਰ ਸਿਹਰਾਅ, ਨਦੀਮ ਪਰਮਾਰ, ਚਰਨ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2019: ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜਾਹਲੀ, ਲ� ਛਮਣ ਿਸੰਘ ਰਾਠQ ਰ! 

ਸਾਲ 2020: ਐਸ ਬਲਵੰਤ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਿਕ�ਸ਼ਨ ਭਨੌਟ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਿਬਿਨੰਗ  

ਸਾਲ 2016: ਇਕਬਾਲ ਮਾਹਲ  

ਸਾਲ 2017: ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ  

ਸਾਲ 2018: ਰਿਵੰਦਰ ਸਿਹਰਾਅ  

ਸਾਲ 2019: ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੰਬੋਜ  

ਸਾਲ 2020: ਐਸ ਬਲਵੰਤ 

ਿਟ� ਪਣੀ:  

1. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ+  ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਲਈ ਵ� ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ (52) ਨ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ। 
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        2. ਿਬਨ� ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਦ ੇਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਿਢ� ਲ+  ਦਾ ਨ� ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। 
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‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’  
 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:14 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ/ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ 

ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਗੀ/ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ 

ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09.07.2015 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ� ਵ� ਖਰਾ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

1) ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ/ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

2) ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਪ�ਿਸ� ਧ ਰਾਗੀ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਪਲੇਕ ਅਤੇ ਮੈਡਲ 

ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।‘ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਭਾਈ ਅੰਿਮ�ਤਪਾਲ ਿਸੰਘ 2. ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ 3. ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਰੰਗੀਲਾ 4. ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ 

ਿਸੰਘ ਘੁ� ਲਾ 5. ਭਾਈ ਹਿਰੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ 6. ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਰਸੀਆ 7. ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਸ਼�ਤ 

8. ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ 9. ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 10. ਭਾਈ ਜਬਰਤੋੜ ਿਸੰਘ 11. ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ 

ਿਸੰਘ 12. ਭਾਈ ਮਿਨੰਦਰ ਿਸੰਘ 13. ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ 14. ਭਾਈ ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 15. ਭਾਈ ਰਾਏ ਿਸੰਘ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ 2. ਭਾਈ ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 
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ਸਾਲ 2015: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ, ਭਾਈ ਜਬਰਤੋੜ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2016: ਭਾਈ ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਨਾਰਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਘੁ� ਲਾ 

ਸਾਲ 2017: ਭਾਈ ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2018:  ਭਾਈ ਮਿਨੰਦਰ ਿਸੰਘ ‘ਸ਼�ੀਨਗਰ ਵਾਲੇ’, ਭ�ਈ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਸ਼�ਤ 

ਸਾਲ 2019: ਿਪ�ੰ . ਸੁਖਵੰਤ ਿਸੰਘ ਟ�ਗਰਾ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਰੰਗੀਲਾ 

ਸਾਲ 2020:      ਭਾਈ ਰਾਏ ਿਸੰਘ, ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2016: ਭਾਈ ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਨਾਰਸੀ 

ਸਾਲ 2017: ਭਾਈ ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ  

ਸਾਲ 2018:  ਭਾਈ ਮਿਨੰਦਰ ਿਸੰਘ ‘ਸ਼�ੀਨਗਰ ਵਾਲੇ’ 

ਸਾਲ 2019: ਡਾ.ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2020: ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ 

ਿਟ� ਪਣੀ:  

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨQ  ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਵ� ਡੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੀ।  

1. 2019 ਦ ੇਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਛ�ਟੇ ਦੋਵ> ਨ� (ਿਪ�ੰ .ਸੁਖਵੰਤ ਿਸੰਘ ਟ�ਗਰਾ ਅਤ ੇਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ 

ਿਸੰਘ ਰੰਗੀਲਾਵੀ) ਕ� ਟ ਿਦਤ ੇਗਏ। ਉਨ6 � ਦੀ ਥ�, ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  2020 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੈਨਲ ਿਵਚ 2 

ਨੰਬਰ ਤ ੇਰ� ਖ,ੇ ਡਾ.ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। 

2. ਇਸੇ ਤਰ� 2020 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤ ੇਰ� ਖੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਿਸੰਘ ਦਾ ਨ� ਕ� ਟ ਿਦਤਾ 

ਿਗਆ। ਉਨ6 � ਦੀ ਥ� ਕਮੇਟੀ ਵਲ+  2017 ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰ� ਖ ੇਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ 

ਿਗਆ। 
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ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ  
 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:3 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

ਹਰ ਸਾਲ ਿਹੰਦੀ ਦੇ ਇ� ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗ।ੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ: 

1) ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਇ� ਥ� ਦਾ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਵੇਪਰ ਿਜਸ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਹ� ਕ ਰ� ਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅਿਧਵਾਸ ਦਾ ਸਮ� ਘ� ਟੋ—ਘ�ਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮB ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ (ਡਾ.) 2. ਅਿਨਲ ਪਠਾਨਕੋਟੀ 3. ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਵਧਾਨ (ਡਾ.) 4. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕ�ਤ %ਪਲ 

5. ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ�ਭਾ (ਡਾ.) 6. ਸ਼ਕੰੁਤਲਾ ਸ�ੀਵਾਸਤਵ (ਪ�ੋ.) 7. ਸ਼ਕੰੁਤਲਾ ਿਬ�ਜਮੋਹਨ 8. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੂਦ (ਸਾਗਰ 

ਸੂਦ) 9. ਸਤਯ ਪ�ਕਾਸ਼ %ਪਲ 10. ਸਿਤਅਂਦਰ ਤਨ8 ਜਾ 11. ਸਨ8 ਹ ਲਤਾ 12. ਿਸਮਰ ਸੁਦੇਸ਼ (ਿਸਮਰ ਿਸੰਘ 

ਸਫ਼ਰੀ) 13. ਸੁਕੀਰਤੀ ਭਟਨਾਗਰ 14. ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ 15. ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ 

16. ਸੁਧਾ ਜੈਨ ਸੁਦੀਪ 17. ਸੁਧਾ ਰਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਡਾ. ਸੁਧਾ ਿਜਤBਦਰ) 18. ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਸਕਰ 

19. ਸੁਭ� ਦਰਾ ਖੁਰਾਨਾ 20. ਸੁ� ਭਦਰਸ਼ਨ (ਡਾ.) 21. ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੋਬਨ 22. ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 

‘ਅਜਨਾਤ’ 23. ਸ਼ੈਲੀ ਬਲਜੀਤ 24. ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰਸ਼ 25. ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਲਾਲਟੂ 26.ਹਰਦਰਸ਼ਨ 

ਸਿਹਗਲ 27. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਚਾਵਲਾ 28. ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ 29. ਿਕ�ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੁਕ 30. ਕੀਰਤੀ ਕੇਸਰ 

31. ਕੁਲਤਾਰ ਿਸੰਘ 32. ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕਾਲੜਾ 33. ਕੇਵਲ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਡਾ.) 34. ਗੀਤਾ ਡੋਗਰਾ 35. 

ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਸਲੁਜਾ 36. ਗੋਪਾਲ ਿਕ�ਸ਼ਨ (ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰੀ) 37. ਚੰਦਰ ਭਾਨੰੂ ਆਰੀਆ 38। 
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ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਚਾਵਲਾ 39. ਜਗਮੋਹਨ ਚੋਪੜਾ 40. ਜਵਾਹਰ ਧੀਰ (ਡਾ.) 41. ਜੇ.ਬੀ. ਗੋਇਲ 42. ਜੈ 

ਦੇਵ ਤਨ8 ਜਾ 43. ਜੋਗੇਸ਼ ਕੌਰ 44. ਤਾਰਾ ਿਸੰਘ ਸ਼�ੀਮਤੀ (ਡਾ.) 45. ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਿਤ�ਪਾਠੀ 

46.ਧਰਮਾਪਲ ਸਾਿਹਲ 47. ਨਵੀਨ ਕਮਲ ਭਾਰਤੀ 48. ਿਨਰਮਲ ਕੌਿਸ਼ਕ (ਡਾ.) 49. ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ 

50. ਪ�ੇਮ ਿਵਜ 51. ਬਲਦੇਵ ਦੀਪ 52. ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ 53. ਮਹੇਸ਼ ਸੀਲਵੀ 54. ਮਧੂ ਧਵਨ (ਡਾ.) 55. 

ਮਧੂ ਬਾਲਾ (ਡਾ.) 56. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (ਡਾ.) 57. ਮਨQ ਹਰ ਲਾਲ ਆਨੰਦ 58. ਮਨQ ਜ ਕੁਮਾਰ ‘ਪ�ੀਤ’ 59. 

ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੈਤ�ੇਯ 60. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ 61. ਯਸ਼ਪਾਲ ਬ�ਗੀਆ 62. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੇਖੀ ‘ਅਿਹਸਾਸ’ 

63. ਰਾਜੀ ਸੇਠ 64. ਰਾਜBਦਰ ਿਸੰਘ ਟੌਕੀ 65. ਰੇਣੁਕਾ ਨਈਅਰ 66. ਿਵਨQ ਦ ਸ਼ਾਹੀ 67. ਿਵਮਲਾ 

ਗੁਗਲਾਨੀ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਜਸਪ�ੀਤ ਕੌਰ ਫ਼ਲਕ 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਿਵਨQ ਦ ਸ਼ਾਹੀ, ਧਰਮਾਪਲ ਸਾਿਹਲ, ਸ਼ੈਲੀ ਬਲਜੀਤ 

ਸਾਲ 2016: ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਿਸਮਰ ਸਦੌਸ਼, ਜ ੈਦੇਵ ਤਨ8 ਜਾ  

ਸਾਲ 2017: ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰਸ਼, ਅਿਨਲ ਪਠਾਨਕੋਟੀ, ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਲਾਲਟੂ 

ਸਾਲ 2018: ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਕ�ਤ %ਪਲ, ਸਤਯ ਪ�ਕਾਸ਼ %ਪਲ 

ਸਾਲ 2019: ਡਾ.ਅਜ ੈਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ.ਿਨਰਮਲ ਕੌਿਸ਼ਕ, ਸ਼ਕੰੁਤਲਾ ਸ਼�ੀਵਾਸਤਵ 

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਕੀਰਤੀ ਕੇਸਰ, ਿਕ�ਸ਼ਨ ਭਾਵੁਕ, ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਹਗਲ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਿਵਨQ ਦ ਸ਼ਾਹੀ  

ਸਾਲ 2016: ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ  

ਸਾਲ 2017: ਰਾਜੀ ਸੇਠ 

ਸਾਲ 2018: ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ  

ਸਾਲ 2019: ਡਾ.ਅਜ ੈਸ਼ਰਮਾ  

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਕੀਰਤੀ ਕੇਸਰ  
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------------------------------------------------ 

ਿਟ� ਪਣੀ: 

1. ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਹ� ਕਦਾਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੰਦੀ ਦੇ ਿਤੰਨ 

ਿਵਦਵਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੀ 

ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਡਾ.ਅਿਨਲ ਧੀਮਾਨ ਨQ  ਕੀਤੀ। 

2. ਪ�ੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਵ� ਲ+  ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਲਈ 7 ਨ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨQ  ਇਹ ਸਾਰੇ ਨ� ਆਪਣੇ ਵ� ਲ+  

 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। 

3. ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨQ  ਸ� ਤ� ਿਵਚ+ ਚਾਰ ਨ� ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਪਾ ਲਏ। 

4. ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨQ  ਚਾਰ ਿਵਚ+ ਇ� ਕ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ। 

5. ਸ� ਤ ਿਵਚ+ ਕੇਵਲ ਇ� ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ ਪ�ੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੰੂ ਮੰਨਜ਼ਰੂ ਨਹR ਸੀ। ਉਨ6 � ਨQ  

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਡ� ਟਵ� ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। 

6. ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਅਤ ੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮ(ਬਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਸੇਠੀ ਨੰੂ ਵੀ 2017 ਦਾ   

ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਪ�ੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨQ  ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ 

ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਆਪਣੀ ਿਚ� ਠੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਹ ੈ: ‘Eminent Hindi Novelist Raji Seth  aged 85 

years was also not shortlisted, but due to my pleadings and support from Surjit 

Patar like Writers, she could be chosen for the award.’ (ਿਹੰਦੀ ਦੀ ਪ�ਿਸ� ਧ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਿਜਨ6 � ਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਹੈ ਦਾ ਨ� ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ  ਨਹR ਸੀ ਛ�ਿਟਆ ਿਗਆ। ਮੇਰ ੇ

ਤਰਕ� ਅਤ ੇਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ6 � ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਿਣਆ 

ਿਗਆ।) 
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‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ 
 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:15 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ/ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ 

ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਗੀ/ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ 

ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09.07.2015 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਨਾਲ� ਵ� ਖਰਾ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

1) ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਧਾਰਿਮਕ ਵਾਰ� ਅਤੇ ਿਸ� ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਨੰੂ 

ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

2) ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਪ�ਿਸ� ਧ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਪਲੇਕ ਅਤੇ ਮੈਡਲ 

ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।‘ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਬੀਬੀ ਆਸ਼ੂਪ�ੀਤ ਕੌਰ 2. ਭਾਈ ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੌਹਰ 3. ਭਾਈ ਹੰਸ ਿਸੰਘ ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ 4.ਉਸਤਾਦ ਹਰਭਜਨ 

ਿਸੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ 5. ਕੁਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਦਲਬਰ 6. ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ 7. ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ ਤਾਨ 8. ਜਗਦੇਵ 

ਿਸੰਘ ਛਾਜਲੀ 9. ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਬੀਲ$ਾ 10. ਬਿਲਹਾਰ ਿਸੰਘ ਢ,ਡਸਾ 11. ਭਾਈ ਮਿਹਮਾ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ 12. 

ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸੰਘ ਜਫ਼ਰ 13.ਰੂਪ ਿਸੰਘ ਅਲਬੇਲਾ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1.ਦਰਬਾਰਾ ਿਸੰਘ ਉਭਾ 2. ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ ਗਏ। 
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ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਹੰਸਾ ਿਸੰਘ ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ, ਮਿਹਮਾ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ 

ਸਾਲ 2016: ਜਗਦੇਵ ਿਸੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਰੂਪ ਿਸੰਘ ਅਲਬੇਲਾ 

ਸਾਲ 2017: ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2018:  ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ ਲੋਹਟਬ� ਧੀ, ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੌਹਰ 

ਸਾਲ 2019: ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਬੀਲ$ਾ, ਬਿਲਹਾਰ ਿਸੰਘ ਢ,ਢਸਾ 

ਸਾਲ 2020: ਦਰਬਾਰਾ ਿਸੰਘ ਉਭਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਦਲਬਰ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਹੰਸਾ ਿਸੰਘ ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ 

ਸਾਲ 2016: ਜਗਦੇਵ ਿਸੰਘ ਛਾਜਲੀ 

ਸਾਲ 2017: ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ  

ਸਾਲ 2018:  ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ ਲੋਹਟਬ� ਧੀ  

ਸਾਲ 2019: ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਬੀਲ$ਾ 

ਸਾਲ 2020: ਦਰਬਾਰਾ ਿਸੰਘ ਉਭਾ  
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‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ’ 
 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰਬਰ 18 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ / ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: 

1) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ / ਪ�ਸਾਰ ਲਈ ਸਾਫ ਸੂਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹ, ਆਪਣਾ 

ਵ� ਡਮੁ� ਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ� / ਸੰਗੀਤਕਾਰ� ਲਈ ਸਾਲ 2007 ਤ� ਇ� ਕ ਵਖਰਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਸਰੋਪਾ, 

ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਭੇਟ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਸਿਤੰਦਰ ਸਰਤਾਜ 2. ਸਰਦੂਲ ਿਸਕੰਦਰ 3. ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ 4. ਸੁਖਿਮੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ 5.

 ਸੁਖਿਵੰਦਰ 6. ਸੂਫੀ ਬਲਬੀਰ 7. ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ 8. ਕੇ.ਦੀਪ 9. ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਿਨਰਮਾਣ 10.

 ਗੁਰਪ�ਤਾਪ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ 11. ਜਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ 12. ਦੇਿਵੰਦਰ ਕੌਰ (ਡਾ.) 13. ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ 14.   

 ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਿਰਸ 15. ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ 16. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਗੁਨ-ਪੀਆ 17. ਰਛਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪਾਲ 18. ਰਣਜੀਤ 

ਕੌਰ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

 1. ਕੁਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 2. ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ 3. ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਬ@ਸ 4. ਜਨਕਰਾਜ 5. ਦਿਵੰਦਰ ਕੌਰ 6.

 ਰਾਿਜੰਦਰ ਰਾਜਨ 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ, ਕੁਲਜੀਤ 
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ਸਾਲ 2016: ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਿਜੰਦਰ ਰਾਜਨ 

ਸਾਲ 2017: ਸਰਦੂਲ ਿਸਕੰਦਰ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਨਰਮਾਣ 

ਸਾਲ 2018: ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜਸਬੀਰ ਜ� ਸੀ 

ਸਾਲ 2019:  ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਿਰਸ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ 

ਸਾਲ 2020: ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ, ਜਨਕ ਰਾਜ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ  

ਸਾਲ 2016: ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ  

ਸਾਲ 2017: ਸਰਦੂਲ ਿਸਕੰਦਰ  

ਸਾਲ 2018: ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ  

ਸਾਲ 2019:  ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ 

ਸਾਲ 2020: ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ 

 

ਿਟ� ਪਣੀ: 

1. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ+  ਕੇਵਲ 18+6 ਨ� ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ 6 ਿਵਚ+ 4 ਦੇ ਨ� ਕਮੇਟੀ ਨQ      

 ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਨ6 � ਿਵਚ+ ਇ� ਕ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣ 

 ਿਲਆ  ਿਗਆ।  

2. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਜ� ਸੀ ਦਾ ਨ� ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।      

3. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  2019 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਮਨਮਹੋਨ ਵਾਿਰਸ ਦਾ ਨ� ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 

ਰ� ਿਖਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਇਹ ਨ� ਕ� ਟ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਇਸੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਦੂਜੇ ਥ� ਤ ੇਰ� ਖ ੇ

ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਗਆ।  
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‘ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ 
   

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:17 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਇਨ$ � ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ� ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ 

ਰੇਡੀਓ/ਥੀਏਟਰ/ਨਾਟਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਇਨ$ � ਖੇਤਰ� 

ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ/ਿਨਰਮਾਤਾ/ਅਦਾਕਾਰ/ਲੇਖਕ/ ਸੰਯੋਜਕ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ 

ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09.07.2015 ਨੰੂ 

ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ/ਿਨਰਮਾਤਾ/ਅਦਾਕਾਰ /ਲੇਖਕ/ਸੰਯੋਜਕ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਨਵ� ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਿਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਸੰਜੀਵਨ ਿਸੰਘ 2.ਸਿਤੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨੰਦਾ 3. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ (ਡਾ.) 4.ਸਵਰਾਜਬੀਰ (ਡਾ.) 

5.ਸਵੈਰਾਜ ਸੰਧੂ 6.ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 7. ਸੁਨੀਤਾ ਸ� ਭਰਵਾਲ 8. ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ 9.ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ 

10. ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਸੋਢੀ 11. ਚਰਨ ਿਸੰਘ ਿਸੰਧਰਾ 12.ਿਡਪਟੀ ਚੰਦ ਿਮ� ਤਲ 13.ਿਦਲਾਵਰ ਿਸ� ਧੂ 14. ਦੀਪਕ 

ਜਲੰਧਰੀ 15. ਨਿਰੰਦਰ ਸ�ਘੀ 16. ਨਵਿਨੰਦਰਾ ਬਿਹਲ 17. ਪ�ਾਣ ਸ� ਭਰਵਾਲ 18. ਬਲਕਾਰ ਿਸ� ਧੂ 19. ਮਹBਦਰਾ 

ਕੁਮਾਰ 20. ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ 21. ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ 22. ਵਿਰਆਮ ਮਸਤ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

ਕੋਈ ਨਵ� ਨ� ਨਹ,। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ਗਏ। 
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ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਪ�ਾਣ ਸਭਰਵਾਲ, ਸਿਤੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨੰਦਾ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2016: ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਮੋਿਹੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਕਾਰ ਿਸ� ਧੂ 

ਸਾਲ 2017: ਨਵਿਨੰਦਰਾ ਬਿਹਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸੋਢੀ, ਸੰਜੀਵਨ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2018: ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ, ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼, ਿਡਪਟੀ ਚੰਦ ਿਮ� ਤਲ 

ਸਾਲ 2019: ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਵੈਰਾਜ ਸੰਧੂ 

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ, ਿਦਲਾਵਰ ਿਸ� ਧੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਪ�ਾਣ ਸਭਰਵਾਲ  

ਸਾਲ 2016: ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ  

ਸਾਲ 2017: ਨਵਿਨੰਦਰਾ ਬਿਹਲ  

ਸਾਲ 2018: ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ  

ਸਾਲ 2019: ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ 

ਸਾਲ 2020: ਡਾ.ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ  

ਿਟ� ਪਣੀ: 

1. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤ ੇ ਿਤੰਨ ਨਵ> ਨ� ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼ 

ਆਪਣੇ ਵ� ਲ+  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

2. ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ ਅਤ ੇਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਵੀ ਚੁਣ ਿਲਆ। 

3. 2019 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਥ� ਤੇ ਰ� ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨQ  ਉਨ6 � 

ਦਾ ਨ� ਕ� ਟ ਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। 
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‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਉਰਦ ੂਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ 
  

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:4 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਉਰਦ ੂਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਹਰ ਸਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇ� ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਾਤਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗ।ੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ: 

1) ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਇ� ਥ� ਦਾ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜਸ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਹ� ਕ ਰ� ਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅਿਧਵਾਸ ਦਾ ਸਮ� ਘ� ਟੋ—ਘ�ਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮB ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਅਸਲਮ ਹਬੀਬ (ਡਾ.) 2. ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ‘ਨਾਿਦਰ’ 3. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅ�ਬਾਸ 4. ਅਨਵਾਰ ਅਿਹਮਦ ਅਨਸਾਰੀ 

(ਡਾ.) 5. ਆਿਬਦ ਅਲੀ ਖਾਨ 6. ਐਮ.ਐਮ. ਰਾਿਜੰਦਰ 7. ਇਮਾਨੁਅਲ ਬ@ਜਾਿਮਨ (ਨਾਮੀ ਨਾਦਰੀ) 8. 

ਸ�ਯਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਸਨ 9. ਿਕ�ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੂਰ 10. ਕੇ.ਕੇ. ਨੰਦਾ ਅਸ਼ਕ 11. ਿਤ�ਲੋਕੀ ਨਾਥ ਕੰਬੋਜ 

(ਟੀ.ਐਨ. ਰਾਜ਼) 12. ਨਦੀਮ ਅਿਹਮਦ ਨਦੀਮ 13. ਬੀ.ਕੇ. ਪੰਨੂ ਪਰਵਾਜ਼ 14. ਬੀ.ਡੀ. ਕਾਲੀਆ ਹਮਦਮ 

15. ਮਿਹੰਦਰ ਪ�ਤਾਪ ਚ�ਦ 16. ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ 17. ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ 18. ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ 

(ਡਾ.) 19. ਮੁਹੰਮਦ ਇੰਦਰੀਸ 20. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ (ਡਾ.) 21. ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਯਾਜ਼ ਫਾਰੂਕੀ 

22. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਵੀ 23. ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ 24. ਰਿਹਮਾਨ ਅਖਤਰ 25. ਰਮBਦਰ ਜਾਖੂ 26.

 ਿਵਸ਼ਾਲ ਖੁ� ਲਰ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 
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ਕੋਈ ਨਵ� ਨ� ਨਹ,। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ੈਯਾਜ਼ ਫ਼ਾਰੂਕੀ, ਡਾ.ਅਸਲਮ ਹਬੀਬ, ਮਿਹੰਦਰ ਪ�ਤਾਪ 

ਸਾਲ 2016: ਨਦੀਮ ਅਿਹਮਦ ਨਦੀਮ, ਆਿਬਦ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਬੀ.ਕੇ ਪੰਨੂ ਪਰਵਾਜ਼  

ਸਾਲ 2017: ਟੀ.ਐਨ. ਰਾਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ, ਇਮਾਨੁਅਲ ਬ@ਜਾਿਮਨ 

ਸਾਲ 2018: ਬੀ.ਡੀ. ਕਾਲੀਆ ਹਮਦਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ, ਅਿਹਮਦ ਅਨਸਾਰੀ 

ਸਾਲ 2019: ਿਕ�ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੂਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ 

ਸਾਲ 2020: ਰਿਹਮਾਨ ਅਖ਼ਤਰ, ਰਾਮBਦਰ ਜਾਖੂ, ਿਵਸ਼ਾਲ ਖੁ� ਲਰ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ੈਯਾਜ਼ ਫ਼ਾਰੂਕੀ  

ਸਾਲ 2016: ਨਦੀਮ ਅਿਹਮਦ ਨਦੀਮ  

ਸਾਲ 2017: ਟੀ.ਐਨ. ਰਾਜ  

ਸਾਲ 2018: ਬੀ.ਡੀ. ਕਾਲੀਆ ਹਮਦਮ  

ਸਾਲ 2019: ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ  

ਸਾਲ 2020: ਰਿਹਮਾਨ ਅਖ਼ਤਰ  

------  

ਿਟ� ਪਣੀ: 

1. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  2019 ਦ ੇਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤਰੂ ਦਾ ਨ� ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਖਆ ਸੀ। ਪਰ 

ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਉਨ6 � ਦਾ ਨ� ਕ� ਟ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਗਆ। 
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‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ 
   

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:5 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

  ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਦੇ ਇ� ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਭੇਟਾ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ: 

1) ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਇ� ਥ� ਦਾ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜਸ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਹ� ਕ ਰ� ਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅਿਧਵਾਸ ਦਾ ਸਮ� ਘ� ਟੋ ਘ� ਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮB ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਓਮ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਸੁਬੰਧੂ’ (ਡਾ.) 2. ਅਰਿਵੰਦ ਮੋਹਨ 3. ਅਰੁਣਾ ਗੋਇਲ (ਡਾ.) 4. ਸ਼ੁਕ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ 

5. ਕਨ$ ਈਆ ਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ 6. ਘਣਿਸ਼ਆਮ ਉਿਨਆਲ (ਪ�ੋ.) 7. ਿਤ�ਲੋਚਨ ਿਸੰਘ ਿਬੰਦਰਾ 8. ਦਮੋਦਰ ਝਾਅ 

9.ਦਲਬੀਰ ਿਸੰਘ (ਪ�ੋ.) 10. ਨਰਿਸੰਗ ਚਰਣ ਪੰਡਾ (ਡਾ.) 11. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 12. ਮਹ�ਵੀਰ ਪ�ਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ 

13. ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਰਮਾ 14. ਮਧੂ ਬਾਲਾ (ਡਾ.) 15. ਰੂਬੀ ਜੈਨ (ਡਾ.) 16. ਲਖਵੀਰ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 17. 

ਵਿਰੰਦਰ ਮੁਕਾਰ ਅਲੰਕਾਰ (ਡਾ.) 18. ਵੇਦ ਪ�ਕਾਸ਼ ਉਪਾਿਧਆਏ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

ਕੋਈ ਨਵ� ਨ� ਨਹ,। 
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ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਰਮਾਕ�ਤ ਅੰਗੀਰਸ, ਘਣਿਸ਼ਆਮ ਉਿਨਆਲ 

ਸਾਲ 2016: ਵੇਦ ਪ�ਕਾਸ਼ ਉਪਾਿਧਆਏ, ਡਾ.ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ  

ਸਾਲ 2017: ਦਮੋਦਰ ਝਾਅ, ਪ�ੋ: ਦਲਬੀਰ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2018: ਕਨ$ ਈਆ ਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਡਾ.ਲਖਬੀਰ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2019: ਡਾ. ਵਿਰੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ, ਮਹ�ਵੀਰ ਪ�ਸਾਦ 

ਸਾਲ 2020: ਡਾ. ਅਰੁਨਾ ਗੋਇਲ, ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਡਾ.ਰਮਾਕ�ਤ ਅੰਗੀਰਸ  

ਸਾਲ 2016: ਵੇਦ ਪ�ਕਾਸ਼ ਉਪਾਿਧਆਏ  

ਸਾਲ 2017: ਦਮੋਦਰ ਝਾਅ  

ਸਾਲ 2018: ਕਨ$ ਈਆ ਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ  

ਸਾਲ 2019: ਡਾ. ਵਿਰੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ  

ਸਾਲ 2020: ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ  

---  

ਿਟ� ਪਣੀ: 

1. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤ ੇਦੋ ਨਵ> ਨ� ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤ ੇਡਾ.ਰਮਾਕ�ਤ ਅੰਗੀਰਸ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। 

2. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਨ� 2016 ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤ ੇਰ� ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ� 

2020 ਦ ੇਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਾ.ਅਰੁਨਾ ਗੋਇਲ ਦਾ ਨ� ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤ।ੇ 

3. ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਡਾ. ਅਰੁਨਾ ਗੋਇਲ ਅਤ ੇਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋਹ� ਦਾ ਨ� ਕ� ਟ ਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਗਆ। 

4. ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਡਾ.ਰਮਾਕ�ਤ ਅੰਗੀਰਸ ਨੰੂ ਵੀ 2015 ਦ ੇਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ। 
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‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਿਫ਼ਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ’ 
  

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:16 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਿਫ਼ਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ 

ਰੇਡੀਓ/ਥੀਏਟਰ/ਨਾਟਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਇਨ$ � ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ/ 

ਿਨਰਮਾਤਾ/ਅਦਾਕਾਰ/ਲੇਖਕ/ਸੰਯੋਜਕ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09.07.2015 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ ਹੋਏ 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਿਫ਼ਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ/ਿਨਰਮਾਤਾ/ਅਦਾਕਾਰ/ 

ਲੇਖਕ/ਸੰਯੋਜਕ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਅਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇਵਗਨ 2. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ 3. ਅਿਵਨਾਸ਼ ਭਾਖੜੀ 4. ਆਿਗਆਪਾਲ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 

5. ਇੰਦੂ ਵਰਮਾ 6. ਸਰਦਾਰਜੀਤ ਬਾਵਾ 7. ਸੁਰੇਸ਼ ਪੰਿਡਤ 8. ਸੋਹਨ ਕੁਮਾਰ 9. ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 

10. ਕੀਰਤੀ ਿਕ�ਪਾਲ 11. ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ 12. ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁ� ਟਰ 13. ਕੇ.ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਿਫਦਾ 

ਬਟਾਲਵੀ) 14. ਿਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ 15. ਗੁਰਬੀਰ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ 16. ਗੁਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 17. ਗੁਿਰੰਦਰ 

ਮਕਨਾ 18. ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਿਹਰੋਕ 19. ਤੀਰਥ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ� 20. ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 21. ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ 

22. ਦਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਿਸ� ਧੂ 23. ਬਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ� (ਬੀਨੰੂ ਿਢ� ਲ�) 24. ਬਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 25.ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ 

ਸ਼ਰਮਾ 26. ਯੋਗਰਾਜ ਸੇਢਾ 27. ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ 28. ਰਵੀ ਦੀਪ (ਰਵੀ ਪ�ਕਾਸ਼) 29.ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ 30. 

ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ 31. ਿਵਜ ੇਟੰਡਨ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਪੁਨੀਤ ਸਿਹਗਲ 
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ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਿਵਜ ੈਟੰਡਨ, ਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਾਵਾ, ਆਿਗਆਪਾਲ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 

ਸਾਲ 2016: ਯੋਗਰਾਜ  ਸੇਢਾ, ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਬੁ� ਟਰ, ਬਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2017: ਿਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਰਵੀਦੀਪ, ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ 

ਸਾਲ 2018: ਸੁਰੇਸ਼ ਪੰਿਡਤ, ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਸਾਲ 2019: ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ, ਅਿਵਨਾਸ਼ ਭਾਖੜੀ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ 

ਸਾਲ 2020: ਪੁਨੀਤ ਸਿਹਗਲ, ਦੇਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਿਸ� ਧੂ, ਸੋਹਨ ਕੁਮਾਰ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ: ਅੰਤ ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਿਵਜ ੈਟੰਡਨ  

ਸਾਲ 2016: ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਬੁ� ਟਰ 

ਸਾਲ 2017: ਿਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ  

ਸਾਲ 2018: ਸੁਰੇਸ਼ ਪੰਿਡਤ  

ਸਾਲ 2019: ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ  

ਸਾਲ 2020: ਪੁਨੀਤ ਸਿਹਗਲ 

----  

ਿਟ� ਪਣੀ: 

1. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਨਵ> ਨ� ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਾਵਾ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ। 

2. ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਬੀ.ਐਨ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣ ਿਲਆ। 

3. 2016 ਦ ੇਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਯੋਗਰਾਜ ਸੇਢਾ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਥ� ਤੇ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨQ  

ਉਨ6 � ਦਾ ਨ� ਕ� ਟ ਕੇ ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਬੁ� ਟਰ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। 
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‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਬਾਲ ਸਾਿਹਤ ਲੇਖਕ ਪੁਰਸਕਾਰ’ 
   

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�:  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

‘ਮ� ਦ ਨੰ:11 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ-ਸਾਿਹਤ ਲੇਖਕ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰਨ� ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਵ�ਗ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਬਾਲ ਸਾਿਹਤ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਵੀ 

ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ, ਿਕ: 

1) ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਿਹਤ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਇ� ਥੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ 

ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ‘ 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀਆ ਂ ਦ ੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਰੀਬ ਇ� ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

1. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ 2. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਦੀਪਕ 3. ਿਸਮਰਤ ਸੁਮੈਰਾ 4. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਸ਼�ਤ 5. ਸੁਿਰੰਦਰਜੀਤ 

ਕੌਰ 6. ਸੁਲ� ਖਣ ਿਸੰਘ ਮੀਤ 7. ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ 8. ਹਰਿਸ਼ੰਦਰ ਕੌਰ (ਡਾ.) 9. ਹਰਿਸਮਰਨ ਕੌਰ 10. ਹਰਨ8 ਕ 

ਿਸੰਘ ਕਲੇਰ 11. ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਚਾਵਲਾ (ਡਾ.) 12. ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਿਗ� ਲ 13. ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਗੋਗਨਾ 14. ਕਰਨR ਲ 

ਿਸੰਘ ਸੋਮਲ (ਡਾ.) 15. ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ 16. ਕੰੁਦਨ ਲਾਲ ਭ� ਟੀ 17. ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸੂਰੀ 18. ਚਰਨ 

ਸੀਚੇਵਾਲਵੀ 19. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਵਾਡੀਆ 20. ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਕੁਲਰੀਆ 21. ਜਨਮੇਜਾ ਿਸੰਘ ਜੌਹਲ 22. ਡੀ.ਪੀ. 

ਿਸੰਘ (ਦੇਿਵੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ (ਡਾ.) 23. ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ‘ਤਰਸੇਮ’ 24. ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ 25. ਬਹਾਦਰ ਿਸੰਘ ਗੋਸਲ 

26. ਬਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਤਨ 27. ਬਲਿਜੰਦਰ ਮਾਨ 28. ਬਾਜ ਿਸੰਘ ਮਿਹਲੀਆ 29. ਮੰਗਤ ਕੁਲਿਜੰਦ 

 

(ਅ) ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ� 

ਕੋਈ ਨਵ� ਨ� ਨਹ,। 
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ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਪਣੀ 1 ਦਸੰਬਰ2 2020 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ�ਲ�  ਯੋਗ 

ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ� ‘ਛ�ਟੇ’ ਗਏ। 

 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਛ�ਟੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਦੀਪਕ, ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਸ਼�ਤ, ਸੁਿਰੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ 

ਸਾਲ 2016: ਡਾ.ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਲ� ਖਣਮੀਤ, ਹਰਿਸਮਰਨ ਕੌਰ  

ਸਾਲ 2017: ਕਰਨR ਲ ਿਸੰਘ ਸੋਮਲ, ਚਰਨ ਸੀਚੈਵਾਲਵੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਵਾਡੀਆ 

ਸਾਲ 2018: ਡਾ.ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸੂਰੀ, ਡਾ.ਹਰਨ8 ਕ ਿਸੰਘ ਕਲੇਰ, ਕੰੁਦਨ ਲਾਲ ਭ� ਟੀ 

ਸਾਲ 2019: ਸ਼�ੀਮਤੀ ਤੇਿਜੰਦਰ ਹਰਜੀਤ, ਬਾਜ ਿਸੰਘ ਮਿਹਲੀਆ, ਮੰਗਤ ਕੁਲਿਜੰਦ 

ਸਾਲ 2020: ਬਲਿਜੰਦਰ ਮਾਨ, ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਿਸਮਰਤ ਸੁਮੈਰਾ 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਚੁਣੇ ਗਏ ਨ� 

ਸਾਲ 2015: ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਦੀਪਕ  

ਸਾਲ 2016: ਡਾ.ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਚਾਵਲਾ  

ਸਾਲ 2017: ਕਰਨR ਲ ਿਸੰਘ ਸੋਮਲ  

ਸਾਲ 2018: ਡਾ.ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸੂਰੀ  

ਸਾਲ 2019: ਸ਼�ੀਮਤੀ ਤੇਿਜੰਦਰ ਹਰਜੀਤ  

ਸਾਲ 2020: ਬਲਿਜੰਦਰ ਮਾਨ  

----  

ਿਟ� ਪਣੀ: 

1. ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ+  ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇ� ਕ ਨਵ� ਨ� ਸ਼�ੀਮਤੀ ਤੇਿਜੰਦਰ ਹਰਜੀਤ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 

2. ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਇਨ6 � ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣ ਿਲਆ। 
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      ਭਾਗ 2 
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                                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤ+ ਖੁੰ ਝੀ 
 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਮ� ਹਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ�, ਕਲਾਕਾਰ�, ਗਾਇਕ�, ਰਾਗੀਆ,ਂ ਢਾਡੀਆ ਂਆਿਦ ਨੰੂ ਅਤ ੇਿਹੰਦੀ, ਉਰਦ ੂਅਤ ੇਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� 

ਨੰੂ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ� ਤ ੇਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਇ�ਕ ਕਰੋੜ 

ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ 108 ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ� ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਿਵਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ੇਨੰੂ 54 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮ� ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ 

ਤ� ਕ ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਨਹ, ਬਣਾ ਸਕੀ। ਨਵ, ਬਣੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਿਠਤ 

ਕਰ ਲ@ਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਪ�ਖੀ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ 

ਅਣਹ�ਦ ਕਾਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਮਨਮਾਨੀਆ ਂਕਰਦ ੇਆਏ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ ਿਵਚ ਹੰੁਦ ੇਪ�ਖਪਾਤ ਕਾਰਨ  

ਲੇਖਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵ� ਧ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ ਘ�ਟ। 

  ਸ�ਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸ, ਿਤੰਨ ਜਿਣਆ ਂ(ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਿਜੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ) ਨ8  ਇ�ਕ 

ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ 2005 ਦੀਆ ਂਿਵਵਸਥਾਵ� ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਸੂਚਨਾਵ� ਮੰਗਣੀਆ ਂ

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਪਿਹਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵ� ਲ�  ( 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੰੂ) ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹ, ਮੋਟ ੇਤੌਰ 

ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਗਿਠਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦ ੇਨ� ਅਤੇ ਬੋਰਡ� ਦੀਆ ਂਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂ

ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵ� ਮੰਗੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼ਕਸ਼ੀਅਤ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਸਮB ਸਲਾਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਸਕਰੀਿਨੰਗ 

ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜ�ਦ ੇਿਨਯਮ� ਦੀਆ ਂਨਕਲ� ਮੰਗੀਆ।ਂ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਿਪਛਲੇ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਕੁ� ਝ ਸਾਲ� ਦੀਆ ਂਇਕ�ਤਰਤਾਵ� ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਅਤ ੇਬੋਰਡ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਨ� ਭੇਜ ਿਦ� ਤ।ੇ ਪਰ ਿਨਯਮ� 

ਦੀ ਥ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਇ�ਕ ਪੰਜ ਪੰਿਨਆ ਂਦਾ ਿਬਨ$ � ਿਸਰ-ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਿਬਨ� ਿਸਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵਚ 18 ਪੁਰਸਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 18 ਮ� ਦ� ਦਰਜ ਹਨ। 

 ਦਾਲ ਿਵਚ ਕੁ� ਝ ਕਾਲਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਹਲ� ਮ@ (28 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੰੂ) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਸਰਕਾਰੀ 

ਗਜਟ ਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨਯਮ� ਸਬੰਧੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ� 

ਛਾਪੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ$ � ਹੁਕਮ� ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਵੀ ਮੰਗੀਆ ਂਿਜਨ$ � ਰਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ 

ਮੰਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦ� ਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ( 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੰੂ) ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਿਦ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਿਧਸੂਚਤ 

ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਿਵਚ ਨਹ, ਛਾਪੀ। ਉਹੋ ਿਬਨ$ � ਿਸਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ  ਿਕ ਚੋਣ ਸਮB 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਲ� ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵਚ ਦਰਜ ਪ�ਿਕ�ਆ ਅਪਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 ਸਿਥਤੀ ਹੋਰ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵ� ਲ� ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ( 05 ਫਰਵਰੀ 2021) ਰਾਹ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ�  ਪੁ� ਿਛਆ 

ਿਗਆ ਿਕ ਆਿਖਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵਜ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ(ਨ�) ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਵ� ਲ� ਿਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਪ�ਿਕ�ਆ ਬਣਾਈ ਜ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਆਪਣ ੇਜਵਾਬ (ਿਮਤੀ 10 ਮਾਰਚ 2021) ਿਵਚ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ/ ਿਨਯਮ ਦਾ ਨ� ‘ਰਾਜ 
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ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਏਜੰਡਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਪ�ਿਕ�ਆ/ਿਨਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ ਉਸ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹ, ਕਰਵਾ ਸਿਕਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਪ�ਿਕ�ਆ/ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, 

ਿਕMਿਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹ, ਹੈ। 

  ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਿਨਯਮ ਜ� ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦ ੇਯਤਨ ਕੀਤ ੇਵੀ? ਇਹ ਜਾਣਨ 

ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਦੀਆ ਂਇਕ�ਤਰਤਾਵ� ਦੀਆ ਂਉਪਲਭਦ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਘੋਖ ਤ� ਪਤਾ 

ਲਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਘ�ਟ ੋਘ�ਟ ਦ ੋਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵB ਵਾਰ ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਨੀਤੀ’ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ।ਂ 

 ਇਨ$ � ਪਾਿਲਸੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਸਫਾਰਸ਼� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੀਤੀ 

ਜ� ਿਨਯਮ� ਿਵ� ਚ ਮੋਟ ੇਤੋਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਦਰਜ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਅਤ ੇਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਨੰੂਨ ਕਦ� ਬਣਦਾ ਹੈ?  

 ਿਨਯਮ� ਿਵ� ਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵਚ ਵਰਤ ੇਗਏ ਸ਼ਬਦ�, ਿਜਨ$ � ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ� ਚ ਮ� ਦ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ, ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵB ਪੁਰਸਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਨਯਮ� ਿਵ� ਚ ‘ਸਾਿਹਤਕਾਰ’, ‘ਕਵੀ’, ‘ਨਾਟਕਕਾਰ’, ‘ਰਾਗੀ’, 

‘ਢਾਡੀ’ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਸਮੁ� ਚੀ ਦੇਣ’ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਦ� ਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹਨ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ 

ਹ�ਕਦਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਜ� ਭਾਰਤ ਿਵ� ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੀ ਹਨ ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ? ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮਰਨ ਉਪਰ�ਤ ਵੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚਣੋ ਿਕਵB ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦ ੇਨ� ਿਕਵB ਇ�ਕਠ8  ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ? ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ ?  ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਆਿਦ ਤੇ ਕੀ ਕੀ 

ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ?ਂ ਕੀ ਚੋਣ—ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚਣੁ ਸਕਣਗੇ? ਆਿਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਚਣੋ 

ਬੋਰਡ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ, ਹੈ ਅਤ ੇਪੁਰਸਕਾਰ ਤ ੇਆਪਣੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾMਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ 

ਅਦਾਲਤ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚਣਤੌੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ?   

    ਪਿਹਲ� ਅਿਜਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸੋਧ ਲਈ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਸੋਧ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਰੜ ੇਨੰੂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ 

ਬਾਅਦ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਖਰੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਨਯਮ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਜ਼ਟ 

ਿਵ� ਚ ਛਾਪੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ। ਗਜਟ ਿਵ� ਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਿਨਯਮ� ਤ� ਜਾਣ ੂ

ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਨ$ � ਿਨਯਮ� ਦ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਉਨ$ � ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ 

ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣਾ। 

 ਿਕਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵ� ਚ ਛਪਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।ਇਨੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦ ੇ

ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਕ ਿਨਯਮ ਿਨਯਮ ਨਹ,  ਿਮਸਲ� ਿਵ� ਚ ਪਏ  ਕਾਗਜ� ਦੇ ਟੁਕੜ ੇਹੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵ� ਚ ਮ� ਸ ਰ�ਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ 

ਲਈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ, ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਿਟਵਾਣਾ, ਿਸ� ਧੂ ਦਮਦਮੀ, ਚੰਦਰ ਿਤ�ਖਾ, ਛੋਟ ੂਰਾਮ ਮੋਦਿਗਲ, 

ਡਾ ਕਰਨR ਲ ਿਸੰਘ ਿਥੰਦ, ਡਾ ਰਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਧੰਨਵੰਤ ਕੌਰ ਉਸਦੇ ਮ@ਬਰ ਸਨ। ਇਨ$ � ਿਵੰਚ� ਪਿਹਲੇ ਸ� ਤ ਨ8  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 

ਅਤੇ ਅ�ਠਵB ਨ8  ਆਪਣ ੇਜੀਵਣ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਅਨ8 ਿਤਕ 
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ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮ� ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼�ੀ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਵ� ਲ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵ� ਚ ਚਣੋਤੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਣ, 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤ,ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਿਦਤਾ ‘ਿਕ ਸਾਲ 2009 ਤ� ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲੋ ਼ਅਿਜਹੀ 

ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਿਹ� ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦ ੇਆੜ ੇਨਾ ਆਉਣ’। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ� ਲੋ,਼ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰ�ਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ, ਬੋਰਡ ਅਤ ੇਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਵਲ� ਆਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਤ ੇਬਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ� ਤ।ੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਦੀਆ ਂਅਗਲੀਆ ਂਕਈ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਇਨ$ � ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ 

ਯਾਦ ਿਦਵਾਈ ਅਤ ੇਪਾਲਣਾ ਕਰਾਈ ਜ�ਦੀ ਰਹੀ। 

 ਇਸ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਿਕਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਅਗ�ਹ ਅਿਜਹੀ 

ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� (27 ਮਈ 2009 ਨੰੂ) ਇਕ ਅਧੀਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਬ—ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਵੇਲ ਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ  ਮਾਣਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਮ@ਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪ�ਮੁ� ਖ 

ਸਕ� ਤਰ ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਕਨਵੀਨਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ 

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਪਾਿਲਸੀਆ ਂਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ�ਖਿਦਆ,ਂ ਨਵ, ਪਾਿਲਸੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ 

ਲਈ  ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ$ � ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  ਨਵ, ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ 08.09.2009 ਨੰੂ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥ� 

ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਿਕ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਿਦ� ਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਿਦ� ਲੀ ਵਲ�  ਆਪਣ ੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਿਨਯਮ %ਤਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ, ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵ� ਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ� ਟਲ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਘਸੇਲ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ 

ਬਣਨf  ਰਿਹ ਗਈ।  

  ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਇਕ ਵਾਰ ਫਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਨਵ, ਕਮੇਟੀ ਪ�ੋ ਜਸਪਾਲ 

ਿਸੰਘ (ਉਸ ਸਮB ਦ ੇਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ %ਪ ਕੁਲਪਤੀ) ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ 9 

ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੰੂ ਿਦ� ਤੀ। ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ‘ ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਿਵਚ�  ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ ਤ� ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੰੂ ਨਹ, ਿਮਲੀ।  ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹ, 

ਿਨਭਾਈ। ਨਹ, ਤ� ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੰੁਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲ� 

ਪ�ਵਾਿਣਤ ਨੀਤੀ ਕਦ� ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪ ਗਈ ਹੰੁਦੀ। ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਸਮB ਖੜ ੇਹੰੁਦ ੇਝਮੇਲੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ 

ਿਮਟ ਗਏ ਹੰੁਦ।ੇ 

-----  
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          ਸਮ� ਿਸਆ ਨੰੂ ਘ� ਟ ਸਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਵ� ਧ ਉਲਝਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ� ਤਰ’ 

 

      ਇਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤ ੇਪਰਵਾਿਣਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵਲ�, 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਿਨਅੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯਤਨ ਵਜ�, ਇਹ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਖੁਦ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਣ-

ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ ਕਦ ੇ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਆਖ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਦ ੇ‘ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ 

ਏਜੰਡਾ’ । ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵਚ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਤਾਵ� ਤਅੈ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਉਨ$ � ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ 

ਨਹ, ਿਮਲੀ ਹੋਈ।  

 ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਿਹਰ� ਵ� ਲ� ਿਤਆਰ ਨਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਿਵਸੰਗਤੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।  

 ਨਮੂਨ8  ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਸੰਗਤੀਆ ਂਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਬਹੁਤ ੇਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਸਾਿਹਤਕਾਰ�’ ਨੰੂ ਿਦ� ਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹੋ ਮ� ਦ 

ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਈ ਨਹ,। ਕਿਵਤਾ, ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਟਕ ਆਿਦ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਸਾਿਹਤ  

ਿਵਚ ਆਲੋਚਨਾ, ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ, ਕਾਨੰੂਨ ਆਿਦ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਤ ੇਿਲਖੇ ਿਨਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ, ਹੰੁਦ।ੇ ਇਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਸਮB 

‘ਸਾਿਹਤਕਾਰ’ ਿਕਸ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵ?ੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਿਵਚ ਇ�ਕ ਸ਼�ੇਣੀ ‘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ’ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ’ ਦੀ ਅਤ ੇ

ਤੀਜੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ’ ਦੀ। ਕੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨਹ, ਹੰੁਦ?ੇ 

 ਇਸੇ ਤਰ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਿਵਚ ਇ�ਕ ਸ਼�ੇਣੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ਦਜੂੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਤ� ਭਾਵ ਿਕਸੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ’ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਤ� ਭਾਵ ਿਕਸੇ 

‘ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ’ ਹੋਣਾ। ਦੋਹ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ‘ਅਖ਼ਬਾਰ� ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਿਸਰਫ਼ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ’ 

ਜ� ‘ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ’ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਲਾ ‘ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ’ ਦਾ ‘ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰਤਾ’ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ? 

ਅਗ�ਹ ‘ਪ�ਤਰਕਾਰ’ ਤ� ਭਾਵ ‘ਿਕਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵਚ ਪ�ਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰੀ’ ਤ� ਭਾਵ 

‘ਿਕਸੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ’ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤਕ 

ਪ�ਤਰਕਾਰੀ ਿਕਵB ਹੰੁਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ,। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਫ਼ਤ ੇਿਵਚ ਇ�ਕ ਜ� ਦੋ ਿਦਨ ਸਾਿਹਤਕ 

ਸਮ�ਗਰੀ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਿਹਤਕ ਪੰਨ8  ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਵ� ਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦ ੇ

ਸਾਿਹਤਕ ਪੰਨ8  ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ‘ਪ�ਤਰਕਾਰ�’ ਦੀਆ ਂਇਨ$ � ਦੋਵB ਸ਼�ੇਣੀਆ ਂਦ ੇਪੁਰਸਕਾਰ� ਦ ੇਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਰ 

‘ਪ�ਤਰਕਾਰ�’ ਦੀਆ ਂਦ ੋਸ਼�ੇਣੀਆ ਂਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? 

  ਇਸੇ ਤਰ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਿਵਚ ਇ�ਕ ਸ਼�ੇਣੀ ‘ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਿਫ਼ਲਮ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਕਾਰ�/ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ�/ਲੇਖਕ� 

ਆਿਦ ਦੀ ਅਤ ੇਇ�ਕ ‘ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ’ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਕਲਾਕਾਰ�/ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ�/ਲੇਖਕ� ਆਿਦ ਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ$ � ਦੋਹ� ਸ਼�ੇਣੀਆ ਂ

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਕਾਰ/ਿਨਰਦਸ਼ੇਕ ਆਿਦ ਇ� ਕੋ ਸਮB ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ, ਿਫ਼ਲਮ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਫੇਰ ਦੋਹ� 

ਸ਼�ੇਣੀਆ ਂਦੇ ਕਲਾਕਾਰ� ਆਿਦ ਿਵਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ? ‘ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ’ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ‘ਲੇਖਕ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇ�ਥ ੇ ‘ਲੇਖਕ’ 

ਤ� ਭਾਵ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ। ਪ�ਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਨਹ, ਆMਦਾ? ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ 

ਰਾਹ, ਇਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ ੋਦੋ ਮੌਕੇ ਿਕM ਿਦ� ਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? 
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   ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਸਮB ‘ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ�ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ’ 

ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ‘ਕਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਥ� ‘ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਿਵਧਾ’ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਵੀ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ8  ਸਾਲ 2015 ਿਵਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਆਲੋਚਕ’ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਨੰੂ ਦੋ ਿਹ� ਿਸਆ ਂਿਵਚ ਵੰਡ ਿਦ� ਤਾ ਸੀ। ਇ�ਕ ਦਾ ਨ� ‘ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨ� ‘ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਰ� ਿਖਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ’ ਦੇ 

ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ� ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਿਵਿਗਆਨ/ਕਾਨੰੂਨ/ਮੈਡੀਸਨ… ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਆਿਦ’ ਖੇਤਰ� 

ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ� ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਦੋਹ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਿਵਚ ‘ਆਲੋਚਨਾ’ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ� ਿਲਖਣ 

ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ� ਨੰੂ ਦੁਹਰਾ ਗ�ਫਾ ਿਕM? ਇਸ ਿਵਸੰਗਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਸਕਰੀਿਨੰਗ 

ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਲ�  ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੋਲ ਆਲੋਚਕ� ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤ ਵਾਲੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਿਦ� ਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

 18 ਿਵ� ਚ� 8 ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਹਰ ਕੋਨ8  ਿਵ� ਚ ਵਸਦਾ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਿਵਦੇਸ਼ੀ) ਨੰੂ ਛ� ਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵਸਦ ੇਪੰਜਾਬੀਆ ਂਲਈ ਰਾਖਵB ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਿਜਵB 

ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ� ਲਈ ਰਾਖਵB ਹਨ। 

 ਿਤੰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ� (ਟੈਲੀਿਵਜਨ/ਰੇਡੀਓ/ਿਫਲਮ, ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ) ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ, ਿਕ 

ਕੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਲਈ ਰਾਖਵB ਹਨ ਜ� ਇਨ$ � ਤੇ ਪੰਜਾਬ ੋਬਾਹਰ ਵਸਦ ੇਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣਾ 

ਹ�ਕ ਜਤਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 ਿਵਸੰਗਤੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ� ਨਾਲ ਵੀ ਲਵਰੇਜ ਹੈ।  

 ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦ ੂਅਤ ੇਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਜਨਮ 

ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਭਾਵB ਜਨਮ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪ��ਤ ਿਵਚ ਪ� ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਣ ਲ� ਗ ਿਪਆ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇ

ਉਸਨ8  ਮੁੜ ਕਦ ੇਪੰਜਾਬ  ਵ� ਲ ਮੰੂਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ,ਅਿਜਹਾ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦ ੇਯੋਗ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਵਸੰਗਤੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਵਾਸ 

ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਿਬਹਾਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦ ੇਘਰ ਜਨਿਮਆ ਬ�ਚਾ ਫੌਰਣ ਆਪਣ ੇਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਿਵਚ ਜਾ ਵਸੇ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਰਚਨ ਲ� ਗੇ ਤ� ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੀ ਇਸ ਤਰ� ਹੋਣਾ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ?  

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਪ� ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂਦੂਜੀਆ ਂਿਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦ ੂਅਤ ੇ

ਸੰਸਿਕ�ਤ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਰਚ ਰਹੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਿਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਜਨਮ ਕੇ, ਿਕਸੇ ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ 

ਪ��ਤ ਦਾ ਪ�ਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਕੇ, ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਰਚ ਰਹੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ। ਹੋਰ ਪ��ਤ� ਦ ੇਪ� ਕੇ ਵਿਸ਼ੰਦ ੇ

ਆਪਣ ੇਪ��ਤ ਦ ੇ‘ਸਾਿਹਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ�’ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਰਚ ਰਹੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੂਜੇ 

ਪ��ਤ� ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਹ�ਕਦਾਰ ਨਹ, ਹੰੁਦ।ੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� %ਪਰ ਵੀ ਇਹੋ 

ਿਵਵਸਥਾਵ� ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇੰਝ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਿਹੰਦੀ,ਉਰਦ ੂਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਰਚ 

ਰਹੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਅਤ ੇਉਨ$ � ਦਾ ਹ�ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।  
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     ਲਿਹੰਦ ੇਪੰਜਾਬ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਨ$ � ਦੀ ਿਲ� ਪੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ� 

ਬੋਲੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਚਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਜ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਖ� ਤ ੇਿਵਚ� 

ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਵ� ਲ� ਰਿਚਆ  ਜ�ਦਾ ਸਾਿਹਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲ� ਪੀ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 

ਮ� ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਰਿਹਣ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਪ�ਫੁਲਤਾ ਿਵਚ ਿਜਕਰਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨਾ ਤ� ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਨਹ, 

ਹੈ। 

       ਇੰਝ ਇਹ ‘ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਤਰ’ ਸਮ� ਿਸਆ ਂਨੰੂ ਸਲਝਾMਦਾ ਘ�ਟ ਅਤੇ ਉਲਝਾMਦਾ ਵ� ਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ 

ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦਣੇ ਦੀ ਥ� ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਅਤ ੇਮਨਮਰਜੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਚਣੋਕਾਰ� ਦਾ ਰਾਹ ਪ�ਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀਆ ਂਿਪਛਲੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂਤ� ਸਬਕ ਿਸ� ਖ ਕੇ, ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਘੜਨ 

ਲਈ ਨਵ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਨਵ, ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਰਵਾਇਤੀ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀ ਥ� ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਪ�ਧਰ ਤ ੇਕੰਮ 

ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਿਮਆ ਂਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮਾਿਹਰ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। 

  ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵ, 

ਤਰਕਸੰਗਤ ‘ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਹੀ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
------  
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ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ(ਬਰ ਚੋਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮ� ਛੀ 

 

 ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਪਛਲੇ 20 ਸਾਲ� ਿਵਚ ਗਿਠਤ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਤੇ 

ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤ� ਇਹ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪ�ਤਰ, ਬੋਰਡ� ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਵB ‘ਿਵਭਾਗੀ 

ਿਵਕਾਸ ਸਕੀਮ�’ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ$ � ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੋਣ’ 

ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 ਸ� ਤਾ ਿਵਚ ਆMਿਦਆਂ ਹੀ ਹਰ ਨਵ, ਸਰਕਾਰ ਨਵ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਿਠਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 

ਪ� ਖੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਮ@ਬਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ, ਉਨ$ � ਰਾਹ,, ਪੁਰਸਕਾਰ� 

ਨਾਲ ਿਨਵਾਜ਼ਦੀ ਹੈ। 

 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਿਦ� ਲੀ ਿਵਚ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਿਵਦਵਾਨ� ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧੜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ 

ਦਰਬਾਰੇ ਅਥਾਹ ਪਹੰੁਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵB ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸੇ ਧੜੇ 

ਿਵਚ� ਿਨਯੁਕਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 

ਿਵਚ ਜਾ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜ ੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਇਿਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਉਸ ਸਮB ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਿਵਚ ਬੋਰਡ� ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 9 ਮੀਿਟੰਗ� ਹੋਈਆਂ। 9 

ਿਵਚ� 8 ਿਵਚ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜੂਨ 2015 ਿਵਚ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਗਿਠਤ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇ� ਕ 

ਮੀਿਟੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ 3 ਸਾਲ� (2012, 2013 ਅਤੇ 2014) ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 2018 ਿਵਚ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁ� ਗ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਜੂਨ 2020 ਿਵਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਮੀਿਟੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ 6 ਸਾਲ (2015 ਤ� 2020) ਦੇ 

108 ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ 8 ਮ� ਦ� ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਪ�ੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ 7 ਮ� ਦ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਹੀ ਨਹ, ਹੋਈ। 

 ਿਜM-ਿਜM ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵ� ਧ ਰਹੀ ਹੈ ਿਤM-ਿਤM ‘ਅਨੁਭਵੀ’ ਿਵਦਵਾਨ� ਿਵਚ ਬੋਰਡ ਦੇ 

ਮ@ਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ@ਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ� ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਵ� ਧ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਲੋਭ ਦਾ ਿਵਰਾਟ ਰੂਪ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2008 ਦੀ 

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ। 

 2006 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸਾਿਹਤ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2.5 ਲ� ਖ ਤ� 5 ਲ� ਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਇ� ਕ ਲ� ਖ ਤ� 2.5 ਲ� ਖ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗ ੂਨਹ, ਸੀ ਹੋ ਸਿਕਆ।  
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 ਉਸ ਤ� ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸ�ਤਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਵ, ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਅਤੇ 

ਕਲਾਕਾਰ� ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਗਾਇਕ� ਲਈ ਇਕ ਨਵ� ‘ਪੰਜਾਬੀ 

ਗਾਇਕ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ। 

    ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਵਰੀ 2008 ਿਵਚ ਨਵ� ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 

ਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸਾਲ 2007 ਿਵਚ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ, ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵB ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ̂ਪੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ 

ਦੇ ਕੁ� ਲ 22 ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

     ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਸੁਝਾਏ ਨ�ਵ� ਿਵਚ� ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਛ�ਟੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਵਰੀ 

2008 ਿਵਚ ਹੀ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ 6 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ (ਗੁਰਿਦਆਲ 

ਿਸੰਘ, ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ, ਐਮ. ਐਲ. ਆਨੰਦ, ਗਨ8 ਸ਼ ਦ�ਤ, ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਿਟਵਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ 

ਅੰਿਮ�ਤਸਰ) ਮ@ਬਰ ਸਨ। ਡਾ. ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਿਟਵਾਣਾ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਇ� ਛੁਕ ਸਨ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ8  ਉਨ$ � ਦੇ ਨ� ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦ� 

ਉਨ$ � ਦੇ ਨ�ਵ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਹੋਣ ਲ� ਗੀ ਤ� ਉਹ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ� %ਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਬਾਕੀ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਉਨ$ � ਦੇ ਨ� ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਯੋਗ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ� ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਦ� ਤੇ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁ� ਝ ਹੋਰ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਨ� ਵੀ ਇਨ$ � ਪੈਨਲ� ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਿਤਮ ਨਹ, ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੋਹਰ 

ਲ� ਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 

 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ�ਤਰਤਾ 23 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੰੂ ਹੋਈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁ� ਝ 

ਮ@ਬਰ� ਵਲ� ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਨ$ � ਨੰੂ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹ� ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. 

ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ ਵ�ਲ�  ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਨ$ � ਨ8  ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਤ� 

ਪਿਹਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਰਾਹ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਨ8  ਆਪਣੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 ਡਾ.ਨੂਰ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਿਵਰਕ, ਡਾ.ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ8  ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ 

ਡ� ਟ ਕੇ ਪ� ਖ ਪੂਿਰਆ।  

 ਅਖੀਰ ਇ�ਕ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਸ਼ਰਤ ਰ�ਖ ਕੇ, ਸੀਰਨੀ ਹੋਰ� ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਮ@ਬਰ� ਦੀ 

ਝੋਲੀ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰ�ਖੀ ਗਈ ਿਕ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਨ� 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸ ਸਮB, ਉਹ ਮ@ਬਰ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ� ਬਾਹਰ ਚਿਲਆ ਜਾਵ ੇਅਤੇ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤ� ਕ ਉਹ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ� ਬਾਹਰ ਰਹੇ।  
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 ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੰੁਿਦਆਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨ8  ਆਪਣੇ ਦੋ ਮ@ਬਰ� ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਿਟਵਾਣਾ 

ਨੰੂ 2007 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵ� ਡੇ ‘ਸਾਿਹਤ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ�’ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਬਤ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮ@ਬਰ� ਛੋਟੂ 

ਰਾਮ ਮੋਦਿਗਲ, ਡਾ.ਕਰਨR ਲ ਿਸੰਘ ਿਥੰਦ, ਡਾ.ਰਿਵੰਦਰ ਕੌਰ, ਿਸ� ਧੂ ਦਮਦਮੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਿਤ�ਖਾ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਨਾਲ। ਅ�ਠਵB ਨ8  ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ-ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਿਦਵਾ ਿਦ� ਤਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ‘ਉਹੋ’ਸੀ। 

  ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਅਨR ਿਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਮ� ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼�ੀ ਪਰਦੀਪ 

ਜੋਸ਼ੀ ਵ�ਲ�  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵ� ਚ ਚਣੋਤੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ�  ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ 

ਨQ ਿਟਸ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਟ� ਪਣੀ ਕੀਤੀ: “That the above said writ petition came for hearing 

before the Division Bench consisting of Honble Mr Justice J S Khehar, the then Acting 

Chief Justice, and Honble Mr Justice A K Mittal on 7h August2008. The Honble Division 

Bench issued notice of motion for 16.09.2008 and regarding the stay it, was observed by 

the Honble Bench that the good sense would prevail and the awardee Respondents 

would not go to receive the award if the facts Mentioned in the writ petition are 

correct.  And if they receive the award in spite of this notice then they would be 

directed to return the same.”(ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2)। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਨੰੂ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਿਪਆ ‘ਿਕ ਸਾਲ 2009 ਤ� ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲੋ਼ ਅਿਜਹੀ ਨੀਤੀ 

ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਿਹ� ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ’। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰ�ਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ8  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ� ਤੇ ਿਕ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਨੰੂ 

ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰੇ।  

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਿਟ� ਪਣੀ ਨ8  ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ 

ਿਕਰਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ�ਲ�  ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ 

ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ—ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 27 ਮਈ 2009 ਨੰੂ ਇਕ ਅਧੀਸੂਚਨਾ ਰਾਹ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ 

ਸੰਧੂ, ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ 

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ‘ ….ਪੁਰਸਕ�ਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਿਜਹੀ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵ ੇਜੋ ਹਰ ਪ� ਖ� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ$� ਦਾ ਿਕੰਤੂ—ਪ�ੰ ਤੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।‘ ਸਰਕਾਰ ਨ8  

ਿਕਆਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ‘… ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ�  ਦੇ ਵਕਾਰ ਿਵ� ਚ ਹੋਰ ਵੀ 

ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ’।  

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਹ�ਕ ਤ� ਵ�ਝ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਕਈ ਹੋਰ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਣ 

ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਿਦ� ਤੇ। ਇਕ ਇਹ ਿਕ ਜ ੇ ਕੋਈ ਮ@ਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇ� ਛੁਕ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਪਿਹਲ� 

ਆਪਣੀ ਮ@ਬਰੀ ਤ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਨ� ਅਗਲੇ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 

ਨਹ, ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨ� ਦੀ ਆਪ ਿਸਫਾਰਸ਼ 
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ਨਹ, ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜ ੇਇਕ ਮ@ਬਰ ਦੂਜੇ ਮ@ਬਰ ਦੇ ਨ� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤ� ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ 

ਅਿਜਹੇ ਨ� ਨੰੂ ਪੈਨਲ ਿਵਚ� ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

 ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਨ�ਵ� ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੰੂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇ�ਛਾ ਤੇ ਫੁ� ਲ ਚੜਾਉਣ ਲਈ 

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁ� ਖ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ� 

ਲਈ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਦੇ ਨ� ਵੀ ਨਹ, ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਨ� ਵੀ 

ਅਗਲੇ ਸਾਲ� ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਬਰ� ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹ, ਹੋਇਆ। ਬੋਰਡ� ਦੀਆਂ 

ਅਗਲੀਆਂ ਲ� ਗਭ�ਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵ� ਚ ਮ@ਬਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਨ� 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾMਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਬੋਰਡ� ਵਲ� ਲਏ 

ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾMਦੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾMਦੇ ਰਹੇ।  

 ਜੁਲਾਈ 2015 ਿਵਚ ਗਿਠਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇ� ਕੋ ਇ� ਕ ਮੀਿਟੰਗ 29ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੰੂ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਵੀ ਮ@ਬਰ� ਵਲ� ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ।  

 ਇਕ�ਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੰੂ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ 

ਪਏ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ, ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਿਤਹਾਸ ਪੜ$  ਕੇ ਸਣਾMਣਾ ਿਪਆ।  

   ਉਸੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਕੁ� ਝ ਿਹੰਮਤੀ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਨਵ� ਪ@ਤੜਾ ਿਲਆ। ਉਨ$ � ਨ8  ਿਪਛਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਨੰੂ ਹੀ ਬਦਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰ� ਖ ਿਦ� ਤੀ। ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁ� ਝ ਹੋਰ ਮ@ਬਰ� ਨ8 , ਤ� ਤੇ ਮ@ਬਰ� ਦੀ, ਇਸ ਮੰਗ 

ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਰ� ਦ ਕੀਤਾ ‘ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਪਿਹਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਿਜਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਬਦਲ ਦੇਵ।ੇ‘ 

    ਰੌਲੇ-ਰ� ਪੇ ਨੰੂ ਸ਼�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਨ8  ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ 

ਦੀ ਇ� ਕ ਹੋਰ ਮੀਿਟੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।  

 ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੰਿਦਆਂ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਨ8  ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁ�ਗਣ ਤ� ਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 

ਨੰੂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਿਵਚ ਦ� ਬੀ ਰ� ਿਖਆ। 

 ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਿਵਦਵਾਨ� ਨ8  ਿਕੰਗ ਬਿਰਊਸ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਪ� ਕਾ ਘੋਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਆਪਣਾ ਹ� ਕ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵB ਿਸਿਰg ਯਤਨ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਿਦਤੇ।  

 ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪਿਹਲੇ ਕਨਵੀਨਰ� ਿਜੰਨ$ � ਧੜਲੇਦਾਰ ਨਹ, 

ਹੋਣਾ, ਜ� ਉਸਨ8  ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹ, ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜ� ਫੇਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਬੋਰਡ� ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹ, ਿਦ� ਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ 
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ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸ�ਚ ਹੈ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘ� ਟੋ ਘ� ਟ ਦੋ ਮ@ਬਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 

ਪਿਹਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਧ�ਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਿਵ� ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।  

 ਿਜਵB ਪਿਹਲ� ਿਜ਼ਕਰ ਹੋ ਚੁ� ਕਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇ� ਕ ਮ@ਬਰ ਆਪਣੇ 

ਪਤੀ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜੀ ਪਤੀ ਨ8  ਮੋੜੀ। ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕੁਝ 

ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਪਤੀ ਨ8  ਮ@ਬਰੀ ਤ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਿਦ� ਤਾ। ‘ਅਗਲੇ ਸਾਲ’ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨ$ � 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤ� ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਝਲੋੀ ਪਵਾ ਿਦਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਮ@ਬਰ ਨ8  ਤ� ਮ@ਬਰੀ ਤ� 

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਨਹ, ਿਦ� ਤਾ। ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ� ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ.’ਇਸੇ ਸਾਲ’ 10 ਲ� ਖ ਵਾਲਾ 

ਵ� ਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮB ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਇਹ ਸ�ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆMਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮ@ਬਰ ਪਿਹਲੇ ਉਨ$ � 

ਬੋਰਡ� ਦੇ ਮ@ਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਨ$ � ਿਵ� ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ। 

 ਇਨ$ � ਹਾਲਾਤ� ਦੀ ਿਪ� ਠ ਭੂਮੀ ਿਵਚ ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ %ਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ‘ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ 

ਖੇਤਰ� ਦੀਆਂ %ਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ� ਹੋਣ ਕਾਰਨ’, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਉਣ’ ਲਈ 

ਗਿਠਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ� ਸ�ਚਮੁ� ਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ 

ਿਹ� ਤ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਸਾਲ 2013 ਿਵਚ, ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ (ਸਾਬਕਾ %ਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ) ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਿਵਚ ਇ� ਕ ਹੋਰ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ’ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਹ� ਕਮੇਟੀਆਂ ਨ8  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ 

ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ ਤ� ਿਦਤੇ ਪਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ 

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹਮਤ ਨਹ, ਉਠਾਈ। ਿਸ� ਟੇ ਵਜ� ਹੋਈਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ� ਿਵਚ ਗੁਆਚ 

ਗਈਆਂ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਉਸ ਖਰੜੇ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪੁ� ਠ ਚਾੜ$ ਕੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਿਵਚ ਛਾਪ ਿਦ� ਤਾ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਇਹ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਿਵਵਾਦ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਿਮਟ ਗਏ 

ਹੰੁਦੇ। ਅਖਾਉਤੀ ਿਵਦਵਾਨ� ਲਈ ਮ� ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਹ� ਤ� ਨੰੂ ਿਸ� ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਿਹਤ� ਨੰੂ ਪਿਹਲ 

ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪ� ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੰੁਦੇ। 

---------------  
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ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਿਦ� ਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ+  ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਸਮ> ਅਪਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ 

ਿਵਚਲਾ ਅੰਤਰ 
 

 ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਜਦ� ਸਾਲ 2008 ਤੇ 2009 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ� ਬੋਰਡ ਦੇ 7 

ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇ�ਕ ਨ8  ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਸ਼�ੀ ਪਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ 

ਵ�ਲ�  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਚਣੌਤੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਮੁਕ� ਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਇਹ 

ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਿਪਆ ‘ਿਕ ਸਾਲ 2009 ਤ� ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲੋ ਼ਅਿਜਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮ@ਬਰ� ਦੇ 

ਿਹ� ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ’। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਈ 2009 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ�ਲ�  

ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਬੰਧੀ ਨਵ, ਪਾਿਲਸੀ ਿਨਰਧਾਰਣ’ 

ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 08 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੰੂ ਮੀਿਟੰਗ ਹੋਈ। ਿਵਚਾਰ—ਵਟ�ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਮੈਬਰ� ਨ8  ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ 

ਿਦ� ਲੀ ਵ�ਲ�  ਿਨਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਵ, ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕMਿਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਸਰਲ 

ਅਤੇ ਸਪ�ਸ਼ਟ ਹੈ।  

 ਇਨ$ � ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਦੀ ਮ�ਹਤਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਿਦ� ਲੀ ਵ�ਲ�  ਿਦ� ਤੇ ਜ�ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� 

ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਿਦ� ਲੀ ਵ�ਲ�  ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀ ਇ�ਕ-ਇ�ਕ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ 

‘ਸਾਿਹਤ  ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਅਕਾਦਮੀ ਵ�ਲ�  ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸੂਤਰ ਬ� ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 

ਹਨ ਿਜਨ$ � ਨੰੂ ‘ਸਲਾਨਾ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਨਯਮ’ ਦਾ ਨ� ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 

ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਿਵਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 3 ਤ� 6 ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ। 

 ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਕਾਦਮੀ ਵ�ਲ�  ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਪੁਸਤਕ� ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਾਰਜ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇ�ਕ ਜ� ਦੋ ਮਾਿਹਰ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮਾਿਹਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਵ�ਲ�, 

ਮਾਿਹਰ� ਦੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਿਵਚ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪ�ਧਾਨ ਨੰੂ 

ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 ਮਾਿਹਰ� ਵ�ਲ�  ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ� ਤ� ਸੂਚਨਾਵ� ਇ�ਕਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਿਨਰਖ ਪਰਖ ਕਰਕੇ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਪੁਸਤਕ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮਾਿਹਰ� ਵ�ਲ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਫੇਰ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰ ਮ@ਬਰ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰ ਮ@ਬਰ ਨੰੂ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਿਵਚ� ਵ� ਧੋ-ਵ� ਧ ਦੋ ਪੁਸਤਕ� ਦੀ 
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ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ। ਮ@ਬਰ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਕੇ ਜ ੇਉਸ ਨੰੂ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਨ� ਠੀਕ ਨਾ ਲ� ਗਣ ਤ� ਸੂਚੀ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਦੇ ਨ�ਵ� ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

 ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਤ� ਬਾਅਦ ਇ�ਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਮੁ� ਢਲਾ ਪੈਨਲ’ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ 10 ਮ@ਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਨ$ � ਨੰੂ ‘ਰੇਫਰੀ’ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਨ$ � ਰੇਫਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ 

ਪ�ਧਾਨ ਵ�ਲ�, ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਸੁਝਾਏ ਨ�ਵ� ਿਵਚ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਵ�ਲ�  ਸੁਝਾਏ ਨ�ਵ� ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ, ਇ�ਕ-ਇ�ਕ ਸੂਚੀ ਹਰ 

ਰੈਫਰੀ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਿਵਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਵਲ�  ਸੁਝਾਈਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਦੇ 

ਨ� ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮਾਿਹਰ� ਵ�ਲ�  ਬਣਾਈ ਸੂਚੀ ਿਪ� ਛੇ ਰਿਹ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੈਫਰੀ ਨ8  ਉਸ ਸੂਚੀ ਿਵਚ� 2-2 ਪੁਸਤਕ� ਦੇ ਨਾਵ� 

ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਵ�ਗ ਰੇਫਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤ� ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਦੇ ਨ� 

ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰੇਫਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਨਹ, ਹੰੁਦੀ। ਉਨ$ � ਨ8  ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ� ਿਲਆਂ-

ਇਕ� ਿਲਆਂ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਮ@ਬਰ� ਦੀ ਿਜਊਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਿਜਊਰੀ 

ਮ@ਬਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਵ�ਲ�, ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ�ਲ�  ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ� ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ। ਰੈਫਰੀਆਂ ਵ�ਲ�  ਚੁਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ� ਿਜਊਰੀ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਭੇਜੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਊਰੀ ਮ@ਬਰ 

ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵ�ਲ�  ਿਕਸੇ ਨਵ, ਪੁਸਤਕ ਦ� ਨ� ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ, ਹੈ। ਅੰਿਤਮ ਚੋਣ ਲਈ ਿਜਊਰੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ। ਹਰ ਿਜਊਰੀ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਜਊਰੀ ਵ�ਲ�  ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਜ� ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਹ�ਕਦਾਰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਿਵਚ ਉਸ ਚੋਣ ਨੰੂ, ਰਸਮੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ, ਅਕਾਦਮੀ 

ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਅ�ਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਜਊਰੀ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਨ� ਅਤੇ ਉਨ$ � ਵ�ਲ�  ਿਵਚਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ਇਨ$ � ਿਨਯਮ� ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸੀਮਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾਅ ਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ� ਅਲੋਪ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦੀ 

ਭੂਿਮਕਾ ਵੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ$ � ਨੰੂ ਿਸ� ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹ, ਿਮਲਦਾ। 

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ�ਲ�  ਿਦ� ਤੇ ਜ�ਦੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਇਸ ਤ� ਉਲਟ ਹੈ। ਇ� ਥੇ ਨ� ਸੁਝਾਉਣ 

ਤ� ਲੈ ਕੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤ� ਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਕੋਲ ਹੈ। 

 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਏਕਾ-ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਤੇ ਿਕੰਤੂ-ਪ�ੰ ਤੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਕੰਤੂ-ਪ�ੰ ਤੂ ਹੰੁਦ ਵੀ 

ਠੀਕ ਹਨ।  
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 ਪਿਹਲ� ਨਹ, ਤ� ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਮੰਨ ਕੇ, ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਚੋਣ-ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ 

ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਵ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਘੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਲ� ਖ� ਰੁਿਪਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹ�ਕੀ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਹੀ ਿਮਲਣ। 

 

ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਕਾਪੀ 

 

THE ANNUAL SAHITYA AKADEMI AWARD RULES 

 

1. General 

1. Subject to the provision of Rule 1(2), there shall be an award every year for 

the most outstanding original book by an Indian author published in India, first 

published in any of the languages recognized by the Sahitya Akademi (hereafter 

referred to as the Akademi) during the five years prior to the year, immediately 

preceding the year of the award. 

 Illustration: For the award of 2004, books published between 1998 and 

2002 would be considered. 

2. The award for any language may not be given during any year if, in the 

opinion of the Jury constituted in pursuance of Rule 5(1), no book published in 

that language during the five years preceding the year of the award merits the 

award. 

3. The award shall consist of such amount as the Akademi may from time to 

time decide besides a citation that brings out, briefly, the book’s significance and 

its author’s contribution to his/her language and literature. 

4. Where two or more books are found to be of equal merit, the total literary 

contribution and standing of their authors shall be taken into consideration in 

deciding the award. 

5. The author must be of India nationality. 

6. The Award will be considered only if there is minimum of three books in the 

final stage of selections. 

 

2. Criteria of eligibility for the Award 

1. In order to be eligible for the award, the book must be an outstanding 

contribution to the language and literature to which it belongs. The book may be 

a creative or a critical work, but must not be  

(a) a work of translation; or 

(b) an anthology of multiple authors; or 
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(c) an abridgement, or a compilation, or an annotations; or 

(d) a treatise or research work prepared for a university degree or any 

examination; or 

(e) the work of an author who has earlier won an award from the Akademi 

(other than the Translation Prize, Bal Sahitya Puraskar and Yuva Puraskar); or 

(f) a recipient of Bhasha Samman; or 

(g) the Fellow of Sahitya Akademi; or 

(h) the work of an author who is a member of the Executive Board of the 

Akademi. 

2. A fresh collection of writings published earlier in book form, or revised 

editions of books published earlier, are not eligible for Award. However, if at least 

75% of the work included in a collection has been published for the first time in 

book form, it can be considered for Award. 

3. An incomplete work may be considered for the award only if the part that 

comprises the book is complete in itself. 

4. A posthumous publication is eligible for Award only if the author has died 

within, the five year period stipulated for the award or later. 

Illustration: An author who has died before 2008 would not be eligible for the 

award of 2014. 

5. A book shall be disqualified for the award if it is established to the 

satisfaction of the Executive Board that canvassing has been done by the author. 

6. Books will not be submitted directly from authors and publishers. 

 

3. Preparation of the Ground list and obtaining recommendations from 

members of the Language Advisory Board 

 

1. The Akademi shall have every year a ground list prepared of eligible books 

of each recognized language. Preparation of the ground list shall be entrusted to 

two experts, 

2. Each Language Advisory Board member shall send a panel of not more than 

five names and the President of the Akademi (hereafter referred to as the 

President) shall choose the experts out of this panel. 

3. In preparing the ground list, the expert or experts shall strictly conform to 

the criteria of eligibility laid down in these rules. The ground list so prepared along 

with the ground list of the previous year shall be sent to all the members of the 

concerned Language Advisory Board (including the Convener) with the request to 
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recommend two titles each by such date as may be specified by the Akademi. A 

member may select: 

(a) both the titles from the ground list; or 

(b) one title from the ground list and the other on his/her own, or 

(c) both the titles on his/her own. 

 

4. The Preliminary Panel and its Functions 

1. The Preliminary Panel shall consist of ten Referees. These Referees shall be 

nominated by the President after considering suggestions of the members of the 

Language Advisory Board concerned. 

2. The recommendations received from members of the Language Advisory 

Board shall be compiled and sent to each Referee. 

3. Each Referee should recommend two books. These title may be selected 

either out of the list sent in pursuance of Rule 4(2) above or by the Referee on 

his/hre own. 

 

5. The Jury and its Functions 

1. The recommendations of Referees in the Preliminary Panel shall be 

considered by a three-member Jury. The Jury members shall be selected by the 

President after considering the recommendations in this behalf by the members 

of the Language Advisory Board concerned. 

2. The Akademi shall purchase the books recommended by the Referees in 

the Preliminary Panel and send them to the Jury members and to the Convener. 

3. The Convener shall act as the link between the Jury and the Akademi. In the 

absence of the Convener, President can nominate a General Council or Advisory 

Board Member as a replacement. He/she will ensure that the meeting of the Jury 

is conducted properly and satisfactorily and will countersign the report of the 

Jury. 

4. The Jury members shall, either by consensus or by majority, recommend a 

book for the award. They may also recommend that, in their opinion, no book is 

eligible for the award during the year. All the members have to attend the 

meeting, however, only in case of emergency he/she may convey his/her views in 

writing. He/she should be provided with the facility of participating in the 

discussion through phone. 

 

6. Declaration of Award 
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1. The recommendation of the Jury shall be placed before the Executive Board 

for formal approval and announcement of the award. The names of the Jury 

members and the short-listed books in the final stage shall be made public 

simultaneously with the announcement of the Award. 

 

7. Miscellaneous 

1. If the time limit for submission of the recommendations is not observed by 

a member of the Language Advisory Board or by a Referee, the Akademi shall 

presume that he or she has no recommendation to make and shall proceed 

accordingly unless, in any particular case, it is in a position to extend the time 

limit and actually does so. 

2. The award ceremony shall be held on such date and at such place as the 

Executive Board/President may decide. 

3. In the event of the death of an award winning author before conferment of 

the award, it shall be given to his/her spouse or to a legal heir. 
--------  
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ਕੁ� ਝ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ� ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੀਆ ਂਇਕਤਰਤਾਵ� ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੇ ਅੰਸ਼ 
------------------------------------- 

23 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੰੂ ਡਾ.ਉਿਪੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ 

ਿਵਚ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕ� ਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅੰਸ਼ 

------------------------------------------------------ 

ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸਕੀਮ� ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਠਤ ਕੀਤ ੇਰਾਜ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 

ਇਕ� ਤਰਤਾ ਿਮਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੰੂ ਡਾ. ਉਿਪੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤ ੇਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਮੰਤਰੀ ਦੀ 

ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। 

ਇਕ� ਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਸ਼ 

23 07 008 

1. … ਡਾ.ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ ਨ8  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੋਜੂਦਾ ਏਜੰਡ ੇਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 

ਇ� ਕਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵ� ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਬੋਰਡ ਨ8  ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਿਦਆ ਂਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹ� ਕਦਾਰ 

ਨਹ, ਹੋਣਗੇ।  

2. … ਉਨ$ � ਨ8  (ਡਾ.ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ) ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਜਦ� ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ/ਆਲੋਚਕ 

ਦੀਆ ਂਮ� ਦ� ਿਵਚਾਰੀਆ ਂਗਈਆ ਂਤ� ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਿਟਵਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਮ� ਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ� ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮ� ਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ�ੰ ਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਛ� ਡ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  

3. ਇਨ$ � ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਰ� ਖਦ ੇਹੋਏ ਨਵ—ਗਿਠਤ ਬੋਰਡ ਦ ੇਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਸਰਬ—ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ 

“ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇ  ਮ@ਬਰ ਿਜਨ$ � ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਉਨ$ � ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਅਤ ੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਵ� ਖ—ਵ� ਖ ਖੇਤਰ� ਿਵ� ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰ� ਖਕੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਿਦ� ਤ ੇਜ�ਦੇ ਵ� ਖ—ਵ� ਖ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹ� ਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ 

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਚਣੋ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੋਰਾਨ ਿਕਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਵਚਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮ� ਦ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ 

ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਨ� ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤ� ਉਸ ਸਮB ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮ@ਬਰ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ� ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮ� ਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤ� ਕ ਉਹ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ� ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ।“  

4. ਉਨ$ � ਵ� ਲ� ਬੋਰਡ ਦੀ ਮ@ਬਰਿਸ਼ਪ ਤ� ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮ@ਬਰ� ਦੇ ਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਫਤਰ ਵ� ਲ� 

ਦ� ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਿਤ�ਖਾ ਤ ੇਸ਼�ੀ ਜੀ. ਐਸ. ਿਸੰਧੂ ਦਮਦਮੀ ਵ� ਲ� ਆਪਣ ੇਅਸਤੀਫ ੇਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ 

ਜੀ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤ� ਕ ਪ�ਵਾਨ ਨਹ, ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਿਵਚਾਰ—ਵਟ�ਦਰੇ ਲਈ ਰ� ਖੇ ਗਏ ਹਨ।  

5. ਬੋਰਡ ਵ� ਲ� ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੀ ਨ8  ਦੋਵB ਮ@ਬਰ� ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ 

ਨ�—ਮਨੰਜ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ ਦੋਵB ਮ@ਬਰ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੰੂ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦਰ ਸਿਹਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ ਉਕਤ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਸ� ਦਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼�ੀ ਿਸ� ਧੂ ਦਮਦਮੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।  
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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ+  ਨਵR ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ� ਤਰਤਾ (08 ਸਤੰਬਰ 

2009) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅੰਸ਼ 

------------------------------------ 

ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ� ਤਰਤਾ ਿਮਤੀ 08 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੰੂ ਸ.ਕਰਨਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸ� ਧੂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪ�ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ 

ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਜੀ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ$ ਿਵਖੇ ਹੋਈ। ਇਕ� ਤਰਤਾ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਭਾਗ ਿਲਆ। 

ਸ.ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਸ.ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ, ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ। 

 

08 09 2009 

1. ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤ ੇਪ�ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ, ਉਚਰੇੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਜੀ ਨ8  ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਜੀ 

ਆਇਆ ਂਨੰੂ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅ� ਜ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ‘ਇਨਾਮ� ਦੀ ਚਣੋ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਨਵ, ਪਾਿਲਸੀ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ hਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਵਕਾਰ ਿਵ� ਚ 

ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ$ � ਨ8  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ�, ਸਿਹਤਕਾਰ�, ਲੇਖਕ� ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ$ � ਨ8  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ 

ਉਪਲਬ� ਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਨ8  ਿਵ� ਚ ਬੈਠ8  ਸਿਹਤਕਾਰ/ਕਲਾਕਾਰ iਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੰੂ 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਉਨ$ � ਨ8  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅ� ਜ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ 

ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਿਸ� ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਹ� ਤ 

ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

2. ਉਨ$ � ਨ8  ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ‘ਿਪਛਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮB 

ਬਹੁਤ ੇਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਿਮਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਵਰੁ� ਧ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 

ਿਵ� ਚ ਚੁਣਤੋੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕੇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵ� ਚ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਚ� ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ….ਅਿਜਹੀ ਨੀਤੀ 

ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਰ ਪ� ਖ� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ$� ਦਾ ਿਕੰਤ—ੂਪ�ੰ ਤ ੂਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 

3. ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਦਾ ਇਹੀ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵ� ਲ� ਿਦ� ਤ ੇਜ�ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ 

ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਵਚ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੈਬਰ� 

ਨ8  ਆਪਸੀ ਿਵਚਾਰ—ਵਟ�ਦਰੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤ ੇ

ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਿਦ� ਲੀ ਵ� ਲ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕMਿਕ ਇਹ ਨੀਤੀ 

ਬੜੀ ਸਰਲ ਅਤ ੇਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ$ � ਨ8  ਇਨ$ � ਦੋਵB ਅਕਾਦਮੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਨਵ, ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।  

4. ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਿਦ� ਲੀ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਿਦਆ ਂਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ 

ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇਹਰੇਕ ਮ@ਬਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪ� ਧਰ ਤੇ ਦ—ੋ

ਦੋ ਨਾਵ� ਦੀਆ ਂਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆ ਂਭੇਜਣ ਲਈ ਇ� ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਮਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਿਲਿਖਆ ਜਾਵ।ੇ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਤੀ ਤ� ਕ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਮੂਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆ ਂਨੰੂ ਵ� ਖ—ਵ� ਖ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਵ� ਖ ਵ� ਖ 
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ਕਰਕੇ ਪੈਨਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ ਅਤ ੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੰੂ ਇਨ$ � ਵ� ਖ—ਵ� ਖ ਪੈਨਲ� ਿਵ� ਚ� ਹਰੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 

ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਯੋਗ ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਲੇਖਕ/ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਿਸ� ਿਖਆ ਤ ੇਭਾਸ਼ਾਵ� ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ 

ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਿਟੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵ।ੇ ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ 14 ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� 

/ਲੇਖਕ�, ਕਲਾਕਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਨ$ � ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਤਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

5. ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਮਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਨਾਮਜਦਗੀਆ ਂਤ� ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮ@ਬਰ ਆਪ ਆਪਣੀ  ਨ� ਦੀ 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਿਕਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ$ � ਨ8  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ@ਬਰ ਵ� ਲ� ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਮ@ਬਰ ਦੇ ਨ� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਿਦ� ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ 

ਉਸ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਨਾ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦ ੇਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ� ਕ� ਢ ਸਕੇ। ਉਨ$ � ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (ਭਾਵ ਿਜਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮੀਿਟੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵ)ੇ ਦ ੇਿਕਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀ ਚੁਿਣਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮ@ਬਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਛਕ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸ ਵ� ਲ� ਪਿਹਲ� ਬੋਰਡ ਦੀ ਮ@ਬਰਿਸ਼ਪ ਤ� ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵ� ਲੋ ਼

ਅਸਤੀਫ� ਦੇਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਇ� ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ ੇਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨ� ਿਕਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦ ੇਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

    … ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ ਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਾਰ 

ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਿਵ� ਚ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਮ@ਬਰ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ 4 ਜ� 5 ਗੈਰ—ਸਰਕਾਰੀ ਮ@ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।  

     …ਸਰਬ—ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ/ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨ� ਪੁਰਸਕਾਰ ਦ ੇਕੇਵਲ ਇ� ਕ ਹੀ 

ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤ ੂਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ ਦਾ ਨ� ਇਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਵਭਾਗ ਆਪਣੀ ਪ� ਧਰ ਤ ੇਉਸ ਿਵਦਵਾਨ ਦਾ ਨ� ਉਸ ਵ� ਲ� ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਿਜਸ ਿਵਧਾ ਿਵ� ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ$ � ਨ8  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਿਕਸੇ ਸਮB ਿਕਸੇ ਿਵਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ/ 

ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨ� ਇਕ ਤ� ਵ� ਧ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਿਜਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਿਵਦਵਾਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਦੇ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇ। 
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22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੰੂ ਸ. ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਿਸ� ਧ,ੂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪ�ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ 

ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ� ਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅੰਸ਼ 

---------------------------------- 

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਹਾਜਰ ਮ@ਬਰ ਸ.ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ.ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ, ਸ.ਹਰਮੋਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ, ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ 

ਪੰਛੀ, ਸ਼�ੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ। 

ਕਾਰਵਾਈ 

1. ਮੀਿਟੰਗ ਦ ੇਆਰੰਭ ਿਵਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਿਹਬ ਨ8  ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮ@ਬਰ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੰੂ ਜੀ ਆਇਆ ਂਿਕਹਾ 

ਅਤੇ ਉਨ$ � ਦਾ ਇਸ ਸਰਦੀ ਿਵਚ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ$ � ਨ8  ਆਸ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਿਕ 

ਅ� ਜ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਉਹ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਦੇ ਹੋਏ 

ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਉਨ$ � ਨ8  ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ 

ਸਬੰਧੀ ਮਨQ ਰਥ ਅਤ ੇਪੁਰਸਕਾਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਜਾਣ ੂ

ਕਰਵਾਉਣ ਅਤ ੇਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। 

2 ‘ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨ8  ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ 

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਿਦ� ਤ ੇ

ਜ�ਦ ੇਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਿਵ� ਚ ਹੀ ਨਹ, ਸਗ� ਿਵਦਸ਼ੇ ਿਵ� ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਰ�ਖਦ ੇਹਨ।  

3 ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲੋ ਼ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਪ, ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਪੂਰੀ 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾMਦ ੇ  ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਪੈਨਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ 

ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰ�ਖਦ ੇਹੋਏ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ।  

4 ਉਨ$ � ਨ8  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤ ੇਹਿਰਆਣਾ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵ� ਚ ਚਣੁੋਤੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਕMਿਕ ਇਹ ਇਨਾਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂ ਿਵ� ਚ ਕੁਝ ਰਾਜ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ$ � ਨ8  ਇਹ ਵੀ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ� ਲੋ ਼ਸਰਕਾਰ 

ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਿਕ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਿਵ� ਚ ਅਿਜਹੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ ਿਜਨ$ � ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਹ� ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਆੜ ੇਨਾ ਆਵ।ੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੰੂ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ� ਦਾ ਦੇਣ ਸਮB ਇਸ ਗ�ਲ ਤ ੇ

ਜਾਣ ੂਕਰਵਾ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਨ$ � ਦਾ ਜ� ਉਨ$ � ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਰਬਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਏਜੰਡ ੇ ਿਵ� ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇ ਿਕ ਆਪ 

ਆਪਣਾ ਜ� ਆਪਣ ੇਿਕਸੇ ਿਰਬਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਚਾਰਨ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਿਕ ਇਹ 

ਨਾਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ੋਰਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ 

ਨੰੂ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮ@ਬਰਿਸ਼ਪ ਤ� ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ$ � ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਿਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ/ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਿਟੰਗ 

ਤ� ਪਿਹਲ�-ਪਿਹਲ� ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 
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5. ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ ਿਕ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤ ੇ‘ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੰੂ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 

ਸ� ਦਾ ਦੇਣ ਸਮB ਇਸ ਗ�ਲ ਤ� ਜਾਣ ੂਕਰਵਾ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵ ੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਨ$ � ਦਾ ਜ� ਉਨ$ � ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ 

ਨਾਮ ਏਜੰਡ ੇਿਵ� ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤ� ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਿਕ ਕੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜ� ਆਪਣ ੇਿਕਸੇ ਿਰਬਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਵਚਾਰਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 

ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਿਕ ਇਹ ਨਾਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵ ੇਤ� ਮਾਣਯੋਗ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦ ੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੰੂ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ/ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮ(ਬਰਿਸ਼ਪ    ਤ+    

ਅਸਤੀਫਾ    ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।‘  

6. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨ8  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ$ � ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ$ � ਨ8  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ� ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਨ� ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨਹੀ਼ ਂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ$ � ਦ ੇਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਹਾਮੀ 

ਭਰਿਦਆ ਂਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮ@ਬਰ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ    ਸਾਲ    ਦੇ    ਪੁਰਸਕਾਰ�    ਲਈ    

ਿਵਚਾਿਰਆ    ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ। ਉਨ$ � ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕMਿਕ 

ਇ� ਕ ਵਾਰ ਮ@ਬਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ�ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ—

ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ  ਿਕ ਅਸਫੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ@ਬਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 

ਨਾਮ ਨਹ, ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

  



100 

 

29 29 29 29 ਸਤੰਬਰ2015 ਨੰੂ ਸ.ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਰ� ਖੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 

ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ� ਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ+ ਸਬੰਧਤ ਅੰਸ਼ 

-------------------------------------- 

ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ਸਕੀਮ� ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਠਤ ਕੀਤ ੇਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 

ਇਕ� ਤਰਤਾ 29 ਸਤੰਬਰ2015 ਨੰੂ ਸ.ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਰ� ਖੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਚੇਰੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ 

ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। 

ਇਕ� ਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ+ ਸਬੰਧਤ ਅੰਸ਼ 

1 ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਪ�ਿਕ�ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ 

ਏਜੰਡ ੇਿਵ� ਚ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਅਧੀਨ ਨ�ਵ� ਦੀ ਸੂਚੀਆ ਂਅਤੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵ� ਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇ

ਪੈਨਲ� ਿਵ� ਚ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮ@ਬਰ� ਜ� ਉਨ$ � ਦ ੇਕਰੀਬੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਦੇ ਨ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਪ�ੰ ਤ ੂਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਭੇਜੇ ਪ�ਤਰ� ਿਵ� ਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮ@ਬਰ ਜ� ਉਸਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ 

ਨ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ ੇਤ� ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ ਨੰੂ ਮ@ਬਰਿਸ਼ਪ ਤ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵ� ਚ ਉਸ ਮ@ਬਰ ਜ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨ� 

ਇਹਨ$ � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨਹ, ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ$ � ਨ8  ਇਸ ਗ�ਲ ਤ ੇਇਤਰਾਜ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਬੋਰਡ 

ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਦਾ ਨ� ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਹ�ਕਦਾਰ ਹੈ 

ਤ� ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।‘ 

2 ‘ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹ� ਤ ਦ� ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਸਾਲ 2007-2008 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ 

ਸਮB ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ੇਮ@ਬਰ� ਦੇ ਨ� ਵ� ਖ—ਵ� ਖ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਚਣੁ ੇਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ/ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ 

ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਿਵ� ਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵ� ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵ� ਲ� 

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵ ੇ ਿਜਸ ਿਵ� ਚ ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ� ਦਾ 

ਿਹ� ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦੇ ਆੜ ੇਨਾ ਆਵ।ੇਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਹਲਫੀਆ ਂ ਿਬਆਨ 

ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸਾਲ 2009 ਤ� ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਅਿਜਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮ@ਬਰ� 

ਦੇ ਿਹ� ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦ ੇਆੜ ੇਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵ� ਲ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮ@ਬਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇ�ਛੁਕ ਹਨ ਤ� ਉਨ$ � ਨੰੂ ਬੋਰਡ 

ਦੀ ਮ@ਬਰਿਸ਼ਪ ਤ� ਅਸਤੀਫਾ ਦਣੇਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵ� ਚ ਵੀ  ਉੁਨ$ � ਦਾ ਨ� ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹ, 

ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦ ੇਕੁਝ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਿਕਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਪੰਰਤ ੂਬਹੁਤ ੇਮ@ਬਰ� ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਪਿਹਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਤ ੇ

ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਿਜਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਬਦਲ ਦੇਵ।ੇ‘  

3 ‘ਇਸ ਗ�ਲ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਿਵ� ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਸਬੰਧੀ 

ਬੋਰਡ ਦੀ ਵ� ਖਰੀ ਮੀਿਟੰਗ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੀ ਨ8  ਸਮੂਹ ਮ@ਬਰ� ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵ� 
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ਦਾ ਿਧਆਨ ਰ�ਖਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਮੁ� ਿਦਆ ਂਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ 

ਉਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।‘ 
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ਿਵਆਿਖਆ ਪ� ਤਰ 

ਮ� ਦ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ: 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਹਰ ਸਾਲ ਇ� ਕ “ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ“ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ :- 

1) ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਿਪਛਲੇ ਿਕਸੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਚੁ� ਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹ� ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪਿਹਲ� ਸਾਿਹਤ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਚੁ� ਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹ� ਕਦਾਰ ਨਹ, ਹੋਵੇਗਾ। 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਸਬੰਧਤ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਭਾਵ ਰਚਨਾਤਮਕ 

ਖੋਜ, ਆਲੋਚਨਾ, ਸੰਪਾਦਨ, ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ, ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਆਦ ਿਵ� ਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵ� ਚ ਯੋਗਦਾਨ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰ� ਿਖਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

3) ਇਹ ਿਵਦਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਖ� ਤੇ ਿਵ� ਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਕਰ ਿਕਸੇ ਸਾਲ ਿਕਸੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਹ�ਕਦਾਰ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵ ੇਤ� ਉਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਛ� ਿਡਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਬ�ੈਕਿਟਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 

 

ਮ� ਦ ਨੰਬਰ 2 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇ� ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਇ� ਕ ਪਲੇਕ 

ਭੇਟ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ :- 

1) ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਦਾਵ� ਿਵ� ਚ ਸਮੂਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:3 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

ਹਰ ਸਾਲ ਿਹੰਦੀ ਦੇ ਇ� ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗ।ੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ: 

1) ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਇ� ਥ� ਦਾ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜਸ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਹ� ਕ ਰ� ਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� 
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ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅਿਧਵਾਸ ਦਾ ਸਮ� ਘ� ਟੋ—ਘ� ਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮB ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:4 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਉਰਦ ੂਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਹਰ ਸਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇ� ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਾਤਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗ।ੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ: 

1) ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਇ� ਥ� ਦਾ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜਸ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਹ� ਕ ਰ� ਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅਿਧਵਾਸ ਦਾ ਸਮ� ਘ� ਟੋ—ਘ� ਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮB ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:5 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

  ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਦੇ ਇ� ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਭੇਟਾ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ: 

1) ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਇ� ਥ� ਦਾ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜਸ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਹ� ਕ ਰ� ਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅਿਧਵਾਸ ਦਾ ਸਮ� ਘ� ਟੋ ਘ� ਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮB ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰਬਰ 6 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀ ਚੋਣ: 

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵ� ਚ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵ� ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ� ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ 

ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹ, ਹੈ ਿਕ :- 
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1) ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪ� ਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਪੰਜਾਬ ਿਵ� ਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੌਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵ� ਚ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤ� ਕ ਦੇਣ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਵੀ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਭੇਟ� ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗ।ੇ 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:7 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ� ਨੰੂ 

ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਇ� ਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇ� ਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨੀਤੀ 

ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09-07-2015 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ ‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਆਲੋਚਕ’ ਸ�ਝੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਵ� ਖਰਾ-ਵ� ਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਵ� ਖਰਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਰਬਪ� ਖੀ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਰ� ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ� ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ� 

ਰਿਹ ਕੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਲੇਖਕ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਪਲੇਕ ਤੇ ਮੈਡਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਇ� ਕ ਤ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ 

ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:8 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ� ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਆਲੋਚਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਇ� ਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇ� ਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09.07.2015 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ 

‘ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ/ਆਲੋਚਕ’ ਸ�ਝੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਵ� ਖਰਾ-ਵ� ਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦ� ਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ/ਖੋਜ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਲਈ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵ� ਖੋ-ਵ� ਖਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ 

ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਰਬਪ� ਖੀ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਰ� ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਿਵਿਗਆਨ/ਕਾਨੰੂਨ/ਮੈਡੀਸਨ/ 

ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ/ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ/ਧਰਮ/ਇਿਤਹਾਸ/ਕੋਮਲ ਕਲਾਵ�/ਿਮਊਿਜ਼ਕ/ਸ਼ਾਰਟਹ@ਡ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ 
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ਆਿਦ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ� ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ� ਰਿਹ ਕੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਲੇਖਕ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਪਲੇਕ ਤੇ ਮੈਡਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਇ� ਕ ਤ� ਵਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ 

ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:9 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਿਵਦੇਸ਼ੀ) ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਿਵਦੇਸ਼ੀ) ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ 

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ: 

1) ਕੇਵਲ ਉਨ$ � ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵ ੇਿਜਨ$ � ਨੰੂ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਘ� ਟੋ-ਘ� ਟ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 

ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮB ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਇ� ਕ ਤ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ 

ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

3) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵB ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ, ਿਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜ� ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵ।ੇ 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ 

ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:10 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ+ ਬਾਹਰ) ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਿਵਭਾਗ ਰਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ� ਿਵਚ� ਇ� ਕ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ )ਪੰਜਾਬ� ਬਾਹਰ) ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਮਨQ ਰਥ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਵ� ਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਨ$ � 

ਨ8  ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਿਨੱਗਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 

ਰਿਹੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ$ੇ ਨਹ, ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਲਈ ਉਨ$ � ਦਾ ਨ� ਿਵਚਾਿਰਆ ਨਹ, ਸੀ ਜ�ਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ:ੋ 

1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ��ਤ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ��ਤ ਿਵਚ ਿਪਛਲੇ ਘ� ਟੋ-ਘ� ਟ 10 ਸਾਲ ਤ� 

ਵਾਸੀ/ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ��ਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 
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2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਇ� ਕ ਤ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ 

ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ 

ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:11 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ-ਸਾਿਹਤ ਲੇਖਕ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰਨ� ਸ਼�ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਵ�ਗ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਬਾਲ ਸਾਿਹਤ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਵੀ 

ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ, ਿਕ: 

1) ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਿਹਤ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਇ� ਥੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮB ਲੇਖਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਵ� ਧ ਿਵਧਾਵ� ਿਵਚ ਸਮੁ� ਚੀ ਸਾਿਹਤਕ ਦੇਣ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ� ਖਣ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ 

ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

 

ਮ� ਦ ਨੰਬਰ 12 ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ� ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਪ� ਤਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿਕਸੇ ; 

1) ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਜ� ਪ� ਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੰਮਪ�ਲ / ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰਬਰ 13 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪ� ਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵ�ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਇਹ ਨਵ� ਪੁਰਸਕਾਰ 2009 ਤ� ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਿਜਹੇ 

ਪ� ਤਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿਕਸੇ :- 

1) ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ / ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਜ� ਇਨ$ � ਿਵ� ਚ ਸਾਿਹ� ਤਕ ਪ�ਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ 

2) ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੰਮਪ�ਲ / ਅਿਧਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:14 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ/ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ 

ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਗੀ/ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ 
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ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09.07.2015 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ� ਵ� ਖਰਾ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

1) ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ/ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

2) ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਪ�ਿਸ� ਧ ਰਾਗੀ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਪਲੇਕ ਅਤੇ ਮੈਡਲ 

ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:15 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ/ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ 

ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਗੀ/ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ 

ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09-07-2015 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਨਾਲ� ਵ� ਖਰਾ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

1) ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਧਾਰਿਮਕ ਵਾਰ� ਅਤੇ ਿਸ� ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਨੰੂ 

ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

2) ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਪ�ਿਸ� ਧ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ� ਥੇ ਦੇ ਮੁ� ਖੀ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਿਸਰੋਪਾ, ਪਲੇਕ ਅਤੇ ਮੈਡਲ 

ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:16 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਿਫ਼ਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ 

ਰੇਡੀਓ/ਥੀਏਟਰ/ਨਾਟਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਇਨ$ � ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ/ਿਨਰਮਾਤਾ/ਅਦਾਕਾਰ/ਲੇਖਕ/ਸੰਯੋਜਕ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09.07.2015 ਨੰੂ ਹੋਈ ਇਕ�ਤਰਤਾ 

ਿਵਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਿਫ਼ਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ/ਿਨਰਮਾਤਾ/ 

ਅਦਾਕਾਰ/ਲੇਖਕ/ਸੰਯੋਜਕ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰ:17 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: 

 ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਸਮB ਇਨ$ � ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ� ਨੰੂ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ 

ਥੀਏਟਰ/ਨਾਟਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਇਨ$ � ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ/ਿਨਰਮਾਤਾ/ਅਦਾਕਾਰ/ਲੇਖਕ/ਸੰਯੋਜਕ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ 
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ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਤੀ 09.07.2015 ਨੰੂ ਹੋਈ 

ਇਕ�ਤਰਤਾ ਿਵਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ/ਿਨਰਮਾਤਾ 

/ਅਦਾਕਾਰ/ਲੇਖਕ/ਸੰਯੋਜਕ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਨਵ� ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਮ� ਦ ਨੰਬਰ 18 ਸ਼�ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ / ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: 

1) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ� ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ / ਪ�ਸਾਰ ਲਈ ਸਾਫ ਸੂਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹ, ਆਪਣਾ 

ਵ� ਡਮੁ� ਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ� / ਸੰਗੀਤਕਾਰ� ਲਈ ਸਾਲ 2007 ਤ� ਇ� ਕ ਵਖਰਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਗਾਇਕ / ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੰੂ 5.00 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 

ਥੈਲੀ, ਸਰੋਪਾ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਪਲੇਕ ਭੇਟ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ  
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‘ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆਿਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ+ ਬਣਾਏ ਿਨਯਮ 

-------------- 
Higher Education and Language Department 

(Education Cell) 

Dated 15
th

 November, 2002 

 

No.6/199/92-1 Edu.Cell/26245- The Governor of Punjab under the Punjab State 

Language Act, 1967 is pleased to give his approval for the establishment of State Advisory 

Board to provide its suggestions to Language Department in its different spheres of working as 

under: 

 

1. The aims and objectives of the State Advisory Board: 

The following are the aims and objectives of this Advisory Board: 

(a) To provide recommendations for providing Govt. grants to writers/artists/institutions etc.; 

(b) To evaluate the literary books of Punjabi, Urdu, Hindi and Sanskrit etc. on the basis of 

publication; 

(c) To recommend the names of capable persons for Punjabi Sahit Shiromani Award and 12 

other Shiromani Awards to be given by Language Department; 

(d) To give its suggestions regarding the development of Languages; 

(e) To give suggestions regarding the implementation of the State Language Punjabi; and 

(f) To provide its suggestions and solid proposals for the overall working of Language 

Department. 

 

2. The Constitution of the State Advisory Board: 

The board will be constituted as under: 

(i) The Minister of Languages (President) 

(ii) Principal Secretary, Higher Education and Languages. (Vide President) 

(iii)Principal Secretary/Secretary Cultural Affairs. (Member) 

(iv) Principal Secretary of Finance Department or its representative not less than the rank of 

Additional Secretary. (Member) 

(v) Vice Chancellors from the Punjab State Universities having the background of Culture 

and Language or their representative not less than the rank of Dean. (Member) 

(vi) The President or the General Secretary of the following institutions: Punjabi Kala 

Parishad Chandigarh, Punjabi Academy Ludhiana, Punjabi Academy Delhi, Punjabi Sahit 

Academy Haryana, Punjabi Sahit Sabha New Delhi, Kendri Punjabi Sabha (Regd.), 

Kendri Punjabi Lekhak Sabha (Sekhon) (Member) 

(vii)Two members of Kendri Sahit Academy and Sangeet Natak Academy New Delhi. (Member) 

(viii) Director, Language Department, Punjab (Member Secretary) 

 

(B) Non-Official Members: 

The non-official members of the Board would be nominated by the Chief Minister on the 

recommendations of the Language Department as under: 

1. 12 members related with the different forms of Punjabi Literature and Culture as Lok 

Gaiki, Kirtan, Dhadi and Bhet-Gaiki. 
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2. 9 members related with the different forms of Punjabi Literature and Language of Hindi, 

Urdu and Sanskrit. Each Language will contain three members. 

3. 3 members from the prominent personalities with the newspapers/television and radio. 

4. 6 members from the prominent personalities national fame related with the fields of Arts, 

Science, Social Service, Medicine, Engineering, Environment etc. 

It is made clear that: 

(a) The members to be nominated under Section 2(B) 1, at least four members would be 

related with Punjabi Literature and Language. 

(b) The members to be nominated under Section 2(B)(1) and (2) generally should be the 

awardees of Kendri Academies or State Academies or other organizations of national 

level/writers/Gaik (singers) 

 

3. The tenure of the members: 

(A) The Ex-officio nominated members would till their services remain the members of the 

Board from Section 2(A) to (9) under Section 2(A)(1) to (4) the tenure of the non-official 

would be three years from the date of notification. 

(B) But this is also made clear that the name of 1/3 members among the non-official 

members of the first time constituted Board would be taken through draw and the names 

drawn in the first draw would be members for one year. The names in the second draw 

would be members for two years arid the remaining members would be members for 

complete three years. After this, every year from Section 2(A) to (4) among the 

nominated members 1/3 members would not remain the members after 3 years, and new 

members would be nominated on their place. 

(C) But this is also made clear that according to first and second lottery the members leaving 

the post before three years and the members who complete their tenure would be eligible 

for second time nomination. 

(D) But this is also made clear that any member can be a member for a maximum period of 6 

years and after three years of his leaving the post they will be capable for renomination. 

 

4. Resignation/Removal of the Non-Official members: 

(a) Any non-official member during his tenure can submit his written resignation to the 

President or Member Secretary. Such resignation would be taken applicable immediately 

from the date of the resignation given. 

(b) If any member remains in Police or Judicial custody for 48 hours or more or a case of 

immorality is registered or he is liable to propagate in favor of or against any particular 

person or persons then the President of the Board would suspend him immediately and he 

can start the proceedings of his termination. 

(c) New person would be nominated on the vacant post due to resignation, death or removal. 

Such nominated member would be the board member till the remaining time of the 

vacant post. 

 

5. Head Office: 

 The Head Office of the State Advisory Board will be the Language Department, Punjab, 

Patiala. 

 

6. Meeting and Coram: 
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(a) There will be at least two meetings in a year of the State Advisory Board and the interval 

between these two meetings will not be more than 180 days. 

(b) The Coram for the working of the State Advisory Board would be at least the fifth part of 

the total members or at least 8 members which so ever is more. Provided amount the ex-

officio members Principal Secretary, Higher Education and Language and Director, 

Language Department presence would be compulsory. 

 

7. The procedure regarding working: The Board President in its first meeting of the Board 

by preparing the detailed procedure as per the recommendations of the Member 

Secretary, Principal Secretary, Higher Education and Language, would implement in 

after seeking Board’s approval. 

 

8. Honorarium & TA/DA 

(a) Ex-officio members would be entitled to have their TA/DA from their respective 

Department. 

(b) Non-official nominated members would get 500/- rupees as honorarium per meeting and 

TA equal to group ‘A’ Officers. 

 

9. This Board is constituted with the approval of A.V. letter No.1/35/200-3NK2/29J5, dated 

8
th

 November, 2002 of the Finance Department. 

 

 

N.S. Rattan 

Chandigarh                  Principal Secretary, 

Dated: 12
th

 November, 2002        Higher Education & Language, Punjab 

---------------------- 

 

 

 

True Translation of the Punjabi Version 

Attested 

Joint Direct, Language Department, Punjab, Patiala. 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

(ਨw ਟ: ਇਹ ਿਨਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ�, ਸ਼�ੀ ਪਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵ� ਲ� ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰਟ 

ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਕਲ %ਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।) 
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ਪ�.ੋਚਮਨ ਲਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨ� ਿਚ� ਠੀ 

(ਪ�ੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ�ੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕBਦਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨਵ, 

ਿਦ� ਲੀ ਵਲ� ਿਮਤੀ 13.03.2021 ਨੰੂ %ਚ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਕ ਿਲਖੀ ਗਈ ਿਚ� ਠੀ ਸੀ। ਉਹ 

ਿਚ� ਠੀ ਹੇਠ� ਿਦ� ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ਜਨਾਬ %ਚ ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਿਹਬ, 

    ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਮ@ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ, ਜੂਨ 2020 ਿਵ� ਚ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦ ੇ

ਕਾਿਬਲ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਪਿਟਆਲਾ ਦ ੇਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਇ�ਕ 

ਮ@ਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹ, ਸਮਿਝਆ, 

ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨ� ਤਥ� ਦੇ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵ� ਚ ਦੋ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਇ�ਕ ਸਟੇਟ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ- ਇਨਾਮ 

ਹਾਿਸਲ ਸਨ ਅਤ ੇਕਈ ਕੌਮੀ ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀਆ-ਂਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨਵੀ 

ਿਦ� ਲੀ, ਕBਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਬਿਠੰਡਾ-,ਦੇ ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਿਵਭਾਗ� ਿਵ� ਚ ਪ�ੋਫੈਸਰ ਅਤ ੇ ਮੁਖੀ ਰਿਹ ਚੁ� ਿਕਆ ਸ�  ਅਤ ੇਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਿਟ�ਿਨਦਾਦ ਿਵ� ਚ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਵੇਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਿਵ� ਚ ਿਹੰਦੀ ਦਾ ਿਵਿਜ਼ਿਟੰਗ ਪ�ੋਫੈਸਰ ਵੀ ਿਰਹਾ ਅਤ ੇਹੁਣ ਵੀ 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਡੀਨ(ਜਨਵਰੀ 2021 ਤ� ਕ) ਦੀ ਿਜ� ਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹ�। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 

ਚੰਡੀਗੜ$ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਡੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵ� ਚ ਖ਼ੁਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਿਹਬ ਮੈਨੰੂ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ 

ਮੈਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਿਵ� ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮ@ਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

       ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੰੂ ਉਦ� ਅਪਮਾਨ ਿਵ� ਚ ਬਦਲ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ, ਜਦ� ਮੈਨੰੂ ਇਨਾਮ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਕਰੀਿਨੰਗ 

ਕਮੇਟੀ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਮ@ਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਾ ਤ� ਿਹੰਦੀ ਲੇਖਕ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਹੰਦੀ ਦ ੇ

ਿਵਦਵਾਨ� ਿਵ� ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਹੁਦ ੇਿਵ� ਚ ਵੀ ਿਹੰਦੀ ਦ ੇਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨ� ਮ@ਬਰ� ਤ� ਿਕਤ ੇਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਡਾ॰ ਸੇਵਾ ਿਸੰਘ 

ਅਤੇ ਮ@ ਦੋਵB ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ ਿਵ� ਚ ਪ�ੋਫੈਸਰ ਅਤ ੇ ਿਵਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵ� ਚ ਡੀਨ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤ ੇਮੈਨੰੂ ਕੌਮੀ ਅਤ ੇਰਾਜ 

ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਾਿਸਲ ਹਨ। ਦੋਵ� ਨੰੂ ਬਾਈ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨ� ਪ�ੋਫੈਸਰ� ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਮ@ ਆਪਣ ੇ

ਦੋਵB ਕੌਮੀ ਇਨਾਮ 2015 ਅਤੇ 2016 ਿਵ� ਚ ਕBਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆ ਂਿਖਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰ�-ਸੁਰਜੀਤ 

ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਵਿਰਆਮ ਸੰਧੁ ਵ�ਗ, ਿਜੰਨ� ਦੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਿਵ� ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ,  ਵਾਿਪਸ ਕਰ ਿਦ� ਤ ੇ

ਸਨ। ਇਸ ਗ�ਲ ਪ�ਤੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮ@ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਕ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦ� ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ ਿਕ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮB ਲੇਖਕ� ਦੀ %ਚ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਤੀ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾ ਵੀ ਰਿਖਆ ਤ� ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਸਮB ਡੂੰ ਘਾ ਸਦਮਾ ਲ� ਗਾ ਜਦ� ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਕੁਝ ਮ@ਬਰ� ਨ8  ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਠQ ਸ ਿਦ� ਤਾ, ਜੋ 

ਨਾਵਾਜਬ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਮਾਣਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਿਹਬ ਨ8  ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਬੋਰਡ ਤ ੇਨਹ, ਠQ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ 

%ਨ8  ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨਹ, ਰਹੇ। ਮੈਨੰੂ ਮੀਿਟੰਗ ਦ ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵ� ਚ ਹੀ ਇਸ ਗ�ਲ ਵ� ਲ ਿਧਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਿਪਆ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਇਨਾਮ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵ� ਲ� ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਹੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਰਿਖਆ ਹੀ 

ਨਹ, ਿਗਆ। ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦ,ੂ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਿਵਧਾਵ� ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮ� ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਿਨਯਮ ਹੈ ਿਕ 

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮਪਲ ਹੋਵ ੇਯਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤ� ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧੀਵਾਸੀ ਹੋਵ।ੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨ8  ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਿਦ� ਤੀ 



113 

 

ਿਕ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਅਤ ੇ

ਛੇ ਿਵਚ� ਇ�ਕ ਲੇਖਕ ਰਾਜੀ ਸੇਠ  ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚਣੁ ਵੀ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਿਜਸ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਤਿਹਤ ਲੇਖਕ ਪੈਨਲ ਿਵਚ� ਛਡ ੇਅਤੇ ਕ� ਢ ੇ

ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਿਵ� ਚ ਜੰਮੇ  85 ਸਾਲ� ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਤਯBਦਰ ਤਨ8 ਜਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੇਖਕ , ਿਜੰਨ� ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਦ� ਤੀਆ ਂ ਸਨ, ਉਹਨ� ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਲਾਹੌਰ ਿਵ� ਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਿਹੰਦੀ ਦੀ ਉਘੀ 

ਗਲਪਕਾਰ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਕੀਤਾ।  

     ਮੇਰਾ ਭਾਵB ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨ8  ਪੁਰਾਣ ੇਅਨੁਭਵੀ ਮ@ਬਰਸ ਦ ੇਦ� ਸੇ 

ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਿਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਲੇਖਕ� ਦੀ ਮੇਿਰਟ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੰੁਦੀ ਹੀ ਨਹ,। ਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦ ੇ

ਹਰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ ਲੇਖਕ� ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ  ਲੈ ਆMਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਚਰਚਾ ਉਨ$ � ਿਵਚ� ਕੁਝ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮ@ਬਰ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਨ� ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਠ� ਪਾ ਲੁਆ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਿਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹ, ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਕੇ ਚੁ� ਪ ਕਰਵਾ ਿਦ� ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਅਤ ੇਸਭ ਤ� ਵ� ਡੇ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਦ ੇਨਾਵ� ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮB 

ਇਸ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਤੈ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ , ਿਜਸ ਿਵ� ਚ ਕੁਝ ਯੋਗ ਨ� ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਨ� ਿਬਨ� ਚਰਚਾ ਤ� ਰ�ਦ 

ਕਰ ਿਦ� ਤ ੇਗਏ। ਵੰਡ ਪੂਰਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਪਲ 93 ਸਾਲ� ਦੇ ਰਤਨ ਿਸੰਘ, 85 ਸਾਲ� ਦੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, 

ਬਲਦਵੇ ਿਸੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਭੁ� ਲਰ ਦੇ ਨਾਵ� ਨੰੂ ਿਬਨਾ ਠQ ਸ ਕਾਰਨ ਤ�  ਅਤੇ ਿਬਨ�  ਚਰਚਾ ਤ� ਰ�ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਥ� 

ਤ� ਕ ਿਕ ਅਜੀਤ ਕੌਰ  ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵ� ਚ ਹ�ਥ ਖੜ ੇਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟ� ਪੁਆਈਆ ਂਗਈਆ ਂਨਾ ਿਕ ੳਨ$ � ਦੀ ਮੇਿਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ 

ਗਈ। ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਤ ੇਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋਵ� ਨੰੂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤ� ਿਗਯਾਨਪੀਠ ਇਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਵੈਮਪੁ ਇਨਾਮ ਹਾਿਸਲ ਹੈ।  

       ਸਤੰਬਰ ਿਵ� ਚ ਿਜਸ ਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨQ ਿਟਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ

ਨ8  ਦਸੰਬਰ ਿਵ� ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ@ਬਰਜ਼ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹ, 

ਸਮਝੀ। ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� 2-3 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਇਨਾਮ ਲਈ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਨਵB ਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਿਜੰਨ� ਬਾਰੇ ਵੇਰਵ ੇਿਸਰਫ 

ਮੌਕੇ ਤ ੇਹੀ ਿਦ� ਤ ੇਗਏ ਅਤ ੇਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਉਨ$ � ਿਵਚ� ਹੀ ਕਈ ਲੇਖਕ� ਦ ੇਨ� ਇਨਾਮ ਲਈ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਰ�ਖ ਿਦ� ਤ ੇਅਤੇ %ਨ� 

ਿਵਚ� ਕਈਆ ਂਨੰੂ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚਣੁ ਵੀ ਿਲਆ ਿਗਆ । ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ, ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ 

ਇਨਾਮ� ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਤ ੇਿਕੰਤੂ ਖੜ ੇਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ। ਇਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨੰੂ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ, ਿਜੰਨ� ਦ ੇ

ਨ� ਤੇ ਬੋਰਡ ਿਵ� ਚ ਿਬਨ� ਚਰਚਾ ਤ� ਹੀ  ਅਨੁਵਾਦ ਇਨਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨ8  ਇ�ਕ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਬਰਿਸ਼ਪ ਤ� 

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਿਦ� ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਿਜਨ$ � ਮ@ਬਰਜ਼ ਨ8  ਅਸਤੀਫ਼ ੇਿਦ� ਤ ੇਹਨ, ਨ� %ਨ� ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਨ� ਹੀ 

%ਨ� ਤ� ਕਾਰਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਿਕM ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਬੜ ੇ

ਸਨਮਾਿਨਤ ਲੇਖਕ ਹਨ।  

       ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮB ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਗ ਲੇਖਕ� ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ 

ਤ� ਕ ਨਹ, ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ, ਿਜੰਨ� ਦ ੇਨ� ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਿਵ� ਚ ਛ�ਟ ਿਦ� ਤ ੇਗਏ ਸਨ। ਜਦਿਕ ਮ@ ਿਜੰਨ� ਲੇਖਕ� ਦੇ 

ਨ�ਵ� ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨ� ਖੁਦ ਇਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇ�ਛਾ ਤ� ਕ ਨਹ, ਜਤਾਈ ਸੀ। ਿਕMਿਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵ� ਡ ੇ ਲੇਖਕ 

ਇਨਾਮ� ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ, ਕਰਦ ੇਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦ ੇਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਕ ਨਹ, ਹੰੁਦੀ। 

ਮ@ ਿਜੰਨ� ਸ� ਤ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਬਾਯ ੋਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮ@ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ ਿਕMਿਕ ਮ@ ਸਮਝਦਾ ਸੀ 

ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਪਛਲੇ ਸਮB ਿਵ� ਚ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ  ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ� ਿਮਲਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਸਨ। ਇਥ� 
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ਤ� ਕ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲੇ 2003 ਦੇ ਇਨਾਮ ਤ� ਵੀ ਪਿਹਲ�। ਇਨਾਮ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਮ@ ਇ�ਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ 

ਵਸਤੂਗਤ (Objective) ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ-(ਓ)-ਸਾਿਹਤਕ ਕ� ਦ, ਸਾਿਹਤਕ ਿਮਆਰ ਪਿਹਲ� ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ। (ਅ) ਜੇ ਦ ੋ

ਲੇਖਕ� ਦਾ ਸਾਿਹਤਕ ਕ� ਦ ਤੇ ਿਮਆਰ ਇ� ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵ ੇਤ� ਉਮਰ ਵ� ਡੀ ਹੋਣ ਨੰੂ ਪਿਹਲ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ 

ਮ@ਬਰ ਦੀ ਰਾਇ ਪੂਰੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤੇ  ਠQ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦ ੇਜੰਮੇ ਸਤਯBਦਰ ਤਨ8 ਜਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ 

ਦੇ ਜੰਮੇ 85 ਸਾਲ� ਦੇ ਗਲਪਕਾਰ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਹਗਲ ਅਤੇ ਓਕਾੜਾ ਦ ੇ ਜੰਮੇ ਜਯਦੇਵ ਤਨ8 ਜਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਤ� 

ਸਾਿਹਤਕ ਕ� ਦ ਤੈ ਿਮਆਰ ਿਵ� ਚ ਛੋਟ ੇਕਈ ਹੋਰ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦ� ਤ ੇਗਏ। ਛ ੇਿਵਚ� ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਇਨਾਮ ਮੇਿਰਟ ਤੇ ਿਦ� ਤ ੇ

ਗਏ,ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਿਵਰੋਧ (dissent) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ।  

    ਪੰਜਾਬੀ ਿਵ� ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਿਵਧਾਵ� ਿਵ� ਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਵ� ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵੀ ਫ਼ਤਹਜੀਤ, ਦਿਲਤ ਲੇਖਕ ਬਲਬੀਰ 

ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਿਜੰਨ� ਦੀ  ਿਕਤਾਬ ਛ�ਿਗਆ ਰੁ� ਖ , ਨ� ਿਸਰਫ ਿਹੰਦੀ ਿਵ� ਚ ਬਲਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਿਵ� ਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਈ ਅਤ ੇਿਜੰਨ� 

ਦੀ ਰਚਨਾ ਤ ੇਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਂਕਈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਿਵ� ਚ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪਤਰ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਸਿਤੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਰਾਨੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਿਦ ਦੀ ਪ�ਿਤਭਾ ਨੰੂ ਵੀ ਅਣ ਗੌਿਲਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

   ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂ ਗ�ਲ� ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰੁਦੀਆ ਂ ਹਨ ਿਕMਿਕ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਿਜੰਨ� ਬਾਰੇ ਮ@ ਆਪਣੀ 

ਰਾਇ  ਅਗੇ ਰ�ਖ ਿਰਹਾ ਹ�। 

 

 

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ  

 

ਹਾਲ�ਿਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀਆ ਂਨੰੂ ਬੋਰਡ ਿਵ� ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ� ਸਰਕਾਰ� 

ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵ� ਚ ਕ�ਗਰਸ ਸਰਕਾਰ� ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮ@ਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 

ਇਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦ ੋਦਹਾਿਕਆ ਂਦੌਰਾਨ, ਜਦ� ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਿਰਟ ਤੇ ਹੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਇਨਾਮ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤ ੇਗਏ। ਪਰ 

ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ@ਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵB- 

1 ਲੇਖਕ ਨ8  ਕੌਮੀ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦ ੇਸਾਿਹਤਕ ਇਨਾਮ  ਹਾਿਸਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਸਾਿਹਤਕ ਕ� ਦ %ਚਾ 

ਹੋਵ ੇ ਜ� ਿਵਦਵਾਨ� ਿਵਚ� ਆਪਣੀ  ਿਵਧਾ ਦਾ ਮੰਿਨਆ ਿਵਦਵਾਨ ਹੋਵ ੇ ਜ�/ਅਤ ੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵ� ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦ-ੇਪ�ੋਫ਼ੇੱਸਰ-

ਮੁਖੀ/ਡੀਨ, ਤੇ ਹੋਵੇ॰ 

2 ਹਰ ਿਵਧਾ ਿਵ� ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈkਬਰਜ਼ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਵ।ੇ ਹੁਣ ਵ�ਗ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹ,। 

3 ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮ@ਬਰਜ਼ ਿਵਚ� ਸਭ ਤ� ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤ ੇਸਕਿਰਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮ@ਬਰ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

4 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ ੇਇਨਾਮ  ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਿਦਵਸ ਤੇ 

ਹੀ ਦੇਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਰਨ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਵ� ਧ ਦ ੇਇਨਾਮ ਇਕ�ਠ8  ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਿਤੰਨ ਲੇਖਕ� 

ਨੰੂ ਸਾਲ� ਨਾਲ ਗੁਣ� ਕਰਕੇ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਿਲਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਿਕ ਹੁਣ ਵ�ਗ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਿਲਸਟ� ਦੀ, ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਿਵ� ਚ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕ� ਟ ਨਾ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇ।  
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5 ਹਰ ਿਵਧਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈkਬਰਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇ�ਕ ਸ�ਝੀ ਿਲਸਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਜੇ ਮਤਭਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਸਾਰੇ ਮ@ਬਰਜ਼ ਦੀਆ ਂਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼� ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣ ੇਰ�ਖ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।  

6 ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵ� ਡ ੇਸਾਿਹਤਕ ਕ� ਦ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਇਨਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾ ਬਾਯ ੋਨਹ, ਭੇਜਦ ੇਜਾ ਭੇਜਣਾ ਨਹ, ਚਾਹੰੁਦ,ੇ ਪੰਜਾਬ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਤ� ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਾਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹ, ਹੰੁਦੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਿਵ� ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇ

ਮੈkਬਰਜ਼ ਨੰੂ ਉਨ$ � ਵ� ਡ ੇਲੇਖਕ� ਦ ੇਵੇਰਵ ੇਖ਼ੁਦ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ8  ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਮ@ ਆਪਣੀ ਿਵਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਿਵਧਾਵ� ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਲੇਖਕ� ਤ� ਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ ਉਨ$ � ਨੰੂ ਵੇਰਵ/ੇਬਾਯ ੋਭੇਜਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਉਨ$ � ਲੇਖਕ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨ8  ਵੀ 

ਇਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ lobbing ਨਹ, ਕੀਤੀ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਿਕMਿਕ ਉਹ ਇੰਨ8  ਵ� ਡ ੇਕ� ਦ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਨ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤ ੇ

ਹੈ ਿਕ ਉਨ$ � ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲੇ 2003 ਦੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਇਨਾਮ ਤ� ਵੀ ਪਿਹਲ� ਇਨਾਮ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਿਕਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਕ ਉਨ$ � ਵ� ਡ ੇ

ਕ� ਦ ਤ ੇਵ� ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਸਿਕ�ਿਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨ8  ਿਨਯਮ� ਦੀ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲ ਿਵ� ਚ ਵੀ ਨਹ, ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ। 85 ਸਾਲ� ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਿਵ� ਚ ਜੰਮੇ ਡਾ ਸਤਯBਦਰ ਤਨ8 ਜਾ ਿਜੰਨ� PPSC ਤ� ਚਣੁ ੇਜਾਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 

ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਇ�ਕ ਚੰਗੀ ਿਕਤਾਬ-ਕਥਾ ਹੀਰ ਰ�ਝਣ ਕੀ- ਦੇ ਕੇ ਿਦ� ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵ� ਚ ਅਿਧਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਚਲੇ 

ਗਏ ਅਤੇ ਉਥ ੇਨਾਟਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵ� ਚ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵ� ਚ ਆਪਣਾ ਨ� ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ$ � ਨੰੂ ਪੈਨਲ ਤ� ਕ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ, 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

       ਇਨਾਮ� ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਜ@ਡਾ ਛਡ ਹੀ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ 

ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮ� ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵ� ਚ ਇਹ ਛੋਟ ੇਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਇਨਾਮ� ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਨਪਟਾ ਦੇਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇ

ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨ8   ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਿਧਆਨ ਵੀ ਨਹ, ਰਿਖਆ ਿਕ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� 2016 ਿਵ� ਚ ਹੋਈ ਿਪਛਲੀ 

ਮੀਿਟੰਗ ਦ ੇਿਮਨਟ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹ, ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੀਿਟੰਗ ਿਜਵB ਿਸਰਫ ਇਨਾਮ� ਲਈ ਹੀ ਸ� ਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਿਕ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਨ8 ਕ ਸਮ� ਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।  

        ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਕਈ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਇ�ਕ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ 

ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇਨਾਮ ਦੇਵਗੇਾ। ਕੀ ਇਸਨੰੂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਨਹ, ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮ@ 

ਆਪਣ ੇਵ� ਲ� ਦ ੋਨਵB ਇਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜੰਨ� ਿਵਚ� ਇ�ਕ ਅਨੁਵਾਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ-ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ, ਸਿਭਆਚਾਰ, ਇਿਤਹਾਸ, ਿਵਿਗਆਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ-ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇ ਤ ੇ ਿਲਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਚਨਾ 

ਜਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਲਈ – 

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਇਨਾਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਇਨਾਮ 

ਦੋਵB ਇਨਾਮ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦ ੇਇਨਾਮ ਲਈ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਰ�ਖਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ 

, ਉਨ$ � ਨੰੂ ਅਨੁਵਾਦ ਦ ੇਮਹ�ਤਵ ਦਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਨਹ, ਹੈ।  ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤ� ਜ� ਪੰਜਾਬੀ ਿਵ� ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧਾ ਦੀ-

ਿਵਿਗਆਨ, ਸਾਿਹਤ, ਇਿਤਹਾਸ  ਆਿਦ ਦ ੇਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਿਸ� ਧ ਤ ੇਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੰੂ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

      ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦ,ੂ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ ੇਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਸਰਫ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਹੀ ਨਹ,, ਸਗ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇ-ਿਵਿਗਆਨ, 

ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ, ਇਿਤਹਾਸ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਜ� ਿਵਦਵਾਨ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕMਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ 

1966 ਤ� ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸਾਿਹਤ ਹੁਣ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵ� ਚ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਰਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦ ੂਜ� ਸੰਸਿਕ�ਤ ਆਿਦ ਿਵ� ਚ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸਾਿਹਤ ਹੁਣ ਉਤਨ8  ਿਮਆਰ ਦਾ ਨਹ, ਰਿਚਆ ਜਾ ਿਰਹਾ, ਿਜਵB ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ 

ਪਿਹਲ� ਰਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ।  

     ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਇਨਾਮ ਦਾ ਨ� ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਜ� ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਰ�ਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ�ਿਕ ਇਸ ਦੇ 

ਦਾਇਰੇ ਿਵ� ਚ ਿਵਿਗਆਨਕ, ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਜ� ਹੋਰ ਪ�ਿਸ� ਧ ਲੇਖਕ ਵੀ ਆ ਸਕਣ , ਿਜਵB ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਜੇ ਨQ ਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤ ੂ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਜ� ਪੰਜਾਬ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਿਕM ਨਹ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ।  

 ਇਨਾਮ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆ ਂਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮ� ਦ� ਹੋਰ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਗੋਚਰੀਆ ਂਸਨ। ਿਜਵB ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ , ਲੋੜਵੰਦ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ 

ਆਰਿਥਕ ਮਦਦ , ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆ ਂ  ਨੰੂ ਮਦਦ, ਖਰਿੜਆ ਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਮਦਦ -ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂ ਮ� ਦ� ਿਜਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹ, 

ਮੰਗਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇ ਿਵ� ਤੀ ਸਾਧਨ ਇੰਨਾ ਲਈ ਸਮਰਥ ਸਨ , ਸੋ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦ� ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੰੂ 

ਅਗਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਿਵ� ਚ ਅਗਾM ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

    2016 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ 28 ਿਕਤਾਬ� ਛਪਣ ਿਹ� ਤ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈਆ ਂ ਸਨ, ਉਨ$ � ਿਵਚ� ਿਕੰਨੀਆ ਂ ਛਪ ਚੁਕੀਆ ਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹ, ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। 

   2016 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਈਬੁਕਸ ਛਾਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਈਬਕੁਸ ਹੁਣ ਛਪਦੀਆ ਂਹਨ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਨਹ, ਿਦ� ਤੀ ਗਈ।  

    ਅ�ਜਕ� ਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�  ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹ� ਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤ� ਕੰਮ ਹੀ ਨਹ, ਕਰਦੀ, ਜਦਿਕ ਵੇਬਸਾਇਟ ਰਾਹ, ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਿਵਕਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਿਵ� ਚ ਹੀ 

ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀਆ ਂਅਸਾਮੀਆ ਂਭਰਨੀਆ ਂਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਦੀਆ ਂਜੋ ਤਰ�ਕੀਆ ਂਬਾਕੀ 

ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਿਵ� ਚ ਲੰਬ ੇਸਮB ਤ� ਖਾਲੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵੀ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ 

ਿਵ� ਚ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

  2016 ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਇ�ਕ ਬੁਕ ਵੈਨ ਦੀ ਵੀ ਗ�ਲ ਹੋਈ ਸੀ,  ਜੋ ਜਗਾਹ ਜਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ 

ਦੀਆ ਂ ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ, ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਵੇਬਸਾਇਟ ਅਤੇ ਬੁਕ ਵੈਨ ਦੋਵB ਚੰਗੀਆ ਂਤੇ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ  ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਕਾਫੀ ਿਕਤਾਬ� ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਅਤ ੇਸਸਤੀਆ ਂਹਨ, ਉਨ$ � ਦੀ ਖੂਬ ਿਵਕਰੀ ਇੰਨਾ ਰਾਹ, ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਿਪ� ਛਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ ਜੋ ਿਕਤਾਬ� ਸਟਾਕ ਿਵਚ� ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀਆ ਂਹਨ , ਉਨ$ � ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਖਤਮ 

ਿਕਤਾਬ� ਿਕੰਨੀਆ ਂਛਪੀਆ ਂਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹ, ਿਦ� ਤੀ ਗਈ।  

   Mਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਛਾਪੀਆ ਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਿਕਤਾਬ� ਕਲਾਿਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਦੋਬਾਰਾ ਛਪਣੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਕ ਿਵ� ਚ ਰਿਹਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ�  ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ� ਛਪੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਭਤੀਜੀ 

ਵਿਰੰਦਰ ਸੰਧੁ ਦੀ ਿਲਖੀ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ -ਯੁਗਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਉਨ$ � ਦ ੇਪੁਰਖੇ-ਛਾਪੀ 

ਗਈ ਸੀ, ਅ�ਜ ਕ�ਲ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਇ�ਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹ, ਹੈ, ਜਦਿਕ ਇ�ਕ ਪ�ਾਇਵਟੇ ਪਬਿਲਸ਼ਰ ਉਸੇ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਬਨ� ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਤ� ਹੀ ਛਾਪ ਕੇ ਮਿਹੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਚੇੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੰਦਰ ਸੰਧੁ ਨੰੂ 

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਿਹੰਦੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ 2008 ਦਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਇਨਾਮ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਅ�ਜ ਕ�ਲ ਿਬਮਾਰ 
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ਹਾਲਤ ਿਵ� ਚ  ਇੰਗਲ@ਡ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ� ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵ� ਚ ਅਨੁਵਾਦਤ ਨਾਵਲ-ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ -

ਅਤੇ ਿਹੰਦੀ ਿਵ� ਚ -ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਿਭਨੰਦਨ ਗ�ੰ ਥ -ਵੀ ਸਟਾਕ ਿਵ� ਚ ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਖਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਕਤਾਬ� ਪਾਠਕ�-ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤ ੇਦੋਬਾਰਾ ਛਾਪਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਿਵਕਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 

ਸੌਰਭ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵੀ ਦੋਬਾਰਾ ਛਪਣ ੇ ਚਾਹੀਦ ੇ ਹਨ। ਜਨ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵੀ ਦੋਬਾਰਾ ਛਪਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

     ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫਤਰ� ਿਵ� ਚ ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ  ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ�ਬੰਧ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

      ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਵੇਬਸਾਇਟ ਨੰੂ ਚਾਲ ੂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ 

ਿਕਤਾਬ� ਅਤ ੇਖਰਿੜਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਡਸਪਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਫਟੋੋਜ ਅਤ ੇਿਵਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆ ਂ

ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤ� ਵ� ਧ ਿਪੰਡ� ਦੀਆ ਂਲਾਇਬ�ੇਰੀਆ ਂਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਭੇਜਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।  

ਿਕਤਾਬ� ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵ� ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਦ ੇਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਿਵ� ਚ 

ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

    ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ� ਜੋ ਕੰਮ ਦਹਾਿਕਆ ਂਪਿਹਲ� ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਨ$ � ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮ@ ਹੀ ਦ ੋ

ਦਹਾਕੇ ਤ� ਵੀ ਵ� ਧ ਪਿਹਲ� ਸੁਰਜੀਤ ਹ�ਸ ਦ ੇਨਾਵਲ ਿਮ� ਟੀ ਦੀ ਢਰੇੀ ਦਾ ਿਹੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ 

ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਹਾਲੀ ਤ� ਕ ਨਹ, ਛਪੀ।   

    ਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਪੂਰੀਆ ਂਮ� ਦ� ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਤ� ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨ8 ਕ ਸੁਝਾਅ ਮ@ ਦ ੇਸਕਦਾ ਸ�, ਕੁਝ ਮ@ 

ਇਸ ਪ�ਤਰ ਿਵ� ਚ ਿਲਖ ਿਦ� ਤ ੇਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ� ਚ 1907 ਿਵ� ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਕਰਸਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਿਲਖੇ ਬ�ਕੇ ਦਯਾਲ ਦੇ 

ਗੀਤ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜ� ਟਾ ਨੰੂ ਮ@ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਪਗੜੀ 

ਸੰਭਾਲ ਜ� ਟਾ ਲਿਹਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ 140ਵB ਜਨਮ ਿਦਹਾੜ ੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਿਦਵਸ 

ਵਜ� ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ 

ਜਦ� ਇ�ਕ ਮ@ਬਰ ਨ8  ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹ�ਕ ਿਵ� ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤ� ਇ�ਕ ਹੋਰ ਮ@ਬਰ ਨ8  ਇਸਨੰੂ ਿਸਆਸੀ ਮਸਲਾ 

ਕਿਹ ਕੇ ਗ�ਲ ਅ� ਗੇ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹ, ਿਦ� ਤੀ, ਜਦ ਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਕੰਨ8  ਹੀ ਮ@ਬਰਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨ8  ਿਕਸਾਨ� ਦ ੇਸੰਘਰਸ਼ 

ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਿਵ� ਚ ਆਪਣ ੇਪਦਮ ਸ਼�ੀ ਵਰਗੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਵਤਾਵ� ਵੀ ਿਲਖੀਆ।ਂ ਿਸਆਸੀ ਮਸਲਾ ਕਿਹ 

ਕੇ ਿਕਸਾਨ� ਦ ੇਸੰਘਰਸ਼ ਤ� ਮੰੂਹ ਮੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਲੇਖਕ� ਦਾ ਆਪਣੀਆ ਂਸਮਾਜੀ ਿਜ� ਮੇਵਾਰੀਆ ਂਤ� ਮੰੂਹ ਮੋੜਨ ਵ�ਗ ਸੀ।  

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ8  ਮੈਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ ਦ ੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦ ੇ ਮ@ਬਰ ਵਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜੋ 

ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸ̂ਪੀ ਸੀ, ਉਸਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਨਭਾMਦ ੇਹੋਏ ਮ@ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣ ੇਇਹ ਸੁਝਾਅ 

ਦਰਜ ਕਰ ਿਦ� ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤ� ਇੰਨਾ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤ� ਮ@ 

ਹਜ਼ਾਰ ਹ�।  

       ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵ� ਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮ@ ਇਹ ਖ਼ਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹ� ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ 

ਿਵਆਪਕ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ� ਵ� ਲ� ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਵ� ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬਲੋਗ ਤ ੇਖੁ� ਲੇ ਖ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ� ਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਹ� । 
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