
ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ	ੀਸ਼ਦ ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰ:8 ਰਾਹ� ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 

 ‘ਇਸ ਸਮ  ਦੌਰਾਨ ਕਲਾ ਪ	ੀਸ਼ਦ ਵ# ਲ� ਵ# ਖ-ਵ# ਖ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵ# ਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ� ਦੀਆਂ ਨਕਲ�।‘ 

 

ਿਦ# ਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ  

ਸੰਸਥਾਵ. ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ, ਪਿਟਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ (ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ) 15,000 

ਸਰਗਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਿਮਊਿਜਕ ਐਡਂ ਆਰਟ, ਅੰਿਮ	ਤਸਰ 13,924 

ਯੂਨੀਅਨ ਿਕ	ਸ਼ਚਨ ਕਾਲਜ, ਬਟਾਲਾ 30,000 

ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਿਦ� ਲੀ) 4,91,584 

ਫੋਕ ਲੌਰ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਿਰਸਰਚ, ਅੰਿਮ2ਤਸਰ 20,000 

ਪੰਕਜ ਸਚਦੇਵਾ, ਅੰਿਮ	ਤਸਰ 1,60,000 

ਿਪ	ੰ ਸੀਪਲ, ਿਹੰਦ ੂਕਿਨਆ ਕਾਲਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ 30,000 

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਿਗ2ਤੀ ਮੰਚ, ਜਲੰਧਰ 50,000 

ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਿਕਰਤ ਪ2ਾਜੈਕਟ, ਮੋਗਾ 30,000 

ਕ7ਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ>, ਮੁਹਾਲੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ) (ਸਸ਼ੁੀਲ 

ਦੁਸ.ਝ) 

20,000 

ਸ਼	ੀ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਦੇਵਨੀਤ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਮਾਨਸਾ 

ਿਵਖ ੇਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਕਵੀਆ ਂਦਾ ਮਾਣ ਭ# ਤਾ 

34,000 

ਿਮਲਟਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਚੰਡੀਗੜ: 1,29,000 

ਐਮ.ਐਲ. ਭਾਸ਼ਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਿਫਰਜ਼ੋਪਰੁ 50,000 

ਪੰਜਾਬ ਜਾਿਗ2ਤੀ ਮੰਚ, ਜਲੰਧਰ 1,00,000 

ਮਾਲਵਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਡਂ ਕਲਚਰਲ ਫਾGਡੇਸ਼ਨ, ਬਿਠੰਡਾ 50,000 

ਕ;ਮਾਤਰੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ, ਫਗਵਾੜਾ 30,000 

ਕ7ਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ> ਮੁਹਾਲੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ) (ਸਸ਼ੁੀਲ 

ਦੁਸ.ਝ) 

1,00,000 

ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ: ਪਿਟਆਲਾ 1,50,000 



ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਚ, ਜਲੰਧਰ 25,000 

ਡਾ.ਨਰੇਸ਼, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਬਟਾਲਾ 25,000 

ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਫਾਰ ਿਕਰਤ ਪ2ੋਜੈਕਟ 30,000 

ਿਵਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ: ਪਿਟਆਲਾ 2,00,000 

ਫੋਕ ਲੋਰ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਿਰਸਰਚ, ਅੰਿਮ2ਤਸਰ 20,000 

ਿਪ	ੰ ਸੀਪਲ, ਕੇ.ਆਰ.ਐਮ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਨਕੋਦਰ 25,000 

ਨਾਦ ਪ2ਗਾਸ਼, ਅੰਿਮ2ਤਸਰ 50,000 

ਿਪ	ੰ ਸੀਪਲ ਕੰਿਨਆ ਮਹਾ ਿਵਿਦਆਲੇ, ਜਲੰਧਰ 40,000 

1 ਿਦਨ ਦਾ ਨI ਸ਼ਨਲ ਸਮੈੀਨਾਰ, ਿਪ	ੰ ਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਿਮ	ਤਸਰ 35,000 

ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪ	ੋਗਰਾਮ ਗੁਰ ੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ (ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ) 

ਿਰਅਲ ਫੋਕ ਕਲਚਰਲ ਇੰਟਰਨI ਸ਼ਨਲ ਅਕਾਦਮੀ 

50,000 

ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਫਲੇਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਕਵੀਆ ਂਨੰੂ ਮਾਣ-ਭੇਟ. 31,000 

ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਪ	ਧਾਨ, ਸਾਿਹਤਕ ਏਕਮ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਿਮ	ਤਸਰ (ਅਰਿਤੰਦਰ 

ਿਸਧ)ੂ 

35,000 

ਿਪ	ੰ ਸੀਪਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਸ਼ਨ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ 50,000 

ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ> 25,000 

ਪ	ਧਾਨ, ਸੰਗਰਰੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਸੈਟੀਵਲ 40,000 

ਪ7ਡੂ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ ਬਾਿਲਆਂਵਾਲੀ 

(ਬਿਠੰਡਾ) 

30,000 

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਸੁਾਇਟੀ (ਪ	ਧਾਨ) 50,000 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ, ਬਰਨਾਲਾ 20,000 

ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਰਬਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀ: ਪਿਟਆਲਾ (ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ) 20,000 

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਲੰਧਰ 50,000 

ਪੀਪਲ ਿਲਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਬਿਠੰਡਾ 40,000 

ਿਪ	ੰ ਸੀਪਲ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ 30,000 

ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ: ਪਿਟਆਲਾ 1,00,000 

ਹੈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ: ਪਿਟਆਲਾ 1,25,000 



ਗੁ# ਡੀਆ ਂਪਟੋਲੇ, ਲੁਿਧਆਣਾ (ਦਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਢ# ਟ) 40,000 

ਿਪ	ੰ ਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਕਰਮਸਰ 30,000 

ਹੈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ: ਪਿਟਆਲਾ 1,00,000 

ਮਾਲਵਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਡਂ ਕਲਚਰਲ ਫਾGਡੇਸ਼ਨ, ਬਿਠੰਡਾ (ਹਰਿਵੰਦਰ ਖਾਲਸਾ) 5,00,000 

ਪੀਪਲ ਫੋਰਮ, ਬਰਗਾੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ 50,000 

ਅਦਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ, ਲੁਿਧਆਣਾ (ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ) ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 52,000 

ਨਾਦ ਪ2ਗਾਸ਼, ਅੰਿਮ2ਤਸਰ 50,000 

ਹੈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ: ਪਿਟਆਲਾ 30,000 

ਿਪ	ੰ ਸਪੀਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਿਮ	ਤਸਰ 75,000 

ਿਪ	ੰ ਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 10,000 

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਚੇਅਰ, ਪਿਟਆਲਾ (ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ) 30,000 

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 25,000 

ਿਵਵੇਕ ਸ� ਥ, ਲੁਿਧਆਣਾ (ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ) 40,000 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਪਠਾਨਕੋਟ 20,000 

ਿਪ	ੰ ਸੀਪਲ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ> 40,000 

ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀ:, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 50,000 

ਮਾਲਵਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਡਂ ਕਲਚਰਲ ਫਾGਡੇਸ਼ਨ, ਬਿਠੰਡਾ (ਹਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

ਖਾਲਸਾ) 

1,00,000 

ਕ;ਮਾਤਰੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ, ਫਗਵਾੜਾ 25,000 

ਸ਼	ੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਿਮ	ਤਸਰ 50,000 

ਅਦਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ (ਲੁਿਧਆਣਾ) (ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ) 50,000 

ਕੇਸ਼ੋ ਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ 25,000 

ਿਪ	ੰ ਸੀਪਪਲ, ਕਮਲਾ ਨL ਹਰ ੂਕਾਲਜ ਫਾਰ ਿਵਮੈਨ, ਫਗਵਾੜਾ 25,000 

ਹੈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ: ਪਿਟਆਲਾ 60,000 

ਇੰਡੀਅਨ ਿਪਪਲਸ ਿਥਏਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 50,000 

ਗੁਰੂਕੁਲ ਿਮਊਿਜਕ ਐਡਂ ਡ.ਸ ਅਕਾਦਮੀ 35,000 

ਹਿਰੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਕਲਚਰਲ ਪ	ੋਗਰਾਮ 40,000 



ਸਾਿਹਤਕ ਸ� ਥ ਲੁਿਧਆਣਾ (ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ) 30,000 

ਸ਼	ੀਮਤੀ ਿਕਰਨਪ	ੀਤ ਧਾਮੀ, ਕਲਚਰਲ ਪ	ੋਗਰਾਮ 50,000 

ਭਾਈ ਕਾਨ:  ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਰਚਨਾ ਿਵਚਾਰ ਮੰਚ ਨਾਭਾ (ਪਿਟਆਲਾ) 60,000 

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਿਗ	ਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਿਵਨM ਦ ਬਾਲਾ) 15,000 

ਪ7ਡੂ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ ਜਨਰਲ ਸਕ# ਤਰ ਬਾਿਲਆਵਂਾਲੀ 

(ਬਿਠੰਡਾ) 

20,000 

ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੁਿਧਆਣਾ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਫਾGਡੇਸ਼ਨ 23,000 

ਭਾਈ ਕਾਨ:  ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਰਚਨਾ ਿਵਚਾਰ ਮੰਚ ਨਾਭਾ (ਪਿਟਆਲਾ) 50,000 

 ਕੁ� ਲ ਖਰਚਾ- 45,01,508 ਰੁ: 

 

 ਿਰਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 


