
ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ	ੀਸ਼ਦ ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰ:12, 13 ਅਤੇ 14 ਰਾਹ� ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 

12. ‘ਇਸ ਸਮ	 ਦੌਰਾਨ ਕਲਾ ਪ�ੀਸ਼ਦ ਵ� ਲ� ਿਕੰਨ�  ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ? ਇਨ" # 

ਪ�ੋਗਰਾਮ# ਿਵਚ ਿਕਨ" #-ਿਕਨ" # ਸੰਗੀਤਕਾਰ# ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ# ਨ�  ਪ�ਫੋਰਮ ਕੀਤਾ? ਕਲਾਕਾਰ# ਨੰੂ ਿਦ� ਤੀ 

ਗਈ ਮਾਣ-ਭੇਟਾ ਤੇ ਟੀ.ਏ. ਡੀ.ਏ. ਆਿਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ# ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵ� ਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ$ ਦੀਆਂ ਨਕਲ$। ‘ 

13. ‘ਸੰਗੀਤਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ# ਤੇ ਹਏੋ ਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਵੇਰਵਾ। ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ$ ਦੀਆਂ ਨਕਲ$। ‘ 

14. ‘ਨਾਟਕ# ਨੰੂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ# ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਵਰੇਵਾ। ਸਬੰਧਤ 

ਦਸਤਾਵੇਜ$ ਦੀਆਂ ਨਕਲ$। ‘ 

 

ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ  

ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

  

ਸ਼	ੀ ਦੇਵ ਿਦਲਦਾਰ, ਗਾਇਕੀ ਲੁਿਧਆਣਾ 35,000 

ਸ਼�ੀ ਿਪ�ਤਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੋਢੀ ਮੋਹਾਲੀ 21,000 

ਸ਼�ੀ ਨਸੀਬ ਿਸੰਘ (ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ�ਗੋਰਾਮ) 8,000 

ਸ਼�ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਿਹਲ (ਯੂ.ਐਸ.ਏ.) 21,000 

ਸ਼	ੀਮਤੀ ਿਪ	ਆ ਕੌਰ 30,000 

ਸ਼�ੀਮਤੀ ਲਾਚੀ ਬਾਵਾ ਿਵਰਸਾ ਿਵਹਾਰ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖ ੇ 15,000 

ਸ਼	ੀਮਤੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਲੁਿਧਆਣਾ 9,000 

ਸ਼�ੀ ਿਵ� ਕੀ ਖਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ" 25,000 

ਸ਼�ੀ ਜੌਹਰ ਅਲੀ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ 40,000 

ਸ਼�ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਿਹਲ 40,000 

Morha Foundation (ਰ< ਬੀ ਸ਼ੇਰਿਗ< ਲ) 3,54,000 

ਸ਼	ੀ ਦੇਵ ਿਦਲਦਾਰ, (ਗਾਇਨ) ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਿਵਖੇ 35,000 

ਸ਼�ੀ ਯਾਕੂਬ ਿਗ� ਲ (ਗਾਇਨ) ਕਰਤਾਰਪਰੁ ਿਵਖ ੇ 35,000 

ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਾਇਕੀ ਚੰਡੀਗੜ" 25,000 

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਤਸਵ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਿਵਖੇ ਮਨਾਇਆ 1,33,500 



ਿਗਆ। ਉਸ ਿਵਚ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ$ ਨD  ਭਾਗ ਿਲਆ। 

ਸ਼�ੀ ਦੇਵਕੀ ਆਨੰਦ, ਚੰਡੀਗੜ" 40,000 

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਗੌਰਮ	ਟ ਕਲਾਜ, ਕਰਮਸਰ 30,000 

ਸ਼	ੀ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬ< ਬਲ 50,000 

ਸ. ਹਿਰੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ 30,000 

ਸ਼�ੀ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ (ਮਾਲਵਾ ਆਰਟ ਐਡਂ ਹੈਰੀਟੇਜ) ਮਹੁਾਲੀ 21,000 

ਸ਼�ੀ ਜੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ (ਿਗ� ਧਾ ਪਾਰਟੀ) 31,000 

ਗੁਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਐਡਂ ਪਾਰਟੀ (ਗਾਇਨ) 70,000 

ਸ਼�ੀ ਮ� ਖਣ ਿਸੰਘ 18,000 

ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮਲਵਈ ਿਗ� ਧਾ 20,000 

ਹਸਰਤ ਅਲੀ 15,000 

ਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਾਇਕੀ 21,000 

ਿਵਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਸੰਗਰੂਰ  

ਤਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 40,000 

ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 30,000 

ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ 50,000 

ਨੀਲੇ ਖ$ 5,000 

ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ 40,000 

ਨੀਲੇ ਖ$ 40,000 

ਸ਼	ੀ ਦੇਵ ਿਦਲਦਾਰ 45,000 

ਇਸ਼ਵਰ ਿਦਆਲ 5,000 

ਸ਼	ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹ< ਮਦ 35,000 

ਸ਼�ੀ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ 15,000 

ਕੈਲਹਰੀ ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ 25,000 

ਹਿਰੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ 30,000 

ਸ਼	ੀ ਬਲਬੀਰ ਸੂਫੀ 50,000 

ਸ਼�ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹ� ਮਦ 25,000 



ਸ਼�ੀ ਕੇਸਰ ਿਸੰਘ ਐਡਂ ਪਾਰਟੀ 15,000 

ਸ਼�ੀ ਸੁਰਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਯਮਲਾ, ਲੁਿਧਆਣਾ 25,000 

ਸ਼�ੀ ਿਵਜ ੇਕੁਮਾਰ ਯਮਲਾ, ਪਿਟਆਲਾ 25,000 

ਸ਼�ੀ ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮਾਨ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ. 51,00 

ਹਿਰੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਕਲਚਰਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ 40,000 

ਸੰਗਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਿਮਯਿੂਜਕ ਐਡਂ ਆਰਟ 

(ਮੋਹਾਲੀ) 

13924 

ਸ਼�ੀ ਗੁਰਸਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ 11,000 

ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਫੈਸਟੀਵਲ 88,000 

ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੁਿਧਆਣਾ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਫਾDਡੇਸ਼ਨ 23,000 

ਸੁਨੀਤਾ ਧਾਰੀਵਾਲ (ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਾਮ) 50,000 

ਯਾਕੂਬ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਾਮ 50,000 

ਨੀਲੇ ਖ$ 5,000 

ਸ਼	ੀ ਦੇਵ ਿਦਲਦਾਰ 5,000 

ਮਿਹਕ ਭਾਰਤੀ 1,000 

ਿਨਵਿੇਦਤਾ ਿਸੰਘ 3,000 

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸ� ਿਭਆਚਾਰਕ ਉਤਸਵ ਿਵਚ ਕਵੀ 

ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। 

48,000 

ਮ# ਬੋਲੀ 30,760 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 3,54,881 

ਰਬਾਬ ਉਤਸਵ  

ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਿਸੰਘ 3,00,000 

ਗੁਲਫਾਮ ਅਿਹਮਦ 50,000 

ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 40,000 

ਗੁਲਫਾਮ ਅਿਹਮਦ 50,000 

ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ 60,000 

 ਕੁ� ਲ ਖਰਚਾ- 29,01,165 ਰਪੁਏ 



 


