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ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ 

ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਸੈਕਟਰ 16-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਫੋਨ: 0172-2771472 

ਈ-ਮੇਲ: plkapunjab@gmail.com 
 

ਅੱਖਰਕਾਰੀ 

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 

“ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ” 
 
ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰੂਾ ਫਾਰਮ ਲਿਆਨ ਨਾਲ ਪਲੜ੍ਹਆ ਜਾਵੇ। 

੨੫,੦੦੦/- ਰਪੁ੍ਏ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦ ੇ੫ ਇਨਾਮ  

 
ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣਾ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ੱਤਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ  

ਆਖਰੀ ਮਮਤੀ 12 ਅਗਸਤ 2019 

ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਮਤੀ 1 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2019, ਸਮਾਾਂ 11.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 4.00 ਵਜੇ ਤੱਕ  
ਸਥਾਨ : ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਸੈਕਟਰ 16-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਦਫਤਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। 

 

ਲਵਸ਼ਾ: 
ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ  “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ” ਦੇ ਲਵਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਿਾਲਰਤ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ  

ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਮਿਤ 

ਮਮਰਆਦਾ ਦਾ ਮਿਆਨ ਰਖੱਦੇ ਿੋਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅੱਖਰਕਾਰੀ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਮਾਲਿਅਮਾਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਹ ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਲਨਯਮ ਹੇਠ ਲਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ: 

ਯੋਗਤਾ: 
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਮਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਖੁੱਲ੍ਾ ਸੱਦਾ ਿੈ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਅਗਸਤ 2019 ਨੰੂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

 

ਇਨਾਮ: 
25,000/- ਰੁਪ੍ਏ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੇ 5 ਇਨਾਮ  

 

ਕਲਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ: 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਖਰਕਾਰੀ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) ਦੀਆਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕੱ ਜਾਾਂ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ 5 ਮੌਲਲਕ ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ 
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ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਲਯੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਾਸਪਰੋਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਡੀ/ਡੀਵੀਡੀ/ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਦਫਤਰ ਲਵਚ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ । ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੀਡੀ/ਡੀਵੀਡੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਕਸੇ-ਲਕਸਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਲਪਰੰਲਟਡ ਬਾਇਓਡਟਾ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ) 

 

ਸਾਈਜ਼: ਆਕਾਰ 
ਕਲਾਲਿਤ ਫਰੇਮ ਇਲਤਆਲਦ ਸਮੇਤ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ 5x5 ਫੁੱਟ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ । ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਿੋ ਵੱਿ ਪ੍ੂੰਜ ਫੁਟੱ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਪ੍ਰ ਦ ਜੀ 

ਸਾਈਡ ਪ੍ੂੰਜ ਫੁੱਟ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ  ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ । ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ । 
 

ਬੀਮਾ: 
ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ  ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਕਲਾਲਿਤਾ ਦੀ ਸਲਹਜ ਢਗੰ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 
ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ  ਇਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ- ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋੇਜ, ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 

ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰੌਾਨ ਲਕਸੇ ਲਕਸਮ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਲਵਚ ਅਕਾਦਮੀ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਖੱ ਲਵੱਚ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲਕਸੇ 

ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਵਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੰੁਣ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ 

ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: 
ਲਜਸ ਕਲਾਲਿਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਚੁਣ ਲਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕਲਾਲਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਵਾਲਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਲਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਦੰਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਾਲਲਿਤਾਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਲਵੱਚ ਵਾਲਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਲਨਰਿਾਲਰਤ ਸਮੇਂ 

ਲਵੱਚ ਵਾਲਪਸ ਨਾ ਲਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 
 

ਚੋਣਕਾਰ/ਚੋਣ (ਲਜਊਰੀ): 
ਲਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਾਉਣ ਜਾਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ 

ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਨਯਮ ਦੀ ਲਵਆਲਖਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਵਚ ਚੋਣਕਾਰਾਾਂ (ਲਜਊਰੀ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲੰਤਮ ਮੰਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਚੋਣਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ  ਲਕਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਤੇ 

ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ  ਲਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਜਬ ਲਗਣਤੀ ਲਵਚ ਜਾਾਂ ਵਾਮਜਬ ਮਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਤਾਾਂ ਨਾ ਲਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਇਨਾਮਾਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਲਮੱਥਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚੋਣਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਚੋਣਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਕਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਲਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਜਨਹਾਾਂ ਲਵਚ 

ਕਲਾਕਾਰ, ਕਲਾ-ਇਲਤਹਾਸਕਾਰ, ਲਸੱਖੀ ਦੇ ਲਵਦਵਾਨ, ਕਲਾ ਅਲਿਆਪਕ, ਭਵਨ-ਕਲਾ ਮਾਲਹਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਆਲੋਚਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਚੋਣਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਲਮੱਥਣ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਦਮੀ ਇਕ ਜਾਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਿ ਚੋਣਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਸੰਬੰਿੀ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਕਸਮ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਜਾਾਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਲਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਲਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ: 
ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਵਿੀਆ ਢਗੰ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿੋਣੀਆਾਂ ਚਾਿੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਦ ੇਲਪੱਛੇ ਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਲਜਹਦੇ ਲਵੱਚ ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਲਿਤ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਸਮੇਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਲਵਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਲਲਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਲਵਖ ੇਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਜਾਾਂ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਲਵੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਲਰਆਦਾ ਨੰੂ ਲਿਆਨ ਲਵੱਚ ਰਖਲਦਆਾਂ ਇਨਾਮ ਵੂੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦ ੇਮੌਕੇ ਇਨਾਮ ਉਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੰੂ ਲਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਲਜਸ ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਦਣੇ ਲਈ ਚੁਲਣਆ ਲਗਆ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਵੂੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦਰੌਾਨ ਲਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਲਵਚ ਪਲਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਪਰਤੀਲਨਿੀ ਨੰੂ 

ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਇਨਾਮ ਵਿਰੇੇ ਲਹੱਲਸਆਾਂ ਲਵਚ ਵੰਲਡਆ ਜਾਾਂ ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਤੋਂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਲਹੱਲਸਆਾਂ ਲਵਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ 

ਜਾ ਸਕਦੀ।  

ਲਕਸੇ ਵੀ ਰਪੂ ਲਵੱਚ ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਵਾਲਲਆਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਤੇ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮਵਚ ਮਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯਗੋ ਮੰਲਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਲਿਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਾਂ/ਪਤਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਲਸਰਲੇਖ, ਨਾਪ, ਮਾਲਿਅਮ, ਲਸਰਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਲ ਆਲਦ ਇਕ 

ਪਰਚੀ ਦ ੇਉਪਰ ਲਲਖਕੇ ਜਮਹਾਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਲਿਤ ਦ ੇਲਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਚੁਣੀ ਗਈ ਲਕਸੇ ਵੀ ਕਲਾਲਿਤ ਨੰੂ ਕੈਟਾਲਾਗ ਲਵੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ, ਪੋਸਟਰ ਉੱਤੇ, ਇਸ਼ਲਤਹਾਰਾਾਂ ਲਵੱਚ, ਹੋਰਲਡਗੰ ਉਤੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਰਚਾਰ 

ਮਾਲਿਅਮਾਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਲਪਰੰਟ ਜਾਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਲਨਕ ਮੀਡੀਆ ਲਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ ਕੋਲ 

ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਵਾਏ ਖ਼ਦੁ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੰੂ ਅਕਾਦਮੀ ਇਹ ਮੰਨੇਗੀ ਲਕ ਫਾਰਮ ਲਵੱਚ ਲਦੱਤੀ 

ਸੂਚਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਲਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰ ੇਸਬੂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਲਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਲਨਯਮਾਾਂ 

ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਫਾਰਮ ਦ ੇਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦ ੇਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਮਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ 

’ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਫਾਰਮ ਰਦੱ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲਵਚ ਲਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਪਰੌਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਲਨਆਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 
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ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ 

ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਸੈਕਟਰ 16-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਫੋਨ: 0172-2771472 

ਈ-ਮੇਲ: plkapunjab@gmail.com 
 

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 

ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 
 

ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਮਤੀ:  
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ੱਤਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ  

ਆਖਰੀ ਮਮਤੀ 12 ਅਗਸਤ 2019 

 
ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਮਤੀ 1 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2019 ਸਮਾਾਂ 11.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 4.00 ਵਜੇ ਤੱਕ  
ਦਫਤਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। 

 

ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ:-------------     

(ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ) 
 

ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਾਂ--------------------------------------------------------- 
 

ਮਾਤਾ/ਲਪਤਾ ਦਾ ਨਾਾਂ-------------------------------------------------------- 
 

ਜਨਮ ਲਮਤੀ---------------ਲਦਨ-------------ਮਹੀਨਾ--------------ਸਾਲ--------- 
 

ਲਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ-------------------------------------------------------- 
 

ਲਵਲਦਅਕ ਯੋਗਤਾ---------------------------------------------------------- 
 

ਲਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਪਤਾ------------------------------------------------------- 
 

ਸ਼ਲਹਰ-----------------------------------------ਰਾਜ/ਸੂਬਾ---------------------------ਲਪੰਨ ਕੋਡ------ 
 

ਫੋਨ ਨੰਬਰ: ਐਸ.ਟੀ.ਡੀ.ਕੋਡ--------ਟੈਲੀਫੋਨ----------------------------------ਮੋਬਾਈਲ------------------------------ 
 

 
pwsport 
&otogRw& 
icpkwau 

mailto:plkapunjab@gmail.com
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ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:  

 

ਲੜ੍ੀ 

ਨੰਬਰ 
ਕਲਾਲਿਤ ਦਾ ਲਸਰਲੇਖ ਮਾਲਿਅਮ ਆਕਾਰ ਇੰਚਾਾਂ ਲਵਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲ 

     

     

     

     

     

 
 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਹਲਫੀਆ ਲਬਆਨ 
ਮੈਂ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਾਂ ਲਜਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ  ਹੋਣਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਲਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਲਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਲਾਲਿਤਾ ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਵਾ ਲਰਹਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਵੱਚ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਾਸਪੈਕਟਸ ਲਵੱਚ ਲਦੱਤ ੇਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਨਯਮ ਪੜ੍ਹ  ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਲਕ ਮੇਰ ੇਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾਾਂ 

ਕਰਵਾਈ/ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ/ਵਾਲੀਆਾਂ, ਕਲਾਲਿਤ/ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ, ਮੇਰੀ/ਮੇਰੀਆਾਂ, ਆਪਣੀ/ਆਪਣੀਆਾਂ ਮੌਲਲਕ ਕਲਾਲਿਤ/ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ 

ਹਨ।  
 

ਉਪਰ ਲਦੱਤੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। 
 

ਸਥਾਨ:       ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ 
 

ਲਮਤੀ:       ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 
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ਕਲਾਲਿਤੀ ਦ ੇਲਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਚਪਕਾਉਣ ਲਈ 

ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 

ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ 
 

ਲਵਸ਼ਾ------------------------------ਮਾਲਿਅਮ---------------------------------- 
 

ਨਾਪ------------------------------ਰਚਨਾ ਸਾਲ--------------------------------- 
 

ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਾਂ-----------------------ਜਨਮ ਲਮਤੀ---------------------------------- 
 

ਪਤਾ------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

ਲਮਤੀ-------------------------------ਹਸਤਾਖ਼ਰ----------------------------------- 
 
 

ਕਲਾਲਿਤੀ ਦ ੇਲਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਚਪਕਾਉਣ ਲਈ 

ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 

ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ 
 

ਲਵਸ਼ਾ------------------------------ਮਾਲਿਅਮ---------------------------------- 
 

ਨਾਪ------------------------------ਰਚਨਾ ਸਾਲ--------------------------------- 
 

ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਾਂ-----------------------ਜਨਮ ਲਮਤੀ---------------------------------- 
 

ਪਤਾ------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

ਲਮਤੀ-------------------------------ਹਸਤਾਖ਼ਰ----------------------------------- 
 
 

ਕਲਾਲਿਤੀ ਦ ੇਲਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਚਪਕਾਉਣ ਲਈ 

ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ  

ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ 
 

ਲਵਸ਼ਾ------------------------------ਮਾਲਿਅਮ---------------------------------- 
 

ਨਾਪ------------------------------ਰਚਨਾ ਸਾਲ--------------------------------- 
 

ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਾਂ-----------------------ਜਨਮ ਲਮਤੀ---------------------------------- 
 

ਪਤਾ------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

ਲਮਤੀ-------------------------------ਹਸਤਾਖ਼ਰ----------------------------------- 
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ਕਲਾਲਿਤੀ ਦ ੇਲਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਚਪਕਾਉਣ ਲਈ 

ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ  

ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ 
 

ਲਵਸ਼ਾ------------------------------ਮਾਲਿਅਮ---------------------------------- 
 

ਨਾਪ------------------------------ਰਚਨਾ ਸਾਲ--------------------------------- 
 

ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਾਂ-----------------------ਜਨਮ ਲਮਤੀ---------------------------------- 
 

ਪਤਾ------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

ਲਮਤੀ-------------------------------ਹਸਤਾਖ਼ਰ----------------------------------- 
 
 

ਕਲਾਲਿਤੀ ਦ ੇਲਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਚਪਕਾਉਣ ਲਈ 

ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 

ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ 
 

ਲਵਸ਼ਾ------------------------------ਮਾਲਿਅਮ---------------------------------- 
 

ਨਾਪ------------------------------ਰਚਨਾ ਸਾਲ--------------------------------- 
 

ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਾਂ-----------------------ਜਨਮ ਲਮਤੀ---------------------------------- 
 

ਪਤਾ------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

ਲਮਤੀ-------------------------------ਹਸਤਾਖ਼ਰ----------------------------------- 
 
 

ਕਲਾਲਿਤੀ ਦ ੇਲਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਚਪਕਾਉਣ ਲਈ 

ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ  

ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ 
 

ਲਵਸ਼ਾ------------------------------ਮਾਲਿਅਮ---------------------------------- 
 

ਨਾਪ------------------------------ਰਚਨਾ ਸਾਲ--------------------------------- 
 

ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਾਂ-----------------------ਜਨਮ ਲਮਤੀ---------------------------------- 
 

ਪਤਾ------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

ਲਮਤੀ-------------------------------ਹਸਤਾਖ਼ਰ----------------------------------- 
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ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 

ਪੰਜਾਬ ਲਲਲਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ 

 

“ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ”  
 

ਲਵਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਿਾਲਰਤ 
 

ਪਹੰੁਚ-ਰਸੀਦ 

ਰਲਜਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ____________________ 
 

ਅਰਜ਼ੀ-ਪੱਤਰ, ਜੀਵਨ-ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ (ਕਲਾਲਿਤਾਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ_______) ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 

ਸੀਡੀ/ਡੀਵੀਡੀ/ਪੈਨ-ਡਰਾਈਵ ਸਮੇਤ ਿੰਨਵਾਦ ਸਲਹਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 
 
 

ਲਮਤੀ/ਸਥਾਨ      ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ 


