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ੰਜਾਫ ਕਰਾ ਬਵਨ, ਯਜ਼ ਗਾਯਡਨ, ਕਟਯ 16-ਫੀ, ਚਡੰੀਗੜ੍ਹ। 

ਪਨ: 0172-2771472 | ਈ-ਭਰ: plkapunjab@gmail.com  
Website: www.lalitkalaakademipunjab.com 

 

ਅੱਖਯਕਾਯੀ:                  ਅਤ         

“ਗਯੁੂ           ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ” 

 

ਕਕਯਾ ਕਯਕ ੂਯਾ ਫਾਯਭ ਕਧਆਨ ਨਾਰ ਕੜ੍ਹਆ ਜਾਵ। 
 

    : 

           10,000/-       

           7,000/-       

            5,000/-       

 

                                                                                          । 

 

ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ ਦਾਖ਼ਰ ਕਯਾਉਣਾ:         ਵਾਤ                              ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ      

               ਭਤ                            

          15       2020        12.00 ਵਜ ਤਕੱ। 

 

ਅੱਖਯਕਾਯੀ                                                                 -             

                   । 

 

 -                             : 

plkapunjab@gmail.com  

 

 -                "                             2020   "      “Submission for Online 

Akharkari Exhibition 2020”                                                         । 

                                                                                           

                                                                             । 

about:blank
about:blank
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ਕਵਸ਼ਾ 

 ਜੰਾਫ ਰਕਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ                     ਵਰੱੋਂ  “ਗਯੁ ੂ          ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ” 

ਦ ਕਵਸ਼ ਉੱਤ ਆਧਾਕਯਤ        ਅਖੱਯਕਾਯੀ           ਅਤ                 ਕਯਵਾਉਣ ਦਾ 

ਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸ, ਕਜ ਕਵਚ ਬਾਗ ਰਣ ਰਈ ਅਤ           ਵਾਤ ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। 

                             ,                       ਅਖੱਯਕਾਯੀ (ਕਰੀਗਰਾਫੀ) ਦ ਾਯ ਬੰਵ 

ਭਾਕਧਅਭਾਾਂ ਰਈ ਖੁਰੱਹ ੀ ਸਵਗੀ। 

 

 

                      ਰਈ ਕਨਮਭ ਸਠ ਕਰਖ ਅਨੁਾਯ ਸਣਗ 

 

ਮਗਤਾ 

         ਅਤ                                                  ,       ਬਾਗ ਰਣ ਵਾਰ  

ਕਰਾਕਾਯ ਦੀ ਉਭਯ 15       2020 ਨੂ ੰਘਟੱ-ਘਟੱ 18 ਾਰ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ   । 
 

ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ               ਕਵਚੱ ਬਾਗ ਰਣ ਰਈ ਭਾਦਡੰ 

 ਬਾਗ ਰਣ ਵਾਰ   ਕਰਾਕਾਯ ਅੱਖਯਕਾਯੀ (ਕਰੀਗਰਾਫੀ) ਦੀਆਾਂ ਘਟੱ-ਘਟੱ ਇਕੱ ਜਾਾਂ ਵਧੱ ਤੋਂ ਵਧੱ 5 ਭਕਰਕ 

ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ                            , ਆਣੀ ਸਾਈ ਯਜ਼ਕਰਮਸ਼ੂਨ ਵਾਰੀ ਇਕ ਾਯਟ 

ਆਕਾਯ ਦੀ        ਤਵੀਯ                                                  -    

                          । 

 

                                                                          

                          ।                                                       

           ।  

 

                                       ।                                       

                                                            ।                    

                                                                                 

                                                                     /             

                                                                                   

                                                                                 

                                                                                     

                                                                              । 
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           ,                                                  ,     

                           -                           ,              -          

               ।  

 

                  -                                       ।             -       

         ।                                           ,                             , 

                                              ,                            -    

                  ।   

 

                       JPG                         ।                   2        

            4                               । (should be minimum 2mb and 

maximum 4mb in size and in JPG format)  

 

                                                                                । 

                                                                                 

       ।                                                                 । 

                                 ,    ,                                              

                                        । 

 

ਚਣਕਾਯ/ਚਣ-ਕਜਊਯੀ 

 ਕਨਮਭਾਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਕਵਚ ਤਫਦੀਰੀ ਅਤ      ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਅਤ ਯਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦ ਸਕੱ 

ਜੰਾਫ ਰਕਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ ਅਤ                 ਕਰ ਯਾਖਵੇਂ ਸਣਗ। ਕਕ ਵੀ ਕਨਮਭ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ 

ਦ ਭਾਭਰ  ਕਵਚ ਚਣਕਾਯਾਾਂ (ਕਜਊਯੀ) ਦਾ ਫਰਾ ਅਕੰਤਭ ਭਕੰਨਆ ਜਾਵਗਾ। 

 

 ਚਣਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਫਰਾ ਅਕੰਤਭ ਫਰਾ ਸਵਗਾ ਅਤ ਇਸ ਬ ਤ ਰਾਗ ੂਸਵਗਾ, ਇ ਕਵਸ਼ ’ਤ ਕਕ ਵੀ ਵਰੱੋਂ  

ਕਕ ਵੀ ਇਤਯਾਜ਼ ਉੱਤ ਅਕਾਦਭੀ ਅਤ                 ਵਰੱੋਂ  ਕਵਚਾਯ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

 

 ਜ      ਦਣ ਵਾਤ ਵਾਕਜਫ ਕਗਣਤੀ ਕਵਚ                     ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਸਣਗੀਆਾਂ 

ਤਾਾਂ ਨਾ ਕਦਤੱ ਜਾਣ ਵਾਰ         ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਭਥੱਣ ਦਾ ਸਕੱ ਚਣਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਸਵਗਾ। 

 

 ਚਣਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯਨ ਦਾ ਸਕੱ ਅਕਾਦਭੀ                     ਦਾ ਸਵਗਾ ਅਤ ਉਸ ਕਕ ਵੀ 

ਅਨੁਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਕਭਰ ਕੀਤ ਜਾ ਕਦ ਸਨ ਕਜਨਹ ਾਾਂ ਕਵਚ ਕਰਾਕਾਯ, ਕਰਾ-ਇਕਤਸਾਕਾਯ, ਕਖੱੀ ਦ ਕਵਦਵਾਨ, 

ਕਰਾ ਅਕਧਆਕ, ਬਵਨ-ਕਰਾ ਭਾਕਸਯ ਅਤ ਕਰਾ ਆਰਚਕ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਕਦ ਸਨ। ਚਣਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ 
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ਕਭਥੱਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਯ ਵੀ ਅਕਾਦਭੀ                     ਦਾ ਸਵਗਾ। ਅਕਾਦਭੀ               

      ਇਕ ਜਾਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਚਣਕਾਯ ਚਣੁ         । ਇ ਫੰਧੰੀ ਕਕ ਵੀ ਕਕਭ ਦੀ ੁਛੱ-ੜ੍ਤਾਰ ਜਾਾਂ 

ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਯ ਕਵਚਾਯ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

 

ਕਨਮਭ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਾਂ 

 

 ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ ਨਾਰ ਫਕੰਧਤ ਾਯਾ ਵਯਵਾ                                               । 

                                                            : 

                                        ,                          ,                

15x17    ,                                                 2019               

                                  : 

          _       _15x17    _             _2019 

             ,                 ,       ,                                        

                        

 

 Information to be included in the file name of the digital image of the artwork 
submitted 
Eg. If the name of the artist is Satwant Singh, the title of the work submitted is 
Moolmantar, size of the work is 15x17 inch, medium is ink on paper and the work is 
created in 2019  
Then the file name would be: 
Satwant Singh_Moolmantar_15x17 inch_Ink on paper_2019 
 
Please use sign of Underscore between name of the artist, title, size, medium of 
artwork and year of creation. 
 
This information should match with the information given in the table with details of 
artworks in the entry form. 
 

                                     ਇ ਉਯਾਰ  ਦੀ ਭਾਣ-ਭਕਯਆਦਾ ਨੂ ੰ ਕਧਆਨ ਕਵਚੱ 

ਯਖਕਦਆਾਂ          ਭਾਯਸ ਦ ਭਕ,      ਉ ਕਰਾਕਾਯ ਨੂ ੰ ਕਦਤੱਾ ਜਾਵਗਾ ਕਜ ਨੂ ੰ     ਦਣ ਰਈ 

ਚਕੁਣਆ ਕਗਆ ਸ।          ਭਾਯਸ ਦਯਾਨ ਕਕ ਵੀ ਯੂ ਕਵਚ ਕਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਜਾਾਂ ਰਤੀਕਨਧੀ ਨੂ ੰ     

ਨਸੀਂ ਕਦਤੱਾ ਜਾਵਗਾ।  

 

 ਇਸ      ਵਧਯ ਕਸਕੱਆਾਂ ਕਵਚ ਵਕੰਡਆ ਜਾਾਂ ਾਾਂਝਾ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।      ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਇਕ ਤੋਂ 

ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਸਕੱਆਾਂ ਕਵਚ ਵਡੰੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ।  
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 ਕਕ ਵੀ ਯੂ ਕਵਚੱ ਚਣਕਾਯ ਭੰਡਰ ਦ ਕਕ ਵੀ ਭੈਂਫਯ ਨੂ ੰ ਰਬਾਵਤ ਕਯਨ ਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਤਕੱ ਸੁਚੰ ਕਯਨ 

ਵਾਕਰਆਾਂ ਨੂ ੰ                                      ਅਮਗ ਭਕੰਨਆ ਜਾਵਗਾ। 

 

 ਕਰਾਕਾਯ ਅਤ ਕਰਾਕਿਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਰਈ ਉ ਦਾ ਨਾਾਂ/ਤਾ, ਕੰਭ ਦਾ ਕਯਰਖ, ਨਾ, ਭਾਕਧਅਭ, ਕਯਜ 

ਜਾਣ ਦਾ ਾਰ ਆਕਦ ਜਭਹਾਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਕਰਾਕਿਤ ਦ                                       ।  

 

 ਚਣੁੀ ਗਈ ਕਕ ਵੀ ਕਰਾਕਿਤ ਨੂ ੰ            ਕਟਾਰਾਗ ਕਵਚੱ, ਟਯ ਉੱਤ, ਇਸ਼ਕਤਸਾਯਾਾਂ ਕਵਚੱ, 

ਸਯਕਡਗੰ ਉਤ ਜਾਾਂ ਸਯ ਦੂਜ ਰਚਾਯ ਭਾਕਧਅਭਾਾਂ ਵਫਾਈਟ, ਕਰਟੰ ਜਾਾਂ ਇਰਕਟਰਾਕਨਕ ਭੀਡੀਆ ਕਵਚੱ ਇਤਭਾਰ 

ਕਯਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਯ ੰਜਾਫ ਰਕਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ                     ਕਰ ਯਾਖਵਾਾਂ ਸਵਗਾ। 

 

 ਬਾਗ ਰਣ ਵਾਰ  ਕਰਾਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਭਹਾਾਂ ਕਯਵਾ ਖ਼ਦੁ ਤਦੀਕ ਕੀਤ ਸਰਫਨਾਭ ਨੂ ੰਅਕਾਦਭੀ ਇਸ ਭੰਨਗੀ 

ਕਕ ਫਾਯਭ ਕਵਚੱ ਕਦਤੱੀ ਚੂਨਾ ਚੱ ਸ ਜਦ ਤਕੱ ਕਕ ਦੁਆਯਾ ਯੂ ਫੂਤਾਾਂ ਨਾਰ ਇ ਚੂਨਾ ਨੂ ੰਚਣੁਤੀ ਨਾ ਕਦੱਤੀ 

ਜਾਵ ਕਕ ਬਾਗ ਰਣ ਵਾਰ  ਕਰਾਕਾਯ ਨ  ਕਨਮਭਾਾਂ ਦੀ ਉਰਘੰਣਾ ਕੀਤੀ ਸ।  

 

                                                                               

                             ,     ,                                            

                      /                                                     । 

 

                                                           /     

      /                                                                                 

                                                                                  

          । 

 



P a g e  | 6 

 

 

 

ਜੰਾਫ ਕਰਾ ਬਵਨ, ਯਜ਼ ਗਾਯਡਨ, ਕਟਯ 16-ਫੀ, ਚਡੰੀਗੜ੍ਹ। 

ਪਨ: 0172-2771472 | ਈ-ਭਰ: plkapunjab@gmail.com 

Website: www.lalitkalaakademipunjab.com 
 

ਅਖੱਯਕਾਯੀ:                  ਅਤ         

“ਗਯੁੂ            ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ” 
 

      ਫਾਯਭ  

 

               ਵਾਤ ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ ਭਤ                                   

          15       2020        12.00 ਵਜ ਤੱਕ। 

 

                                               ,                                                

                                  ,                 8                                   8 

                                  ,  -                                                  

                                         । 

 

ਯਕਜਟਯਸ਼ਨ ਨ:ੰ         (ਦਫਤਯੀ ਵਯਤੋਂ ਰਈ) 

ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਾਂ 

 

 

ਭਾਤਾ/ਕਤਾ ਦਾ ਨਾਾਂ 

 

 

ਜਨਭ ਕਭਤੀ ਕਦਨ  ਭਸੀਨਾ ਾਰ 

ਕਵਕਦਅਕ ਮਗਤਾ 

 

 

ਕਚਠੱੀ-ਤੱਯ ਰਈ ਤਾ 

 

 

ਸ਼ਕਸਯ  ਯਾਜ/ੂਫਾ  

    ਕਡ  

ਫਨਨਫੰਯ:   ਭਫਾਈਰ Whatsapp  

about:blank
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       ਜਭਹਾਾਂ ਕਯਵਾਈਆਾਂ ਜਾ ਯਸੀਆਾਂ ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ             :  

ਰੜ੍ੀ 

ਨਫੰਯ 
ਕਰਾਕਿਤ ਦਾ ਕਯਰਖ ਭਾਕਧਅਭ ਆਕਾਯ ਇਚੰਾਾਂ ਕਵਚ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਾਰ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ ਨਾਰ ਫਕੰਧਤ ਾਯਾ ਵਯਵਾ                                               । 

                                                            : 

                                        ,                          ,                

15x17    ,                                                 2019               

                                  : 

          _       _15x17    _             _2019 

(             ,                 ,       ,                                            

                 ) 

 Information to be included in the file name of the digital image of the artwork 
submitted 
Eg. If the name of the artist is Satwant Singh, the title of the work submitted is 
Moolmantar, size of the work is 15x17 inch, medium is ink on paper and the work is 
created in 2019  
Then file name would be: Satwant Singh_Moolmantar_15x17 inch_Ink on paper_2019 

(Please use sign of Underscore between Name of the artist, Title, size, medium and year of 
creation). 
 

Checklist:                                                         -         

                                         :  

1.                                (File size 1 to 2mb) 

2.                      (File size 1 to 2mb) 

3.                               (Minimum 1 and maximum 5 entries) File size 2 to 4 

mb each file 

4.            (                       )                    ੭                     । 
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ਬਾਗ ਰਣ ਵਾਰ  ਕਰਾਕਾਯ ਵਰੱੋਂ  ਸਰਫੀਆ ਕਫਆਨ: 

 

ਭੈਂ ਅੱਖਯਕਾਯੀ ਭਕੁਾਫਰ  ਅਤ         ਕਵਚੱ ਬਾਗ ਰਣਾ ਚਾਸੁਦੰਾ ਸਾਾਂ ਕਜ ਦਾ ਆਮਜਨ ਜੰਾਫ ਰਕਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ 

                    ਵਰੱੋਂ  ਸਣਾ ਸ ਅਤ ਭੈਂ ਅਕਾਦਭੀ ਦ ਕਵਚਾਯਾਾਂ ਅਤ ਕਨਮਭਾਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਸ ਆਣੀਆਾਂ 

ਕਰਾਕਿਤਾ ਜਭਹਾਾਂ ਕਯਵਾ ਕਯਸਾ ਸਾਾਂ। ਭੈਂ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕਵਚੱ ਬਾਗ ਰਣ ਰਈ ਯਾਕਟ ਕਵਚੱ ਕਦਤੱ ਅਕਾਦਭੀ           

          ਦ ਾਯ ਕਨਮਭ ੜ੍ਹ  ਰ ਸਨ। ਭੈਂ ਇਸ ਤਦੀਕ ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ ਕਕ ਭਯ ਦੁਆਯਾ ਜਭਹਾਾਂ ਕਯਵਾਈ/ਕਯਵਾਈਆਾਂ 

ਜਾਣ ਵਾਰੀ/ਵਾਰੀਆਾਂ, ਕਰਾਕਿਤ/ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ, ਭਯੀ/ਭਯੀਆਾਂ, ਆਣੀ/ਆਣੀਆਾਂ ਭਕਰਕ ਕਰਾਕਿਤ/ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ ਸਨ। 

   ਕਰਾਕਿਤ/ਕਰਾਕਿਤਾਾਂ, ਭਯੀ/ਭਯੀਆਾਂ               /          /        /                  

                    /        /    ।  

 

                                                                                          ,       

                                                             ,                                

                                                              । 

 

                                                                    /     

      /                                                                                         

                                                                      । 

 

ਉਯ ਕਦਤੱੀ ਾਯੀ ਚੂਨਾ ਸੀ ਸ। 

 

ਥਾਨ:        

 

ਕਭਤੀ:   ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਭ: 

 

       

   ਕਰਾਕਾਯ         : 

 

 

        : 

 


