ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਢਾਿਾਂ ਇਨਾਮ - 2017 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕਨੇਡਾ, 16 ਜਨਵਰੀ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਹਮਆਰੀ ਸਾਹਿਤ ਹਸਰਜਣਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਪੱ ਧਰ ਦੇ
ਢਾਿਾਂ ਇਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2017 ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ,
ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ, ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਲੱਪੀ ਹਵਚ ਛਪੀਆਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਿਕਸ਼ਨ - ਨਾਵਲ ਤੇ ਕਿਾਣੀਆਂ - ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ
25 ਿਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਇਨਾਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਵੱ ਡੇ ਇਨਾਮ ਤੋਂ
ਹਬਨਾਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਪੰ ਜ ਿਜ਼ਾਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੋ ਿੋਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਦੱ ਤੇ
ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਹਤੰ ਨ ਕਾਪੀਆਂ The Dhahan
Prize, Unit 1058—2560 Shell Road, Richmond, BC, V6X 0B8 Canada ਦੇ ਪਤੇ ਉਪਰ
ਭੇਜਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਆਹਦ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਢਾਿਾਂ ਇਨਾਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.dhahanprize.com/apply ਤੋਂ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਨਵਾਸੀ ਬਾਰਜ (ਬਰਹਜੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ) ਅਤੇ ਰੀਟਾ ਢਾਿਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹਮਲਵਰਤਣ
ਨਾਲ ਢਾਿਾਂ ਇਨਾਮ 2013 ਹਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਜਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਿ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਔਿ ਹਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ
ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਿਾਸਲ ਸੀ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਰਚੇ ਗਏ ਉਤਮ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕੀ ਿੱ ਦਾਂ ਸਰਿੱ ਦਾਂ ਤੋਂ
ਪਰਾਂਿ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ-ਹਸਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿ ਦੇਣਾ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੈ। ਸਮੁੱ ਚੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਵਚ
ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਹਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰ ਉਪਰ ਹਲਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਮਸ਼ਨ ਿੈ।

ਹਪਛਲੇ ਵਰਹੇ ਦਾ ਢਾਿਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਔਿ ਹਬਿਹਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ
ਂ ਰੋਪੋਲੋਜੀ ਹਮਊਜ਼ੀਅਮ ਹਵਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਿਰੀਕਨ
ਐਥ

ਹਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਚ ਹਲਖਣ ਵਾਲੇ ਪਿਹਸੱ ਧ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੇ ਖਕ ਐਮ.ਜੀ. ਵਸਨਜੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ ਸੀ। ਢਾਿਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਬਿਹਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਿਤਾ’
ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2016 ਦਾ ਢਾਿਾਂ ਇਨਾਮ ਟਰਾਂਟੋ ਹਨਵਾਸੀ ਲੇ ਖਕ ਜਰਨੈਲ ਹਸੰ ਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਾਲੇ ਵਰਕੇ’ ਲਈ
ਹਮਹਲਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਇਨਾਮ ਨਾਵਲ ‘ਤੱ ਸੀ ਧਰਤੀ’ ਦੇ ਲੇ ਖਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਿਸਨ ਅਤੇ ਕਿਾਣੀ ਸੰ ਗਿਹਿ ‘ਉਸ ਪਲ’ ਦੇ
ਲੇ ਖਕ ਹਸਮਰਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਿਾਸਲ ਿੋਏ ਸਨ।
ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.dhahanprize.com ਦੇਖੋ।

Facebook ਅਤੇ Twitter ਉਪਰ ਗੱ ਲਬਾਤ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਕੈਰਹੋ ਲਨ ਟਰੇਗਰ ਨਾਲ ਿੋਨ ਰਾਿੀਂ 1-604-831-6831 ਉਪਰ ਜਾਂ admin@dhahanprize.com ਰਾਿੀਂ
ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

