ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ

ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸ ਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ
1. ਢਾਹ� ਇਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਿਜਉਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ
ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਅੰ ਤਮ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤਕ ਿਜਉਰੀਆਂ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਗੁਪਤ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਢਾਹ� ਇਨਾਮ ਦੀ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਜਉਰੀ ਮ�ਬਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੌ ਣ ਿਜਉਰੀਆਂ
ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤ� ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਿਜਉਰੀਆਂ ਦਾ
ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਸ�ਟਰਲ ਿਜਉਰੀ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਅੰ ਤਮ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਹੋਣ ਤਕ ਲੇ ਖਕ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨ� ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਵੀ ਗੁਪਤ
ਹੈ।

4. ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹਰੇਕ ਿਲੱਪੀ ਿਵਚਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਿਵਚ� ਅੰ ਤਮ ਸੂਚੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਗੁਰਮੁਖੀ
ਿਜਉਰੀ” ਅਤੇ “ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਿਜਉਰੀ” ਨ� ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਜਉਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

5. ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਨ�ਮ� �ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਛਪੇ ਹੋਏ ਜ� ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਸਭ ਿਜਉਰੀ ਮ�ਬਰ� ਤਕ ਪੁੱ ਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਲੱਪੀ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਪੁਸਤਕ� ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਇਹਨ� ਿਜਉਰੀ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

6. ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਿਜਉਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਲੱਪੀ ਿਵਚ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ 3 ਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਸਤਕ� ਦੇ ਪੰ ਜਵ�
ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰ ਤਮ ਿਨਰਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ�ਟਰਲ ਿਜਉਰੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਅਗ�ਹ
ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ।

7. ਇਕ ਮੁਖ ਢਾਹ� ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ�ਟਰਲ ਿਜਉਰੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਲ ਿਤੰ ਨ ਇਨਾਮ� ਿਵਚ� ਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਿਲੱਪੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ
ਆਵੇ।

8. ਸ�ਟਰਲ ਿਜਉਰੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੋਵ� ਿਲੱਪੀਆਂ ਪੜ�ਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ।
9. ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਿਜਉਰੀ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦਾ ।
10.ਿਜਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਉਰੀ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਲ ਉਹ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹ� ਭਰ
ਸਕਦਾ।
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ਪੁਸ ਤਕ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ�
1. ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ� ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਿਵਚ ਛਪੇ ਪਿਹਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ
ਵਜ� ਨਾਵਲ ਜ� ਕਹਾਣੀ ਸੰ ਗ�ਿਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਦੀ ਪੁਨਰ ਛਾਪ ਇਨਾਮ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹ�, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੱ ਧ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਪਿਹਲ� ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਛਿਪਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
2. ਲੇ ਖਕ ਖੁਦ ਜ� ਉਸ ਵੱ ਲ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਲੇ ਖਕ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਿਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਛਿਪਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ� ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਇਨਾਮ
ਲਈ ਪੁਸਤਕ 2017 ਿਵਚ ਛਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ �ਤੇ ISBN ਨੰਬਰ ਛਿਪਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
5. ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਛਪੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਢਾਹ� ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਕਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਭੇਜਣੀਆਂ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਰੂਪ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰ ਤ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ ਹੀ ਿਜਉਰੀ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਵਾਚਣ ਲਈ ਅਗ�ਹ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਸਭ ਨਾਜ਼ਦਗੀਆਂ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੁੱ ਜਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
7. ਮੁਖ ਢਾਹ� ਇਨਾਮ ਿਜੱ ਤਣ ਵਾਲਾ ਲੇ ਖਕ ਮੁੜਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹ� ਭਰ ਸਕਦਾ ਜਦਿਕ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ
�ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰ ਦੀ ਨਹ�।
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