ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੰ ਗਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਰ ਮਨ
ਖ ਨਾਮ ।
ਨਾਟ ਸੰ ਗਰਹ : ਮਾਵਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਖਪਨੇ ਸਖਲਗਦੇ, ਧਖਨਦਾ ਰੋ , ਜਜ਼ਹਬਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ
ਬਾਲ ਨਾਟਕ : ਸ਼ਹ ਰ ਸਲੇ ਟੀ, ਰਾਹਜਆ ਰਾਜ ਕਰੇਂਹਦਆ
ਨਾਟਕ : ਇਹਤ ਾਸ ਦੇ ਸਫੇ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਏ ਨਾਲਸਾ, ਮੇਰਾ ਰੰ ਗ ਦੇ ਬਸੰ ਤੀ ਚੋਲਾ
ਸੰ ਪਾਦਨ : ਦਸ ਬਾਲ ਨਾਟਕ, ਦਸ ਨਖਕੜ੍ ਨਾਟਕ, ਇਤ ਮਾਰਹਗ ਪ।ਰ ਧਰੀਜ।, ਪਖਰਜਾ ਪਖਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ,
ਬਲ ਖਆ ਬੰ ਧਨ ਛਖਟ
ਰੰ ਗ ਮੰ ਚ ਤੇ ਲੇ ਨ: ਰੰ ਗ ਕਰਮੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਨ
ਸਨਮਾਨ : ਗਖਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਵਲੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰ ਦਰ ਨੰਦਾ ਪਖਰਸਕਾਰ
ਪੰ ਜਾਬ ਸੰ ਗੀਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਕਾਦਮੀ ਪਖਰਸਕਾਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਪਖਰਸਕਾਰ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਹਦਲੀ ਵਲੋਂ ਬ।ਸਟ ਡਾਇਰ।ਕਟਰ ਐਵਾਰਡ ।

ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ
 ਸਤੀਸ਼ ਕਖਮਾਰ ਵਰਮਾ ਇਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ । ।
 ਨਾਟਕ: ਪਰਤ ਆਉਣ ਤਕ, ਲੋ ਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਦਾਇਰੇ, ਮੰ ਚਨ ਨਾਟਕ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋ ਕ ਨਾਟ ਪਰੰ ਪਰਾ
 ਸੰ ਪਾਦਨ: ਨਵੀਨ ਮੰ ਚਨ ਨਾਟਕ, ਨੌਵੇਂ ਦ ਾਕੇ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਾਟਕ, ਰਚਰਨ ਹਸੰ ਘ ਦੀ ਨਾਟਕ ਕਲਾ, ਕਾਹਵ
ਧਾਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਫਹਰਆਦੀ ਦੇ ਉਪੇਰ,ੇ ਵੀ ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ, ਯਖਵਾ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼,
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼ਾਇਰ: ਮੋ ਨ ਹਸੰ ਘ ।
 ਅਨਖਵਾਦ: ਪੂਰਨ ਹਸੰ ਘ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਅਟਲ ਹਬ ਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਕਹਵਤਾਵਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ :
ਹਸਧਾਂਤ ਤੇ ਹਵ ਾਰ, ਇੰ ਜ ੋਇਆ ਇਨਸਾਫ, ਬਚਨ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ
 ਆਲੋ ਚਨਾ: ਬਰ।ਨਤ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ , ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟ ਹਚੰ ਤਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਰੰ ਗਮੰ ਚ ਦੀ ਭੂਹਮਕਾ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਨਾਟਕ: ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ
 ਪਖਰਸਕਾਰ : ਯਖਵਾ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ (ਸੰ ਪਾਦਨ ) 2003 ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਪਹਟਆਲਾ, ਲੋ ਕ ਮਨਾਂ
ਦਾ ਰਾਜਾ (ਬ ਖਹਵਧਾਈ ਨਾਟਕਕਾਰ) 2004 ਸ਼ਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਹਦਲੀ,ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟ ਮੰ ਚ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਤੇ
ਹਵਕਾਸ (ਨੋਜ) 2011 ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਖਕ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ (ਹਦਲੀ ), ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਨਾਰੀ
ਨਾਟਕਕਾਰ (2015)

ਮਨਮੋਹਨ
 ਮਨਮੋ ਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਵੀ, ਆਲੋ ਚਕ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ।
 ਕਾਹਵ ਸੰ ਗਰਹ : ਅਗਲੇ ਚੌਰਾ ੇ ਤਕ, ਮਨ ਮ ੀਅਲ, ਮੇਰੇ ਮੇ ਚਾਂਦਨੀ (ਹ ੰ ਦੀ), ਸਖਰ ਸੰ ਕੇਤ, ਨਹਮਤ, ਅਥ, ਨੀਲਕੰ ਠ,
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ, ਬ।ਨਰੀ, ਜ਼ੀਲ
 ਨਾਵਲ: ਹਨਰਵਾਣ
 ਆਲੋ ਚਨਾ ਪਖਸਤਕਾਂ: ਹਵਚਾਰ ਹਚੰ ਤਨ ਤੇ ਹਵ ਾਰ, ਪਰਤਨਣ ਤੇ ਪਹਰਪੇਨ, ਦਹਰਦਾ ਬਾਰੇ ਹਕਤਾਬ, ਹਮਸ਼ੇਲ ਫੂਕ,ੋ ਹਮਨਾਇਲ
 ਬਾਨਹਤਨ, The study of gurmukhi aurthography
 ਅਨਖਵਾਦ : ਹਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਨਰੀ ਹਟਕਟ, ਇੰ ਦਰਾ ਗਾਂਧੀ
 ਪਖਰਸਕਾਰ: ਸਾਹ ਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪਖਰਸਕਾਰ (2013) ਹਨਰਵਾਣ ਨਾਵਲ


ਕਹਵਤਾ ਪਖਰਸਕਾਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਹਦਲੀ (2001)



ਆਲੋ ਚਨਾ ਪਖਰਸਕਾਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਹਦਲੀ (2005)



ਬ।ਸਟ ਪੋਇਟ ਐਵਾਰਡ ਗਖਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ



‘ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ’ ਕਾਹਵ ਸੰ ਗਰਹ ਨੂੰ 2011 ਹਵਚ ਨਾਦ ਪਰਗਾਸ ਅੰ ਹਮਰਤਸਰ ਵਲੋਂ

ਜਸਵੰ ਤ ਦੀਦ
 ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ ੂਰ ਕਵੀ ਤੇਵਾਰਤਕ ਲੇ ਨਕ ਨ
 ਕਾਹਵ ਸੰ ਗਰਹ :
ਬਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਕਹਵਤਾ, ਅਚਨਚੇਤ , ਅਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਅਜੇ, ਘਖੰ ਡੀ, ਕਮੰ ਡਲ


 ਵਾਰਤਕ:


ਧਰਤੀ ੋਰ ਪਰੇ

 ਕ ਾਣੀ ਸੰ ਗਰਹ :
ਇਕ ਲਪ ਯਾਦਾਂ ਦੀ


 ਅਨਖਵਾਦ :


ਜੰ ਗਲ ਦੀ ਕ ਾਣੀ (ਯਸ਼ਪਾਲ)

 ਸੰ ਪਾਦਨਾ:


ਦੇਸ਼ ਵੰ ਡ ਦੀਆਂ ਕ ਾਣੀਆਂ

 ਪਖਰਸਕਾਰ:


‘ਕਮੰ ਡਲ’ (2007) ਕਾਹਵ ਸੰ ਹਗਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹ ਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪਖਰਸਕਾਰ

ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ
 ਸਤੀਸ਼ ਗਖਲਾਟੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨ
 ਕਾਹਵ ਸੰ ਗਰਹ :


ਚਖਪ ਦੇ ਹਨਲਾਫ, ਚਖਪ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਾ ਰ, ਚਖਪ ਨਦੀ ਤੇ ਮੈਂ



“ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੰ ਦਲੀ, ਨੀਲੀ, ਸੁਨਹਹਰੀ ਹੈ”



“ ਨਦੀ ਦੀ ਤੋਰ ਦਸ ਹਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੰ ਨੀ ਕੁ ਗਹਹਰੀ ਹੈ”

ਡਾ: ਯੋਗਰਾਜ
 ਡਾ: ਯੋਗਰਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਮਖਨੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨਭਾ ਰ ੇ ਨ ਅਤੇ
ਉ ਇਕ ਕਾਹਵ ਆਲੋ ਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹ ਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨ ।
 ਆਲੋ ਚਨਾ ਪਖਸਤਕਾਂ:


ਆਧਖਹਨਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਹਵ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ ਜ ਸ਼ਾਸਤਰ



ਨਵੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ: ਸਮਕਾਲੀ ਸੰ ਦਰਭ

ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ

 ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਉੱਘਾ ਲੇ ਨਕ, ਕ ਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ।
 ਕ ਾਣੀ ਸੰ ਗਰਹ :
ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੀਕ, ਕਨ ਕਾਲੀ, ਫ਼ਕੀਰੀ, ਜ ਾਂ ਚਾਏ ਅਛੀ ਨ ੀਂ ਬਨਤੀ


 ਨਾਵਲ:


ਅੰ ਤ ੀਣ, ਪਰਥਮ ਪੋਰਾਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ, ਠਖ ਮਰੀ

ਮੁਖਤਾਰ ਹਗਿੱ ਲ
 ਮਖਨਤਾਰ ਹਗਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਕ ਾਣੀਕਾਰ ।
 ਕ ਾਣੀ ਸੰ ਗਰਹ :


ਆਨਰੀ ਚੂੜ੍ੀਆਂ



ਤਰਕਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ



ਹਮਟੀ ਦੀ ਹਚੜ੍ੀ



ਆਲਣਾ
ੵ



ਆਪਣੀ ਜੂ

ਡਾ: ਸਰਘੀ
 ਡਾ: ਸਰਘੀ ਨੇ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਵਚ ਪੰ ਜ ਪਖਸਤਕਾਂ ਰਾ ੀਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ । ਉਸਨੇ ਕਖਝ
ਕਖ ਕਾਹਵ ਸੰ ਗਰਹ ਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਹ ਚਾਣ ਕ ਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ
ਰ ੀ । ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਦਸ ਕਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕ ਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ।
 ਰਚਨਾਵਾਂ:

ਪਹ ਲਾਂ

ਸਮਹਦਰਸ਼ਟੀ , ਪੰ ਜਾਬੀ ਕ ਾਣੀ ਹਵਚ ਲੋ ਕਧਾਰਾ, ਹਨਲਰੇ ਰਫ, ਚੇਤੰਨ ਕਥਾ, ਹਵਦਾ ੋਣ ਤੋਂ

 ਪਖਰਸਕਾਰ : ਸਖਜਾਨ ਹਸੰ ਘ ਉਤਸ਼ਾ ਵਰਧਕ ਪਖਰਸਕਾਰ

ਬਲਦੇਵ ਹਸੰ ਘ ਸੜਕਨਾਮਾ

 ਬਲਦੇਵ ਹਸੰ ਘ ਸੜ੍ਕਨਾਮਾ ਇਕ ਕਵੀ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ।
 ਕ ਾਣੀ ਸੰ ਗਰਹ :


ਹਗਲੀਆਂ ਹਛਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗ, ਹਚੜ੍ੀਆ ਨਾਨਾ, ਵੇਲੀ ਛਾਵੇਂ ਨੜ੍ਾ ਰਬ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੋ ਅ, ਝਨੜ੍ ਤੇ
ਪਹਰੰ ਦੇ, ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 11

 ਨਾਟਕ:


ਸੋਨੇ ਦਾ ਹ ਰਨ, ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਖਤਾਂ ਵਾਲੇ , ਹਮਟੀ ਰਖਦਨ ਕਰੇ, ਇ ਹਸਲਹਸਲਾ ਚਲਦਾ ਰ ੇਗਾ, ਹਬਨਸ।
ਉਪਜ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਕੀ ਕੀ ਰੰ ਗ ਹਵਨਾਵੇ ਹਮਟੀ

 ਨਾਵਲ :


ਦੂਸਰਾ ੀਰੋਹਸ਼ਮਾ, ਸੂਲੀ ਟੰ ਗੇ ਪਹ ਰ, ਕਲਰੀ ਧਰਤੀ, ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ, ਕਚੀਆਂ ਕੰ ਧਾਂ, ਲਾਲ ਬਤੀ,
ਅੰ ਨਦਾਤਾ, ਪੰ ਜਵਾਂ ਸਾਹ ਬਜ਼ਾਦਾ, ਸਤਲਖਜ ਵਹ ੰ ਦਾ ਹਰ ਾ, ਢਾ ਵਾਂ ਹਦਲੀ ਦੇ ਹਕੰ ਗਰੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਨ,
ਮ ਾਂਬਲੀ ਸੂਰਾ, ਮੈਂ ਪਾਹਕਸਤਾਨ ਨ ੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਕੂ ਜੇਡ ਨਾ ਕੋਇ, ਗੰ ਧਲੇ ਪਾਣੀ

ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ
 ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਕ ਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ
ਸਾਹ ਤ ਸੰ ਪਾਦਕ ।
 ਨਾਵਲ:


ਸਖਪਨੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਹਨਿੱਕੇ ਹਨਿੱਕੇ ਯਖਧ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ, ਗਹ ਰ ਚੜ੍ੀ ਅਸਮਾਨ, ਕਥਾ ਇਸ
ਯਖਗ ਦੀ, ਅੰ ਬਰ ਵਲ ਉਡਾਨ, ਨੇਤਾਂ ਦਾ ਰਖਦਨ, ਬ ਖਤ ਸਾਰੇ ਚਖਰਸਤੇ, ਹਸਮਟਦਾ ਆਕਾਸ਼

 ਨਾਵਹਲਟ:


ਜੰ ਗ ਜਾਰੀ ,। ਜੰ ਗਲ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨ ੀ, ਬੇਗਾਨੇ ਹਪੰ ਡ ਦੀ ਜੂ , ਭੂਹਰਆਂ ਵਾਲੇ

 ਕ ਾਣੀ ਸੰ ਗਰਹ :


ਗਾਥਾ ਇਕ ਹਪੰ ਡ ਦੀ, ਧੂੰ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਸਾ ਮਣੇ

 ਹਮੰ ਨੀ ਕ ਾਣੀਆਂ:


ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ

 ਕਾਹਵ ਸੰ ਗਰਹ : ਉ ਨਾ ਨੇ ਆਹਨਆ ਸੀ, ਧਖਪ ਦੀਆਂ ਪ।ੜ੍ਾਂ, ਪਲਕਾਂ ‘ਚ ਤ।ਰਦੇ ਪਲ, ਇੰ ਤ ਾਂ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ,
ਵਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਵਾ ਵਰੋਹਲਆਂ ‘ਚ ਹਘਰੀ ੋਂਦ
 ਨੋਜ ਕਾਰਜ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜ੍ੀ ਲਹ ਰ

 ਪਖਰਸਕਾਰ : ਹਗਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਹਸੰ ਘ ਹਦਲਸ਼ਾਦ, ੇਮ ਜਯੋਤੀ ਐਵਾਰਡ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਹਦਲੀ ਵਲੋਂ
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