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ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਹਲ ਿਵਚ
ਦੇਸ ਿਨਕਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ

ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967

ਿਮ! ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ
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ਡੰ ਗੋਰੀ
1. ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਵਡਾ ਅਿੜਕਾ
2. ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ! ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ
3. ਪੰਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
4. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ
5. .ਚ ਅਦਾਲਤ! ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
6. ਿਜਲ0ਾ ਅਦਾਲਤ! ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
7. ਪ2ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ! ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
8. ਦਫ਼ਤਰ! ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪੜਤਾਲ, ਸਜ਼ਾਵ! ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ
9. ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ
10. ਹੋਰ ਲਛਮਣ ਿਸੰ ਘ ਿਗਲ! ਦੀ ਲੋ ੜ
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ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ! ਨੂੰ ਿਨਗਲਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ
“We must, at present, do our best to form a class, who may be interpreters
between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in
blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in
intellect.” –Lord Macaulay (Said 175 years ago. Unfortunately, His Legacy in
India still continues).
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ਪਿਹਲੀ ਗਲ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਵਡਾ ਅਿੜਕਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ ਬਾਅਦ ਜਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ* ਤ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣ ਲ!ਿਗਆ ਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਵ! ਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਵੀ ਉਠੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ! ਲ ਇਸ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਿਦ! ਤਾ ਿਗਆ। ਤਰਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ
ਨਾਲ ਵ! ਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰ ਗ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵ! ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਿਦ! ਤਾ ਿਗਆ।
ਿਸ! ਖ ਦੀ ਪ*ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸ਼*ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਿਦ! ਤਾ। ਵ! ਖਰੇ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਭਾਵ7 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲੁਕਵ ਉਦੇਸ਼ ਿਸ! ਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ।
ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 1947 ਿਵਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵ! ਡੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ, ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ
ਦੀ ਯਾਦ ਹਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇ! ਕ ਹੋਰ ਵੰ ਡ ਕਰਨ ਤ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲ!ਗ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਹੰ ਦੂ, ਿਸ! ਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਵਸਣ ਤ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ= ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਲਈ ਹੁੰ ਘਾਰਾ ਭਰਨਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਲ!ਿਗਆ। ਇੰ ਝ ਇਹ ਮੰ ਗ ਕੇਵਲ ਿਸ! ਖ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ।
ਜਲੰਧਰ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨ4 ਇਸ ਿਖ! ਚੋਤਾਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਿਹੰ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਖੁ! ਲ= ਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲ!ਗੇ। ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲ!ਗੇ ਿਕ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮ7 ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ
ਭਾਸ਼ਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਥ ਿਹੰ ਦੀ ਿਲਖਾਉਣ ਤ ਜੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਿਖਸਕ
ਜਾਵੇ। ਮੁੜ ਉਜਾੜੇ ਤ ਡਰਦੇ ਿਹੰ ਦੂ ਉਨ= ਦੇ ਬਿਹਕਾਵੇ ਿਵਚ ਆ ਗਏ। ਸਮ! ਿਸਆ ਨ4 ਨਵ ਮੋੜ ਲੈ ਿਲਆ। ਲੋ ਕ ਿਹੰ ਦੂ ਿਸ! ਖ
ਧਿੜਆਂ ਿਵਚ ਵੰ ਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਇਕ! ਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਮੰ ਗ ਤੇ ਅਿੜਆ ਿਰਹਾ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮ! ਰਥਕ ਵ! ਲ ਜੇਲ= ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ
ਲ!ਗੀਆਂ। 1955 ਿਵਚ 1200 ਅਤੇ 1960-61 ਿਵਚ 2600 ਿਸ! ਖ ਨ4 ਿਗ*ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਿਦ! ਤੀਆਂ।
ਅਖੀਰ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸ ਝੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਿਹੰ ਦੂਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 66.3
ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਨਵ7 ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਿਸ! ਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋਈ।
ਨਵ7 ਸੂਬੇ ਿਵਚ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ (ਜਨਵਰੀ 2018 ਤ! ਕ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨ4 23 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਸ! ਤਾ ਦੇ ਸਰੂਰ ਿਵਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸਰਵਪ! ਖੀ
ਿਵਕਾਸ, ਭੁ! ਲ ਗਈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੜ=ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਹੰ ਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬLਕ ਦੇ ਖੁਸ
ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਤ ਡਰ ਗਈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਿਵਚ ਪੈ ਿਗਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਹੰ ਦੂ ਿਸਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਭੁ! ਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਥ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰ ਨਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕਾਰਦ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲ!ਗੇ। 1991 ਿਵਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਵਚ
84.88 ਫੀਸਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਸ ਨ4 ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦ! ਸੀ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਵਚ ਇਹ ਪ*ਤੀਸ਼ਤ ਵਧ
ਕੇ 91.7 ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਵਸ ਉਨ= ਗੈਰ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇ! ਥੇ ਆ
ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ= ਨ4 ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਿਲਖਾਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਗਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ। 2011 ਦੇ
ਅੰ ਕੜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਪ*ਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਅੰ ਕੜੇ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੁਣ ਪੰ ਜਾਬੀ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਇ! ਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹM ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ ਝੀ ਮ ਬੋਲੀ ਹੈ।
ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ ਨ4 ਿਸਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁ! ਤੇ ਿਜੰ ਨ ਨੂੰ ਿਚਰਾਗ ਿਵਚ ਕ! ਢ ਤ ਿਲਆ ਪਰ ਹੁਣ ਿਜੰ ਨ
ਇਨ= ਦੇ ਵ! ਸ ਿਵਚ ਨਹM ਆ ਿਰਹਾ। ਉਨ= ਨੂੰ ਲ!ਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਹੰ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਲ ਿਘਰਣਾ ਹੈ। ਜੇ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁ! ਿਟਆ ਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਿਹੰ ਦੂ ਵੋਟ ਬLਕ ਉਨ= ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਿਖਸਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹਊਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਿਕ ਉਕਤ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਥਤੀ
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ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਿਹਦੂੰ ਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ= ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਿਜੰ ਨ ਿਸ! ਖ ਲਈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਸ! ਭ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਆ ਚੁ! ਕੀ ਹੈ।
ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਜ! ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਕਦੇ-ਕਦੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪLਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾPਦੀਆਂ ਜ
ਪਿਹਲ ਬਣੇ ਐਕਟ ਿਵਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵ! ਡੇ-ਵ! ਡੇ ਿਸਆਸੀ ਿਬਆਨ ਦਾਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਸਆਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਿਵਚ
ਫਸੇ ਲੋ ਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮ ਬੋਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨ4 ਲੈ ਣ ਲ!ਗਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਪ! ਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ! ਚ ਲੋ ਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆPਦਾ ਹੈ ਤ ਮ ਬੋਲੀ ਉਨ= ਨੂੰ ਟੁੰ ਬਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਿਵਕਾਸ
ਲਈ ਿਫਰ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਅ! ਜ ਕ! ਲ ਇਹ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਫੇਰ ਚ! ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗ! ਲ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਿਹਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹM ਗੁਰੂ
ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਸਟ! ਡੀ ਸਰਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਿਸ! ਖ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਹਨ।

ਿਸਖ! ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਇਕ ਵਖਰੇ ਿਦ2ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ? ਵੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼2ੀ ਗੁਰੂ ਗ2ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ (ਪੰ ਜਾਬੀ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ2ਸਾਰ ਨੂੰ ਠBਸ
ਪੁਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਸਖ! ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ2ਤੀ ਇਹ ਧਾਰਿਮਕ ਆਸਥਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਨਾ ਿਕ
ਘਾਤਕ। ਅ! ਜ-ਕ! ਲ= ਗੈਰ ਿਸ! ਖ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵਪ! ਖੀ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ= ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਵੀ
ਸ਼ਲਾਗਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨ4 ਿਮਲ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ
ਵਜ ਿਵਧਾਿਨਕ, ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਤੇ ਿਨਆਇਕ ਪ*ਿਕ*ਆਵ ਿਵਚ, ਿਸ! ਿਖਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਚ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼
ਿਨਕਾਲਾ ਿਮਲ ਚੁ! ਿਕਆ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰ! ਥਾ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਣ
ਲ!ਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋ ਕ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਪ! ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਮ! ਹਤਵਪੂਰਣ ਭੁਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਤ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਿਸਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰ ਜਾਹ ਸਾਲ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਿਵ! ਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨ4 ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜ ਭਿਵ! ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜ ਨਹM, ਇਸ ਤ! ਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ ਕਰਕੇ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਤ ਆਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਭਿਵ! ਖ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਵ! ਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਾ ਸਹੀ ਦਰਜਾ ਨਾ ਿਮਲਨਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ,
ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਇਸ ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ! ਧਰ ਤੇ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਖੋਜ
ਿਨਬੰ ਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਕੰ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਹਰ ਵੀਹ ਕੋਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਹਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਤਲੀ ਤੇ ਨਾ ਧਰੇ ਤ ਇ! ਧਰਲੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜੇ ਅਲੋ ਪ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਹੀ ਦਹਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਲਗੋਬਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਯਥਾਰਿਤਕ ਸਿਥਤੀ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਿਨਬੰ ਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤਪਦੇ ਥਲ ਿਵਚ ਿਵਦੇਸ਼ ਵਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਇ! ਕ ਬੁ! ਲਾ ਵੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਵ! ਸਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਦੁ! ਧ ਦਾ ਮੁ! ਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ= ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸM ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਟਕਸਾਲੀ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਹਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਿਵਕਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵਚ।
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ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ! ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅ! ਠ ਤ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਨ4 ਿਚੰ ਿਤਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰ! ਖਣ ਲਈ ਦੋਹ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ! ਧਰ ਤੇ ਿਸਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਪੰ ਜਾਬੀ' ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦ ਿਵਚ ਆਏ ਚੜ=ਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ
ਦੁਖ ਤ ਹੈ ਿਕ ਅ! ਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅ! ਜ ਤ! ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ
ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹM ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ ਨ4 ਵੀ ਨਹM ਿਜਸ ਦੇ ਨ4ਤਾਵ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੇਲ= ਕ! ਟੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤ! ਕ
ਵਾਰੀਆਂ।
ਪਿਹਲੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1960, ਦੂਜੇ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਿਵਚ
ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਰੁਤਬਾ ਿਦ! ਤਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤ
ਪਿਹਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਦ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੁਝ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ
(ਮ! ਦ ) ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੇ ਨ! ਰਖਣ ਦੀ ਪ2ਿਕ2ਆ
ਜਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਡ ਜ ਐਕਟ
ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਿਲਿਖਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ7 ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ) ਐਕਟ 1967 (ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ) ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ
ਪਿਹਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਵ7 ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹM ਰ! ਦ ਨਹM ਕਰ ਿਦ! ਤਾ ਜ ਦਾ ਉਨਾ ਿਚਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ
ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦ ਹੈ। ਿਜਵ7 1960 ਿਵਚ ਬਣੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲ
1967 ਿਵਚ ਬਣੇ ਨਵ7 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨ4 ਰ! ਦ ਕਰ ਿਦ! ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1967 ਦੇ ਨਵ7 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ
ਨੂੰ ਹੀ ‘ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਦੇ ਨ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਮ7-ਸਮ7, ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ
ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਚ ਸੋਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧ ਵ! ਖਰੇ ਐਕਟ ਰਾਹM ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧ ਵਾਲੇ
ਐਕਟ ਦੇ ਿਪ! ਛੇ ਵੀ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਜੋੜ ਿਦ! ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 1967 ਐਕਟ ਿਵਚ, 1969 ਅਤੇ 1982 ਿਵਚ
ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 2008 ਿਵਚ ਮੁ! ਖ ਸੋਧ ਹੋਈਆਂ। 2008 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨ4 1967 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਵਚ 3-A, 3B, 8-A, 8-B, 8-C, 8-D ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵ ਜੋੜੀਆਂ। ਸਮ7-ਸਮ7 ਹੋਈਆਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੁ! ਖ ਐਕਟ ਿਵਚ ਜੋੜ ਜ
ਘਟਾ ਿਦ! ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੁ! ਖ ਐਕਟ ਿਵਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ‘ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੁ! ਖ ਐਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹM। ਇਸ ਤਰ= , 2008 ਦੀਆਂ ਸੋਧ ਨੂੰ 1967 ਦੇ ਐਕਟ
ਿਵਚ ਜੋੜਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦਾ ਨ ‘ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਹੀ ਿਰਹਾ। ਬਦਲ ਕੇ
ਇਸ ਦਾ ਨ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਨਹM ਬਣਇਆ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੁਖ ਤ ਹੈ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ Zਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤ ਲੈ ਕੇ
ਬੁ! ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤ! ਕ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਨ ਰ! ਖਣ ਦੀ ਇਸ ਪ*ਿਕ*ਆ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹM ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 2008 ਦੇ
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ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਮੰ ਨੀ ਬੈਠ4 ਹਨ। 1967 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਦਰਜ
ਿਵਵਸਥਾਵ ਨੂੰ ਭੁ! ਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਕਤਾਈ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੂਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਨੂੰ ਨਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2008 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਵਚ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਸੋਿਧਆ ਐਕਟ’
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਲੋ ਕ ਪ*ਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਮੁ! ਖ ਿਵਵਸਥਾਵ ਿਵਚ
ਵੰ ਡਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਿਹਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਨਭਾPਦੀ ਹੈ। ਿਵਧਾਨ
ਸਭਾ ਿਵਚ ਦੋ ਤਰ= ਦੇ ਕੰ ਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੁ! ਖ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ, ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ ਆਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ
ਕਾਰਜ ਲੋ ਕ ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਬਾਕੀ (ਪ*ਸ਼ਨZਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਸ ਆਿਦ) ਦੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਹੈ। ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ (ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਿਦ) ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਿਨਆਂ ਪ*ਣਾਲੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬ-ਜ! ਜ ਦੀ ਸਭ ਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤ! ਕ ਦੀ ਸਭ ਤ
Zਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪ*ਣਾਲੀ ਦਾ ਿਹ! ਸਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁ! ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ
ਿਹ! ਿ ਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਿਹ! ਸੇ ਿਵਚ ਉਹ ਕੰ ਮ ਆPਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਧਰ ਵ! ਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ7
ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ, ਪੁਿਲਸ ਚਲਾਨ, ਿਧਰ ਵ! ਲ ਿਦ! ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਿਦ। ਦੂਜੇ ਿਹ! ਸੇ ਿਵਚ ਉਹ
ਕੰ ਮ ਆPਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ (ਜ! ਜ ) ਵ! ਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ7 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕ!ਦਮੇ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ,
ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਿਬਆਨ ਿਲਖਣਾ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਲਖਣਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ‘ਦਫ਼ਤਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ’ ਤ ਭਾਵ, ਅਫ਼ਸਰ ਵ! ਲ ਆਪਸ ਿਵਚ ਜ ਲੋ ਕ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਕੇਵਲ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ ਨਹM, ਸਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਿਤੰ ਨ ਿਵਵਸਥਾਵ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
‘ਸਾਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜ’ ਹੈ। ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨ\ਿਟੰ ਗ , ਰਾਵ ਆਿਦ, ਿਵਧਾਨ
ਸਭਾ ਿਵਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵ! ਲ ਸੁਣਾਏ ਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਜ! ਦ ਿਵਚ ਆPਦੇ
ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ= ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ 'ਸਾਰਾ
ਕੰ ਮਕਾਜ' ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਣ ਤ ਹੈ।

ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ! ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ
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ਸ ਝੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ‘ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਸਾਲ 1960 ਿਵਚ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ
ਉਦੇਿਸ਼ਕਾ (preamble) ਅਨੁਸਾਰ 'ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ' ਸੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹM ਪੰ ਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਜਿਲ=ਆਂ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ' ਨੂੰ, 02
ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਦਾ, ਉਸ ਸਮ7 ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੰ ਭਵ ਨਹM ਸੀ ਤ ਉਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ 02 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤ ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਤ ਛੋਟ
ਿਦ! ਤੀ ਗਈ ਜ ਨਹM, ਪਤਾ ਨਹM। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹM ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ 02 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤ
ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵ! ਲ ਜੋ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ ਮੁ! ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ
ਦੀ ਥ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰ! ਖਣ ਲਈ (ਧਾਰਾ 4(ਸੀ) ਰਾਹM) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ
ਿਵਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਤ! ਕ ਨਹM ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਬਾਅਦ, 29 ਦਸੰ ਬਰ 1967 ਨੂੰ, 1960 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰ! ਦ ਕਰਕੇ ਨਵ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਐਕਟ 1967 ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਕਾ ਿਵਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਜ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ' ਜਾਣਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ਕਾ ਤ ਹੀ ਇਸ
ਐਕਟ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਿਭਣਕ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹM ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਦੀ
ਥ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਿਗਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹM ਇਹ ਿਨਯਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ
ਿਕ ਿਜਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇ! ਕ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹM ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਕੰ ਮ ਲਈ ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
1967 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹM ਿਮਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਦਫ਼ਤਰੀ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਹਲੀ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 30 ਦਸੰ ਬਰ
1967 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹM 01 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤ ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਦਫ਼ਤਰੀ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 09 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਹੋਈ। ਇਸ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹM 'ਰਾਜ ਪ! ਧਰ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦ! ਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਪ*ੈਲ 1968 ਤ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਨ= ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ*ਕਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਨਹM।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹM ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਿਦ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਿਦ! ਤੀ ਗਈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਿਜਸ ਿਮਤੀ ਤ ਲਾਗੂ
ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵ! ਖਰੇ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹM ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ (ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ
ਪੰ ਜਾਹ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ), ਅ! ਜ ਤ! ਕ ਜਾਰੀ ਨਹM ਹੋਈ। ਧਾਰਾ 6 ਰਾਹM ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਵਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰ! ਖਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇ! ਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਜਲ=ਾ
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ਪ! ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹM ਸੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ।
2008 ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਰਾਹM 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਿਵਚ ਵ! ਡੀਆਂ ਸੋਧ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਪ*ਮੁ!ਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਵਚ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਜੋੜ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੀਆਂ ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਟ*ਿਬਊਨਲ , ਅਦਾਲਤ ਆਿਦ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ
ਿਵਵਸਥਾ 05 ਨਵੰ ਬਰ 2008 ਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ7 ਬਣ ਿਗਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਅਣਗਿਹਲੀ (ਜ ਬੇਰੁਖੀ) ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅ! ਜ ਤ! ਕ ਲਾਗੂ
ਨਹM ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਇ! ਕ ਵ! ਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਿਕ ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥ ਪੂਰੀ ਤਰ= ਘਟਾ ਿਦ! ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਿਵਚ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ'
(all official correspondence) ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ
ਜੋ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੰ ਜ ਸ! ਤ ਪ*ਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ ਦਾ
ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰ ਧ ਨਹM ਹੁੰ ਦਾ। ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਤ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰ ਸ, ਗ! ਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਨਮ-ਮਰਨ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਿਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਲੋ ੜMਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਿਵਚ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ' ਦੀ ਥ 'ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ' ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਿਵਚ ਦਰਜ ਇਨ= ਸ਼ਬਦ ਤ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਿਨਕਲਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ (ਨਾ ਿਕ ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ! ਠੀ
ਪ! ਤਰ)। ਇ! ਕੋ ਸਮ7 ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪੇ ਦੋਹ ਪਾਠ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਪਾਠ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹM ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸM ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਿਕPਿਕ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵਚ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਘਟਾਉਣਾ।
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ 'ਕੇਵਲ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ' ਤ! ਕ ਜਾਣ-ਬੁ! ਝ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਜ ਇੰ ਝ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਜ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਤਕਨੀਕੀ ਭੁ! ਲ ਸੋਧ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਰਾਜ! ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ
ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤ
ਪਤਾ ਲ!ਗੇਗਾ ਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1964, ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1956 ਅਤੇ ਬੰ ਗਾਲ ਰਾਜ
ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1961 ਦੀਆਂ ਉਦੇਸ਼ਕਾਵ (preambles) ਿਵਚ ਇਨ= ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਕ*ਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਮਰਾਠੀ,
ਤਿਮਲ ਅਤੇ ਬੰ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ= ਉਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ
'ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ' ਤ ਬਾਅਦ 'ਜ ਕੋਈ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹM ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ ਇਨ= ਪ* ਤ ਨ4
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ‘ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ
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ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬੰ ਗਾਲ ਐਕਟ’ ਿਵਚ, ਿਵਧਾਨ ਪਾਿਲਕਾ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ
ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਦੇਿਸ਼ਕਾ ਿਵਚ 'ਸਾਰੇ ਜ
ਕੋਈ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ‘ਜ ਕੋਈ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਨ4 ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਵੀ ਐਕਟ ਿਵਚ ਹੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ
ਿਦ! ਤੀ ਸੀ। ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਐਕਟ 1956 ਨ4 (ਧਾਰਾ 2 ਰਾਹM) ਤਿਮਲ ਨੂੰ ਿਸ! ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ
ਦਰਜਾ ਦੇ ਿਦ! ਤਾ। ਿਕਸੇ ਵ! ਖਰੇ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹM ਕੀਤੀ।
ਬੰ ਗਾਲ ਐਕਟ 1961 ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਿਦ! ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਡੀਕ ਦਾ ਵ! ਧੋਵ! ਧ ਸਮ ਚਾਰ ਸਾਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹM) ਿਵਚ ਇਹ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਿਜਨ= ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦ! ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵ! ਖਰਾ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹM ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਹਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹM
ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਜਸ-ਿਜਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮ7ਸਮ7 ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ। ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹM ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅ! ਜ ਤ! ਕ ਜਾਰੀ ਨਹM ਹੋਏ।
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ਪੰਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਮੇਘਾਿਲਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲL ਡ ਇਸਾਈ ਬਹੁਮ!ਤ ਵਾਲੀ ਵਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ= ਰਾਜ ਨ4
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਾਲL ਡ ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਾਗਾਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨ= ਰਾਜ ਿਵਚ ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ= ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ= ਮLਬਰ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਤ ਛੋਟ ਹੈ ਿਜਨ= ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹM ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮLਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ
ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਕੀ ਮLਬਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਦੇਣਾ ਪLਦਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਿਲਆ ਦੇ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
ਿਵਚ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਨ4 ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤ ਸਕਤੇ ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ
ਸ! ਤਾਧਾਰੀ ਦੋਵ7 ਿਧਰ ਨ4 ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਇ! ਕ ਿਵਧਾਇਕ ਨ4 ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਵਾਕ
ਆਊਟ ਤ! ਕ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ= ਇਸੇ(ਮਾਰਚ) ਮਹੀਨ4 ਨਾਗਾਲL ਡ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਧੰ ਨਵਾਦ ਮਤੇ ਤੇ ਿਜP ਹੀ ਸ! ਤਾਧਾਰੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇ! ਕ ਮੰ ਤਰੀ ਨ4 ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤ
ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹਾਜਰ ਸਾਰੇ ਿਵਧਾਇਕ ਨ4, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ*ਤੀਬ! ਧਤਾ ਨੂੰ ਇ! ਕ ਪਾਸੇ ਰ! ਖ ਕੇ, ਇਸ
ਰਵ! ਈਏ ਦਾ ਸਖਤ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਿਛ! ਥੇ ਪਏ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਝ! ਟ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਈ।
ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ - ਧਾਰਾ 6
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਧਾਇਕ ਦੀ ਗ! ਲ ਤ ਛ! ਡੋ, ਇ! ਥ ਦਾ ਮੁ! ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਹੀ ਨਹM ਸਗ
ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਦਾ ਨ4ਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ! ਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕਿਹਣ(ਰ! ਖਣ) ਿਵਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ
ਦੇ ਿਵਧਾਇਕ , ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁ! ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ (ਰਾਜ) ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹ! ਕ, ਪੰ ਜਾਬ
ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ ਿਹੰ ਦੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰ ਨਾ
ਿਚਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇ! ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹM ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਉਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਤਕ ਇਹ ਨGਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹI ਹੋਈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਿਵਵਸਥਾ ਕਾਰਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ ਭਾਵ7 ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵ! ਧ ਕੰ ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਾਜ਼ ,ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਨਵ7 ਕਾਨੂੰਨ , ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਇਸ ਤ ਵੀ
ਭੈੜੀ ਹੈ।
ਨਵJ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ! ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਵਵਸਥਾ- ਧਾਰਾ 5
ਮੂਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹM ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਿਦ! ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ
ਿਵਚ ਪਾਸ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਅਿਧਆਦੇਸ਼ , ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਆਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ
ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹM ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਾਨੂੰਨ ਿਕਸ ਤਰੀਕ ਤ ਬਣਨ ਲ!ਗਣਗੇ ਉਸ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਇ! ਕ ਵ! ਖਰੇ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹM ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅ! ਜ ਤ! ਕ ਇਸ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹ! ਤਤਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ4 ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਦੀ ਸਟੇਟ
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ਆਫ਼ ਉੜੀਸਾ ਬਨਾਮ ਚੰ ਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਿਸੰ ਘ ਬੋਹ’(ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ:15.07.1969) ਿਵਚ ਸਾਫ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹM ਹੁੰ ਦੀ ਉਨਾ ਿਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਹM
ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਿਸਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ (ਿਮਤੀ 05.09.2012) ਪ*ਮੁ!ਖ ਸਕ! ਤਰ ਉਚੇਰੀ
ਿਸ! ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਲਖੇ ਨ\ਟ ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨ\ਟ ਦ! ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2012
ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ 01 ਨਵੰ ਬਰ 2012 (ਪੰ ਜਾਬ ਿਦਵਸ) ਤ ਬਣਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ ਲੋ ੜMਦੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ, ਨ\ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ*ਮੁ!ਖ
ਸਕ! ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦ! ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਗੁਪਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ ਬਾਬੂਆਂ ਵਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ
ਇਤਰਾਜ਼ ਲ!ਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਖੁਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਿਫਰ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਪ! ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਿਫਰ ਲਟਕ ਿਗਆ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ
ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇਸੇ (ਿਮਤੀ 05.09.2012 ਦੇ) ਨ\ਟ ਤ ਲ!ਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀ
ਬਣਨ4 ਹਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਨਹM ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ, ਇਸ ਨ\ਟ
ਰਾਹM ਪ*ਮੁ!ਖ ਸਕ! ਤਰ ਨਾਲ ਿਗਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹM ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਿਕ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ ਕੇਵਲ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੀ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ= ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਾਪਣ ਤ
ਟਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨ4 ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹM
ਪLਦਾ। ਿਫਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਈ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ਿਕP?
ਲੋ ੜMਦਾ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਵ! ਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ, ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹM ਹੁੰ ਦੇ।

ਇ! ਥੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ
ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਨ4 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਿਦ! ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਵ ਕਾਨੂੰਨ,
ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬਣਾਏਗੀ ਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ*ਮਾਿਣਤ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਟ ਿਵਚ
ਛਾਪੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਨਵ7 ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਵਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹM, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਵੀ
ਬਣਨਗੇ।
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮ! ਰਥਕ ਦਾ ਜਦ ਕੁਝ ਿਵਗੜਨਾ ਹੀ ਨਹM ਿਫਰ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਉਨ= ਵ! ਲ ਿਵਰੋਧ
ਿਕP?
ਕਾਨੂੰਨ! ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਨਾ ਬਨਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

14

ਿਜਨ ਿਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਉਪਲ!ਭਦ ਨਹM ਹੋਣਗੇ ਉਨ ਿਚਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮ ਕਾਜ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ
ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹM ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ! ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਵਵਸਥਾ-ਧਾਰਾ 6(ਏ)
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਨ4 1836 ਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ! ਤੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਵੀ ਵ! ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ।
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ= ਨ4 ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਸਮ7 ਦੀਆਂ ਿਰਆਸਤ ਨ4 ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਭਾਵ7 ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੀ ਬਣਾਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤ! ਕ ਵੀ ਕ7ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
ਨ4 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ*ਥਾ ਜਾਰੀ ਰ! ਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਨਵ7 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹ! ਲ ਨਹM ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ7ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਬਣਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਉਪਲ!ਬਧ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਸਾਲ 1969 ਿਵਚ ਹੀ, ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਐਕਟ 1967 ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6-(ਏ) ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹM ‘ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਵ! ਲ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ (ਅਤੇ ਕੋਡਜ਼) ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ ਜੋ ਉਨ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ 'ਪ*ਮਾਿਣਤ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਅਨੁਵਾਦ ' ਦੀ ਪਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਆਦ ਜਾ ਸਕੇ

।

ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜMਦੀ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ

ਿਮਤੀ 18.10.1980 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਿਮਤੀ 01.11.1980 ਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ
ਿਕ 01.11.1980 ਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਪ*ਚ!ਿਲਤ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਗ਼ਜਟ ਿਵਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ।
ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪ*ਮਾਿਣਤ ਹੋਣਾ ਿਕP ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇ! ਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ ਤੇ ਜਦ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ (ਬਿਹਸ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਿਵਚ ਆਏ
ਕੌ ਮੇ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਿਵਸ਼ਰਾਮ(ਫੁਲ ਸਟਾਪ) ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਹ! ਤਵ ਤ! ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ
ਘੋਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਚ, ਦੋਹ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ
ਿਵਚ ਦਰਜ ਅਸਲ ਿਵਵਸਥਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਹਰ ਨਹM, ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਐਕਟ 1967 ਿਵਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ, ‘ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008’ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ (ਧਾਰਾ
3-ਏ) ਿਵਚ ‘all official correspondence’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਅਨੁਵਾਦ ‘ਸਾਰਾ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ (ਜ ਪ! ਤਰ ਿਵਹਾਰ)’ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਿਵਚ ਇਸ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜ’ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ‘all official
correspondence’ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹM ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਤ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਜੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਿਵਚ ‘all
official work’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ। ਅਿਜਹੇ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ! ਮਿਸਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥ
ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ*ਮਾਿਣਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪ*ਵਾਿਨਤ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ= ਨੂੰ ਹੀ
ਿਵਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਰਥਹੀਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮ! ਿਸਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।
1973 ਿਵਚ 'ਦੀ ਅਥਾਰਟੇਿਟਵ ਟੈਕਸਟਜ਼ (ਸLਟਰਲ ਲਾਅਜ਼) ਐਕਟ 1973’ (The Authoritative Texts
(Central Laws) Act, 1973) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇ! ਕ ਉਦੇਸ਼, ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ
ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਮਾਨਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲ!ਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨ4, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ
ਬਾਅਦ, ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪ*ਮਾਿਣਤ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਪ*ਮਾਿਣਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ= ਦੇ ਪ*ਕਾਸ਼ਨ
ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਵਸਥਾਵ ਿਵ! ਚ ਕੁ! ਝ ਅੰ ਤਰ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕ7ਦਰੀ ਅਤੇ ਪ* ਤਕ
ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਲ ਪ*ਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵ! ਚ ਛਪਣਗੇ।
ਪਰ ਉਕਤ ਕ7ਦਰੀ ਐਕਟ 1973 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪ*ਵਾਨਗੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਿਵ! ਚ ਛਾਪਣਗੇ। ਦੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵ! ਚ ਤਾਲਮੇਲ
ਬਠਾPਦੇ ਹੋਏ, ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ*ਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਗਜ਼ਟ ਿਵ! ਚ ਛਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ*ਵਾਨਗੀ ਨਾਲ,
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਿਵ! ਚ।
ਕੇਦਰM ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਤ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ4
ਕਰ ਿਦ! ਤੀ ਪਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਹੁਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤ ਿਕਵ7 ਪਛੜ ਗਈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਵ! ਖਰੇ ਲੇ ਖ
ਿਵਚ ਘੋਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥ ਕ7ਦਰ ਿਵਚ ਿਹੰ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨੂੰ ਿਕਵ7 ਪ*ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 344, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਮੰ ਨ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨ4 ਕ7ਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਕਟ ) ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕ7ਦਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ' ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦ! ਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ4 1961 ਿਵਚ ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਿਫਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਪ*ਿਕ*ਆ ਲਈ ਲੋ ੜMਦੇ ਪ*ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰ ਤਰਾਲੇ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦ! ਤੀ ਗਈ। ਅਗ ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਵ! ਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਕ7ਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ
ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਸਬੰ ਧਤ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ*ਾਪਤ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ
ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਪ*ਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕ7ਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ= ਫੈਸਿਲਆਂ ਨ4 ਰਾਜ ਿਵਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪ! ਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ= ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਇ! ਕੋ-ਇ! ਕ ਉਦੇਸ਼ ਕ7ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਬਣਾਏ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ (ਜ ਕਰਾਉਣਾ) ਿਮਿਥਆ ਿਗਆ। 1965 ਤ ਬਾਅਦ ਇਨ=
ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਲ!ਗੀ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1973 ਿਵਚ ਕੀਤੀ।
ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮਹ! ਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਗਠਨ
ਕੀਤਾ।
ਪਿਹਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲL ਦੇ ਹ । ਕਨਡ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਪੰ ਜ ਮLਬਰੀ ਹੈ। ਮLਬਰ ਿਨਯੁਕਤ
ਕਰਦੇ ਸਮ7 ਿਸਆਸੀ ਿਪ! ਠਭੂਮੀ ਦੀ ਥ , ਉਨ= ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁ! ਖ ਰ! ਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। 2003 ਿਵਚ,
ਇਨ= ਪੰ ਜ ਮLਬਰ ਿਵਚ ਦੋ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਰਟਾਇਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ।
ਇਨ= ਮLਬਰ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਇਨ= ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਅਹੁ! ਿਦਆਂ ਤ ਲ!ਗ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇ! ਕ ਵ! ਖਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ
90 ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 90 ਿਵਚ ਗਰੁ! ਪ ਏ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਗਰੁ! ਪ ਬੀ ਦੇ 43
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ। 2013 ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ 45 ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਮਸ਼ਨ
ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਤ ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ 'ਕੇਵਲ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ
ਸੋਧਣਾ' ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਨ4 10 ਕ7ਦਰੀ ਐਕਟ , 22 ਸਟੇਟ ਐਕਟ /ਿਨਯਮ /
ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨ4 19 ਕ7ਦਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ 5 ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਪਿਹਲ ਿਤਆਰ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਕੁ! ਲ 30 ਐਕਟ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ।ੇ
ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਆਪਣੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
1968 ਿਵਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚ!ਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਢ ਚੇ ਨੂੰ
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ਿਤੰ ਨ ਿਹ! ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਿਜਸ ਨ4 ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ4 ਅਤੇ ਘੋਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵਚ ਚਾਰ
ਡਰਾਫ਼ਟਸਮੈਨ, ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ, ਿਤੰ ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇ! ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਹਰ ਿਨਯੁਕਤ ਹਨ। ਕਿਮਸ਼ਨ
ਵ! ਲ ਪ*ਕਾਿਸ਼ਤ ਐਕਟ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਇ! ਕ 'ਵ! ਖਰੀ ਿਵਕਰੀ ਸ਼ਾਖਾ' ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੁਟਕਲ ਪ*ਬੰਧਕੀ
ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ*ਬੰਧਕੀ ਸ਼ਾਖਾ। ਕ7ਦਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਰਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਕੇਵਲ ਸLਟਰਲ ਐਕਟ ' ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਸwਪੀ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜਨਵਰੀ 1973 ਿਵਚ ਕੀਤਾ।
ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰ ਜ ਮLਬਰੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ, ਆਪਣੇ ਅਹੁ! ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ
ਮੁਖੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕ7ਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਲਾਅ ਫ਼ਕੈਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁ! ਿਦਆਂ ਕਾਰਨ (ਐਕਸ ਆਿਫ਼ਿਸ਼ਓ),
ਇਸ ਦੇ ਮLਬਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਮLਬਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵ ਗ
ਇਹ ਪ! ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਿਰਟਾਇਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵ7 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਨ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਿਨਭਾਉਣੀ ਪLਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵ! ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮ ਨਹM ਹੁੰ ਦਾ। ਦੂਜੇ
ਦੋ ਐਕਸ-ਆਿਫ਼ਿਸ਼ਓ ਮLਬਰ, ਹੋਰ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਥੋੜ=ੀ-ਥੋੜ=ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਜ
ਿਰਟਾਇਰ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ= ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹM ਹੁੰ ਦੀ। ਸੂਚਨਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹM ਪ*ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਘ! ਟੋ ਘ! ਟ ਿਪ! ਛਲੇ 18 ਸਾਲ (2000 ਤ 2017) ਦੋਰਾਣ
ਇਨ ਦੋਹ ਮLਬਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨ4 ਇਕ ਵੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਿਹ! ਸਾ ਨਹM ਿਲਆ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਦੋ ਪ! ਕੇ ਮLਬਰ ਿਵਚ ਇ! ਕ ਦਸ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁ! ਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥ ਨਵ ਮLਬਰ
ਭਰਤੀ ਨਹM ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਸਮ7 ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਮLਬਰ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮLਬਰ ਤ ਇਲਾਵਾ,
ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਇ! ਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ (ਏ.ਐਲ.ਆਰ.),
ਇ! ਕ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ, ਇ! ਕ ਸਟੈਨ\ਗ*ਾਫਰ ਅਤੇ ਇ! ਕ ਚwਕੀਦਾਰ। ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਦੀ ਇ! ਕ, ਿਰਸਰਚ ਅਿਸਸਟLਟ ਦੀਆਂ
ਦੋ ਅਤੇ ਸਟੈਨ\-ਟਾਈਿਪਸਟ/ਮਿਨਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਰਸਰਚ ਅਿਸਸਟLਟ ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਨ4 ਹਰ ਰੋਜ਼
520 ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ4 ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਪੇਜ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਿਡੰ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ
ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਪ*ਭਾਿਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਸ਼ਬਦ ਸੰ ਗ*ਿਹ) ਦੀ ਗਲੋ ਸਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰ ਝ ਿਤਆਰ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਅਿਸਸਟLਟ ਲੀਗਲ ਰੀਮLਬਰLਸਰ, ਜੋ ਿਕ ਏ ਗਰੁ! ਪ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ, ਘੋਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਨ4 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਵਲ 1050 ਸ਼ਬਦ
ਅਤੇ ਗਲੋ ਸਰੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਦੀ ਘੋਖ ਤ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਮLਬਰ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮLਬਰ ਨ4 ਵੀ
1050 ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮLਬਰ ਦੀ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਅਦ, ਅੰ ਿਤਮ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦ! ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
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ਇਨ= ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਤ ਿਨਕਿਲਆ ਿਸ! ਟਾ

।

ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮ7 ਮੁ! ਢਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ

ਇ! ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ , ਵ! ਧੋ-ਵ! ਧ 520 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
(ਉਹ ਵੀ ਤ ਜੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁ! ਟੀ ਜ ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਡਊਟੀ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਨਹM ਿਗਆ
ਹੋਇਆ)। ਇਹ 520 ਸ਼ਬਦ, ਘੋਖ ਲਈ ਪਿਹਲ ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਿਫਰ ਮLਬਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ। ਜਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1050 ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹM ਤ ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮLਬਰ ਆਪਣੀ
1050 ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘੋਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹM ਿਨਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। 520 ਸ਼ਬਦ ਘੋਖਣ ਬਾਅਦ ਏ.ਐਲ.ਆਰ.,
ਮLਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ
ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਏ ਗਰੁ! ਪ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਗਿਹਰਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ
ਮLਬਰ ਵ! ਲ ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵ! ਲ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇੰ ਟਰਨxਟ ਤੇ ਉਪਲ!ਬਧ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ (ਿਮਤੀ -------- ਨੂੰ) ਮLਬਰ ਦੀ ਕੁ! ਲ ਤਨਖਾਹ 1,29,415/-,
ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਦੀ 84,900/-, ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਦੀ 84,392/-, ਸਟੈਨ\ ਟਾਈਿਪਸਟ ਦੀ 51,534/- ਅਤੇ
ਚwਕੀਦਾਰ ਦੀ 26,978/- ਰੁਪਏ ਪ*ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਜੋ 1,79,393/- ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਉਹ
ਦੂਸਰੇ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਿਵਚ, ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁ! ਲ ਖਰਚਾ
3,77,219/- ਰੁਪਏ ਪ*ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ0! ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਪੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 15,000/- ਰੁਪਏ
.ਠਦਾ ਹੈ।
ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ 45 ਸਾਲ! ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ
ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹM ਪ*ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨ4 31.12.2017 ਤ! ਕ 139
ਐਕਟ (ਕ7ਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 116+ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ 23) ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਨ= ਿਵਚ 92
ਐਕਟ

ਦੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਿਮਸ਼ਨ

ਨ4

ਇੰ ਟਰਨxਟ

(ਿਜਸ

ਦਾ

ਿਲੰਕ

http://lawmin.nic.in/olwing/punjabi.html ਹੈ) ਤੇ ਉਪਲ!ਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇੰ ਟਰਨxਟ ਤੇ ਉਪਲ!ਬਧ 92
ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਇਹ ਿਸ! ਟਾ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ! ਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਨ= ਦੇ ਉਦੇਸ਼ (ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ! ਗਰੀ
ਉਪਲ!ਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ) ਦੀ ਥ , ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼, ਐਕਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ
ਵਧਾ-ਚੜ=ਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਕੁ! ਲ 116 ਕ7ਦਰੀ ਐਕਟ ਿਵਚ, 29 ਐਕਟ 1850 ਤ 1900
ਿਵਚਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ ਿਵਚ 2-3 ਨੂੰ ਛ! ਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮਹ! ਤਤਾ ਸਮ7 ਦੀ ਧੂਲ ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਚੁ! ਕੀ ਹੈ।
ਇਨ= ਬੁ! ਢੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹM ਹੈ।
ਇਨ= 116 ਐਕਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵਚ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸM ਇਨ= ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼*ੇਣੀਆਂ
ਿਵਚ ਵੰ ਡ ਸਕਦੇ ਹ । ਪਿਹਲੀ ਸ਼*ੇਣੀ ਿਵਚ ਉਹ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ= ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਿਵਚ, ਅ! ਜ ਤ! ਕ ਇ! ਕ ਵੀ ਮੁਕ!ਦਮਾ ਨਹM ਚ! ਿਲਆ ਹੋਣਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਿਹਲ (i)'ਕ! ਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938'
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(The Cutchi Memons Act, 1938) ਿਜਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨ 'ਕ! ਛੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938' ਹੈ, ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲ ਪਾਿਕਸਤਾਨz ਆ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕ! ਛ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਵਸੇ, ਮੈਮਨ ਬੋਲੀ
ਬੋਲਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇ! ਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਅ! ਗ ਤ (1938
ਤ) ਉਨ= ਦੇ 'Zਤਰਾਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ' ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ (ਕੇਵਲ ਅਿਧਕਾਰ ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਜਦ ਕ! ਛੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹM ਤ ਮੁਕ!ਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੌ ਣ
ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ= (ii)'ਬੀੜੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਸੈੱਸ ਐਕਟ 1976' (The Beedi Workers Welfare Cess
Act, 1976) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲL ਦੇ ਹ । ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਸ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇ! ਥੇ
ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹM ਹੁੰ ਦਾ। ਜਦ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹM ਤ
ਝਗੜੇ ਿਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਸ਼*ੇਣੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ 40-45 ਜੋਰ ਐਕਟ ਵੀ ਆPਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸ਼*ੇਣੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਐਕਟ ਆPਦੇ ਹਨ ਿਜਨ= ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ Zਚ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਅਹੁ! ਿਦਆਂ ਤੇ
ਬੈਠ4 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰ ਗ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਿਜਵ7 (i)'ਰਾਸ਼ਟਰੀਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਐਕਟ 1952' (The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952),
(ii)' 'ਸੰ ਸਦ (ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਿਨਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 1959'

(The Parliament (Prevention of

Disqualification Act) 1959), (iii)' ਜ! ਜ (ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ) ਐਕਟ, 1985' (The Judges (Protection) Act,
1985), (iv) 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਕਾਰਜਕਾਰ ਦਾ ਿਨਭਾਊ) ਐਕਟ, 1969 (The President (Discharge of
Functons) Act, 1969)' ਆਿਦ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਪਾਰਲੀਮLਟ ਮLਬਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ
ਅਤੇ ਜ! ਜ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹ ਤ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨ4 ਕੀ ਲੈ ਣਾ ਹੈ? Pਝ ਵੀ ਇਨ= ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕ!ਦਮਾ
ਚ! ਿਲਆ ਤ ਉਹ ਕੇਵਲ ਿਦ! ਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਚ! ਲੇ ਗਾ ਨਾ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ।
ਤੀਜੀ ਸ਼*ੇਣੀ ਿਵਚ ਉਹ ਐਕਟ ਆPਦੇ ਹਨ ਿਜਨ= ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ
Zਕਾ ਲੋ ੜ ਨਹM। ਿਜਵ7 (i) 'ਨਾਟਕ ਪ*ਦਰਸ਼ਨ ਐਕਟ 1876' (The Dramatic Performances Act 1876),
(ii) 'ਤੇਲ-ਖੇਤਰ (ਿਵਿਨਯਮਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ) ਐਕਟ 1948' (The Oil Fields (Regulation and
Development) Act 1948), (iii) 'ਪ*ਸਪਰਤਾ ਐਕਟ,1943' (The Reciprocity Act, 1943), (4) 'ਜਨਿਗਣਤੀ ਐਕਟ 1948 ਐਕਟ ਨੰ:37' (The Census Act, 1948), (v) 'ਭਾਰਤੀ ਮੁਢ-ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ
1882' (The Indian Easements Act 1882), (vi) 'ਸਰਕਾਰੀ ਬ! ਚਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਐਕਟ 1959' (The
Government Savings Certificates Act 1959), (vii) 'ਧਾਤ ਟੋਕਨ ਐਕਟ 1889' (The Metal Token
Act 1889), (viii) 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਿਡਟ ਕੋਰ ਐਕਟ 1948' (The National Cadet Corps Act 1948), (ix)
'ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਕਟ 1972' (The Architects Act 1972), (x) 'ਚਾਰਟਰਡ ਲੇ ਖਾਕਾਰ ਐਕਟ 1949'
(The Chartered Accountants Act 1949 ਆਿਦ। ਇਨ= ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੀਬ 30-35 ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਸ਼*ੇਣੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਐਕਟ ਰ! ਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ= ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮ ਕਾਜ਼ ਿਵਚ ਅਕਸਰ
ਵਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ7 ਜਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰ ਘਤਾ 1903, ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰ ਘਤਾ 1973, ਭਾਰਤੀ ਦੰ ਡ ਸੰ ਘਤਾ
1860, ਿਹੰ ਦੂ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ ਆਿਦ। ਪਰ ਇਨ= ਦੀ ਿਗਣਤੀ 15-20 ਤ ਵ! ਧ ਨਹM ਹੈ।
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ਇਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖਣ ਵੀ ਕੁਥ ਹ ਨਹM
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਅ! ਿਧਆਂ ਤ ਵ! ਧ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਤੰ ਨ ਤ ਦਸ ਤ! ਕ ਹੈ। ਇਨ= ਪੰ ਿਨਆਂ ਿਵਚ
ਜੇ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਦੋ (ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇ! ਕ) ਪੰ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਕ! ਢ
ਦੇਈਏ ਤ ਅਸਲ ਐਕਟ ਇ! ਕ ਪੰ ਨ4 ਤੇ ਹੀ ਿਸਮਟ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ7 ‘ਕ! ਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ’ ਦੇ ਕੁ! ਲ ਿਤੰ ਨ ਪੰ ਨ4 ਹਨ।
ਦੋ ਪੰ ਿਨਆਂ Zਪਰ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ! ਕ ਪੰ ਨ4 Zਪਰ ਐਕਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ= ‘ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪ*ਤੀਿਨਧ ਦਾਅਵੇ ਐਕਟ, 1855’ ਦੇ ਕੁ! ਲ ਦੋ ਪੰ ਨ4 ਹਨ। ਇ! ਕ ਪੰ ਨ4 ਤੇ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ! ਕ ਤੇ
ਅਨੁਵਾਦ। ਪੰ ਜ ਜ ਪੰ ਜਾ ਤ ਘ! ਟ ਪੰ ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 28 ਹੈ। ਨxਟ ਤੇ ਉਪਲ!ਬਧ 92 ਐਕਟ ਿਵਚ
90 ਐਕਟ ਦੇ ਕੁ! ਲ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ(ਸਣੇ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਿਦ) 1926 ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਨ= ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈ ਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਨ= ਦਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦਹਾਕੇ
ਿਵਚ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਤੰ ਨ ਪ*ਮੁ!ਖ ਐਕਟ (ਿਜਨ= ਨੂੰ 'ਮੇਜਰ ਐਕਟ' ਵੀ ਆਿਖਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਪLਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ, 'ਿਕ*ਮੀਨਲ ਪ*ੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ', 'ਇੰ ਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ' ਅਤੇ 'ਇੰ ਡੀਅਨ
ਐਵੀਡLਸ ਐਕਟ'। ਿਫਰ ਵਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ (The Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances Act, 1985), ਪ*ੀਵLਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰ! ਪਸ਼ਨ ਐਕਟ (The Prevention of Corruption Act
1988), ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ (The Punjab Excise Act) ਆਿਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆPਦੀ ਹੈ। ਨxਟ ਤੇ ਉਪਲ!ਭਧ
ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਮੰ ਨੀਏ ਤ 1999 ਤ! ਕ, ਇਨ= ਮਹ! ਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਿਵਚ ਇ! ਕ ਦਾ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਨਹM ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਿਜਲ=ਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਹM ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੁਕ!ਦਮੇਬਾਜੀ ਿਵਚ ਉਲਝੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ=ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਹਤ ਿਕਵ7 ਪੂਰੀ ਕਰਣ?
ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਚ! ਲਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕ!ਦਮੇ ਤਲਾਕ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬ! ਿਚਆਂ ਲਈ ਖਰਚਾ, ਿਵਰਾਸਤ
ਆਿਦ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ= ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜ! ਠਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ, (ਿਹੰ ਦੂ
ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ 1956 (The Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956), ਿਹੰ ਦੂ
ਿਵਆਹ ਐਕਟ 1955 (The Hindu Marriage Act 1955), ਿਹੰ ਦੂ ਨਾਬਾਲਗੀ ਅਤੇ ਸਰਪ*ਸਤੀ ਐਕਟ 1956
(The Hindu Minority and Guardianship Act 1956), ਿਹੰ ਦੂ ਉਤਰ-ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ, 1956 (The
Hindu Succession Act 1956)1995-96 ਿਵਚ ਬਣੇ ਸਨ। ਨxਟ ਤੇ ਉਪਲ!ਭਧ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਮੰ ਨੀਏ
ਤ 1999 ਤ! ਕ ਇਨ= ਿਵਚ ਇ! ਕ ਵੀ ਐਕਟ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹM ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਨ= ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਵੀ ਸLਕਿੜਆਂ ਿਵਚ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ= ਐਕਟ
ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕ!ਦਮੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਚ! ਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਵਚ ਚ! ਲਦੇ
ਝਗਿੜਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲ!ਖ ਿਵਚ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਲ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ
ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ= ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕ!ਦਮੇ ‘ਪੰ ਜਾਬ ਲL ਡ ਰੈਵੀਿਨਊ
ਐਕਟ’ (The Punjab Land Revenue Act), ‘ਇਲੈ ਕਟ*ੀਿਸਟੀ ਐਕਟ’ (The Electricity Act, 2003),
ਸਰਫ਼ਾਸੀ ਐਕਟ (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
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of Security Interest Act, 2002) ਆਿਦ ਅਧੀਨ ਚ! ਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤ! ਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨ= ਐਕਟ ਵ! ਲ
ਿਧਆਨ ਨਹM ਿਗਆ।
ਨਤੀਜ਼ਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹM ਤ ਅ! ਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦੇਰ
ਤ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪਧਰ
ਜੋ ਐਕਟ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ= ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਣਾ ਪLਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ ਉਨ= ਦੀ ਇਬਾਰਤ
ਿਲਖਦੇ ਸਮ7, ਸਧਾਰਨ ਿਨਬੰ ਧ ਿਲਖਣ ਵਾਲੀ ਿਵਧੀ ਨਹM ਅਪਣਾਈ ਜ ਦੀ। ਗਾਗਰ ਿਵਚ ਸਾਗਰ ਭਿਰਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਕੋਿਮਆਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਛੋਟ-ੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਰਾਹM, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ*ਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਛ! ਡ ਕੇ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਇਨ= ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹM
ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼! ਕਤ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੇ ਿਪਛਲੇ ਅ! ਖਰ , ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ
ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪLਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੀ ਇਹੋ ਸਮਰ! ਥਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਿਲਆਕਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮ7 ਮ! ਖੀ ਤੇ ਮ! ਖੀ ਨਹM ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮ7, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਨੂੰ,
ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅ! ਗੇ ਿਪ! ਛੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪLਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ
ਐਕਟ ਿਵਚਲੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਸਮ7 ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਲਏ
ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਲਖਣ ਪLਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਿਹਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪ*ਚ!ਲਤ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ਖੁ! ਲ= ਿਦ! ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕ, ਦੋਹ ਭਾਸ਼ਾਵ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਹੋਵ,ੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤ ਉਸ ਕੋਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਕ,
ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥ , ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼
ਿਨਭਾPਦੇ ਸਮ7 ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵ! ਲ ਘੋਰ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ! ਲ ਕੀਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਮੂਲ ਐਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰ ਸਿਕ*ਤ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪ*ਚ!ਿਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ
ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ= ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੀਆਂ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹM ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਇਹ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਉਪਲ!ਭਧ ਵੀ ਨਹM ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ
ਦੇ ਬਦਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਵ! ਲ ਢੁ! ਕਵ7 ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲ!ਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹM
ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਉਦਾਹਰਣ 'ਕ! ਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938' ਦੀ ਲL ਦੇ ਹ । ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਧਾਰਾਵ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ
ਧਾਰਾ ਉਪਚਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ
ਿਵਵਸਥਾਵ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ਿਵਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇ! ਕ ਅ! ਖਰੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹM ਿਪਛਲੀ ਿਕਸੇ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰ! ਦ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ! ਲ ਇਨ= ਿਵਵਸਥਾਵ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 127 ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 127 ਸ਼ਬਦ
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ਿਵਚ ਹੀ ‘ਨਾਫ਼ਜ਼’, ‘ਤਾਬੇ’, ‘ਅਰਜਤ’, ‘ਿਨਰਸਤ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਸ’ ਵਰਗੇ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰ ਸਿਕ*ਤ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਫ਼ਜ਼ ਲਈ (ਲਾਗੂ), ਤਾਬੇ ਲਈ (ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ! ਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ ਨੂੰ ਛ! ਡ
ਕੇ, ਅਧੀਨ) ਅਰਜਤ ਲਈ (ਪ*ਾਪਤ), ਪਾਸ ਲਈ (ਮੰ ਨਜ਼ੂਰ) ਅਤੇ ਿਨਰਸਤ ਲਈ (ਰ! ਦ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ‘ਕਾਲਉਿਚਤ’, ‘ਸ਼ਾਸਤ’, ‘ਉਪਬੰ ਧ ’ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹM ਹੈ। ਿਜਵ7 'ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗ! ਲ' ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਿਵਚ 'ਿਵਚ ਦੀ' ਥ
ਤੇ ਿਵਚਲੀ ਅਤੇ 'ਗ! ਲ' ਦੀ ਥ ‘ਿਵਵਸਥਾ’ ਉਿਚਤ ਸ਼ਬਦ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ*ਤੀਿਨਧ ਦਾਅਵੇ ਐਕਟ’ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ
ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਿਵਚ ਵਰਤੇ Estate ਸ਼ਬਦ ਲਈ ‘ਸੰ ਪਦਾ’, Wrong ਲਈ ‘ਦੋਸ਼’, Assets ਲਈ ‘ਧੰ ਨ-ਧਾਮਾ’,
Defence ਲਈ ‘ਜਵਾਬ-ਦੇਹੀ’, Executors ਲਈ ‘ਸਾਧਕ ’ ਅਤੇ Administrators ਲਈ ‘ਪ*ਸ਼ਾਸਕ ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵ7 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ
ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨਹM ਕਰਦੇ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਨ= ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇ! ਥੇ ਸਹੀ
ਅਨੁਵਾਦ Estate ਲਈ (ਜਾਇਦਾਦ, ਿਰਆਸਤ, ਜਗੀਰ) Wrong ਲਈ (ਵਧੀਕੀ, ਧ! ਕਾ, ਅਿਨਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ),
Assets ਲਈ (ਜਾਇਦਾਦ) Defence ਲਈ (ਸਫਾਈ ਬਚਾਓ) Executors ਲਈ (ਮੁਖਤਾਰ, ਵਸੀਅਤ ਦਾ
ਪ*ਬੰਧਕਕਬਤਾ) ਅਤੇ Administrator ਲਈ (ਪ*ਬੰਧਕ, ਸੰ ਚਾਲਕ) ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਖੂਹ ਖਾਤੇ
ਜੋ ਐਕਟ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਉਨ= ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਤ! ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹM ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਛਪੇ ਐਕਟ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਥਤ, ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਪ*ੈਸ ਦੇ ਿਵਕਰੀ ਕ7ਦਰ ਿਵਚ ਪਏ
ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇ! ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ ਛਪਦੀ ਹੈ। 20-25 ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਛਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਵੀ ਇਨ= ਿਵਚ ਕਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 900 ਤ ਵ! ਧ ਕਾਪੀਆਂ ਸਟੋਰ ਿਵਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛਪਾਈ
ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦੀਨ ਉਪਲ!ਭਧ ਕਰਾਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ(31-122018 ਤ! ਕ) ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਿਵਚ, ਐਕਟ 1850 ਦੀਆਂ 978, ਐਕਟ 1882 ਦੀਆਂ 961, ਐਕਟ 1974
ਦੀਆਂ 943, ਐਕਟ 1973 ਦੀਆਂ 945, ਐਕਟ 1890 ਦੀਆਂ 944 ਆਿਦ ਕਾਪੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ
ਨਾ ਮਾਤਰ ਿਵਕਰੀ ਇਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ*ਮਾਇਣਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਪੰ ਜ ਦਸ ਰੁਪਏ ਮੁ! ਲ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ
ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖ*ੀਦਦਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਿਕਰਾਇਆ-ਭਾੜਾ ਹੀ ਨਹM ਖਰਵਣਾ ਪਏਗਾ (ਿਜਵ7
ਅੰ ਿਮ*ਤਸਰ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ) ਸਗ ਪੂਰੀ ਿਦਹਾੜੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗ ਹ ਸੇਲ ਮੈਨ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਿਮਲੇ ਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹM। ਿਕP ਨਹM ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਜਲ=ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਰ! ਖ
ਿਦ! ਤੇ ਜ ਦੇ?
ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵਲ ਹੁਣ ਤ! ਕ ਕੀਤਾ ਕੰ ਮ ਨਾ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ
ਉਹ ਲੋ ਕ ਤ! ਕ ਪੁ! ਿਜਆ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਿਗਹੀ ਕਾਰਨ ਿਜਥੇ ਿਪਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ
ਕਿਮਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜ ਰੁਿਪਆ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਿਪਆ ਹੈ ਉਥੇ ਮ ਬੋਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸੋ ਸਾਲ ਿਪਛੇ
ਿਪਆ ਹੈ।
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ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਪੰ ਜਾਬ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵ ਗ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ
ਮLਬਰ ਕੁਲਵਕਤੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਰਨਾਟਕ
ਸਰਕਾਰ ਵ ਗ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵ! ਖਰਾ 'ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ' ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ
ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਅਨੁਭਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਮੁ! ਢਲੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕ7ਦਰੀ
ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵ।ੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵ ਗ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਐਕਟ ਨੂੰ, 'ਕੇਵਲ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ ਸੌਧਣਾ' ਹੋਵ।ੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਐਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ= ਦੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਥ ਉਨ= ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਹੋਵ।ੇ ਕ7ਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਲੋ ੜM ਦੀ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਮ! ਗਰੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਆਿਦ) ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵਚ, ਇਸ ਿਦਸ਼ ਿਵਚ ਿਨੱਠ ਕੇ ਕੰ ਮ ਹੋਇਆ। ਪ*ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵM ਸਮ! ਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ
ਸਮ! ਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ*ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਵ! ਖਰਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹM ਕਰਨਾ ਤ ਸੁਸਤ ਪੈ
ਚੁ! ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ 'ਵ! ਖਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਖਾ' ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋ ੜMਦੀ ਸਮ! ਗਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼
ਦੇ ਕੇ, ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮ! ਗਰੀ ਨੂੰ ਪ*ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜMਦਾ ਧਨ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਤ ਪਿਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ*ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਖਰਚ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। 520 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ 400-/ ਰੁਪਏ ਿਮਲਦੇ
ਹਨ। ਪੰ ਜ-ਛੇ ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ, ਇ! ਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਇ! ਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਪੰ ਜ ਸ! ਤ ਪੰ ਨ4 ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲ!ਗ ਭ! ਗ ਪ*ਤੀ ਿਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ, ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਿਡੰ ਗ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਠ4ਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇ! ਕ ਪਾਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ
ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਗ*ਿਹਸਥੀ ਿਨਭਾ ਰਹੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ
ਘਰ ਬੈਠ4 ਚੰ ਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਪੜ=ੇ ਨ\ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਪੰ ਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਏਗਾ।
ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹM ਹੁੰ ਦੇ ਉਨਾ ਿਚਰ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਿਲਆ ਜਾਵੇ।
ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਿਵਚ ਮੁ! ਢਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ,
ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ= ਵ! ਲ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ
ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਟੈਨ\ਗ*ਾਫਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਘੋਖ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮLਬਰ ਿਵਚ ਵੰ ਡ ਿਦ! ਤਾ ਜਾਵੇ। ਇ! ਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵ! ਲ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵ।ੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵ ਗ ਕੁ! ਲ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋਵ।ੇ
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ
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ਇਹ ਨਹM ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹ! ਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹM

।

ਸਾਲ 2010 ਿਵਚ, ਉਸ ਸਮ7 ਦੀ ਿਸ! ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰ ਤਰੀ (ਸ਼*ੀਮਤੀ ਉਿਪੰ ਦਰਜੀਤ ਕੌ ਰ) ਨ4

ਮੰ ਿਨਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮਕਾਜ ਇਸ ਲਈ ਸੰ ਭਵ ਨਹM ਹੋ ਿਰਹਾ ਿਕPਿਕ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲ!ਬਧ ਨਹM ਹਨ। ਇਸ ਸਮ! ਿਸਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਨ= ਨ4 ਪੰ ਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ
ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦ! ਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਿਹਰ ਅਨੁਵਾਦਕ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗ! ਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ= ਨ4 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁ! ਖ
ਸਕ! ਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਬੰ ਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। (ਹਵਾਲਾ:webindia.123,
ਿਮਤੀ 26.06.2010 ਅਤੇ Global Sikhsangat ਿਮਤੀ 29.10.2010)। ਸ! ਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਨਾਲਾ Zਥੇ
ਦਾ Zਥੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ! ਕ Zਥੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਿਸਟੇ
ਉਕਤ ਤ! ਥ ਤ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅ! ਜ ਤ! ਕ,ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ4, ਕਿਮਸ਼ਨ
ਵ! ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਖੇਚਲ ਨਹM ਕੀਤੀ। ਨਹM ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ
ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਿਨਯਮ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ
ਇਹ ਿਨਯਮ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵ! ਧ ਪੰ ਿਨਆਂ ਤੇ ਪਸਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਸੀਆਂ ਨਵ7 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ
ਹਨ। ਸਪ! ਸ਼ਟ ਹੈ ਨਵ7 ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਨਾਲ ਵ! ਧ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ= ਦਾ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਹM ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ! ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਯੋਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।
ਨਹM ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜMਦੀ
ਸਮ! ਗਰੀ ਹੀ ਿਤਆਰ ਨਹM ਹੋ ਰਹੀ ਤ ਨ4ੜ ਭਿਵ! ਖ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ*ਾਪਤ
ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹM ਹੋਣ ਵਾਲਾ

।

ਨਹM ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਪੰ ਜਾਬੀ ਰਾਜ
ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967' ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਪੜ=ਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਦੀ ਪੰ ਜਾਬ
ਂ ਅਦਰ ਲੈ ਗੂਏਜਜ਼ ਐਕਟ 2008' ਐਕਟ ਦੇ ਪ*ਮਾਿਣਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਾਲੇ ਤ! ਕ
ਲਰਿਨੰਗ ਆਫ ਪੰ ਜਾਬੀ ਐਡ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਨਹM ਛਪੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇ! ਕ ਝਲਕ ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮ! ਲ ਦੀ ਝਲਕ। ਪੰ ਜਾਬ ਨ4
ਹਾਲੇ ਗੋਹੜੇ ਿਵਚ ਇ! ਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹM ਕ! ਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨ4 2014 ਤ! ਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਿਮਲ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕ ਤ! ਕ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਦ! ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਤ! ਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਦਰਾਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਸੋਲਾਈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬਨਾਮ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ’(ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ:01.07.2014 ) ਅਨੁਮਾਨ
ਵਾਲੇ ਮੁਕ!ਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ “...ਹੁਣ ਤ! ਕ ਲ!ਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਮਲ ਿਵਚ
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ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁ! ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ= ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲ!ਬਧ ਹਨ। (Almost all enactments have
been translated into Tamil by now and the copies are available… ਪੈਰਾ 34“)
ਸਾਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜੇ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲ!ਗ
ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮ7 ਤ! ਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁਟ ਚੁ! ਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਆਹ ਿਪਛ ਲੋ ਈ ਿਕਸ ਕੰ ਮ ਆਵੇਗੀ?
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.ਚ ਅਦਾਲਤ! ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢ ਚਾ ਸੰ ਘੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹ! ਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਤ! ਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Zਤਰ ਅਤੇ ਦ! ਖਣ ਪ* ਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇ! ਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਠਨਾਈ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਘਾਿੜਆਂ ਨ4,
ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਿਹੰ ਦੀ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦ! ਖਣ ਦੇ ਪ* ਤ ਿਹੰ ਦੀ ਤ
ਪੂਰੀ ਤਰ= ਅਣਿਭ! ਜ ਹੀ ਨਹM ਇਸ ਦੇ ਕਟੜ ਿਵਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵ! ਧ
ਿਪਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦ! ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ4, 1965 ਬਾਅਦ ਿਹੰ ਦੀ ਨੂੰ
ਸੰ ਪਰਕ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ= ਅ! ਗੇ ਝੁਕੀ
ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੀ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮ7 ਨੂੰ ਅ! ਗੇ ਪਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ। ਅ! ਗੇ ਪLਿਦਆਂ-ਪLਿਦਆਂ ਅ! ਧੀ ਸਦੀ ਹੋਰ
ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਥ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ
ਨਹM ਹੋਰ ਿਕੰ ਨੀਆ ਸਦੀਆਂ ਤ! ਕ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ
ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਵ! ਖ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੀ ਿਭੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ! ਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਹੀ (ਆਰਟੀਕਲ 348
ਰਾਹM) ਕਰ ਿਦ! ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਹ! ਕ ਿਵਚ ਕਈ ਦਲੀਲ ਿਦ! ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਲੀਲ
ਇਹ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ! ਜ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਸਮ7 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਿਖਤੇ ਨੂੰ ਪ*ਤੀਿਨਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਿਧਆਨ ਰ! ਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਜ! ਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵ ਦਾ
ਿਗਆਤਾ ਨਹM ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇ! ਕੋ ਇ! ਕ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਖਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪ*ਵਾਨ ਹੈ,
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ ਧਾਰਿਮਕ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਵੀ ਨਹM ਹੈ।ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ Zਚ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਜ! ਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਹਰ
ਿਖ! ਤੇ ਦੀ ਸ ਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਨਪਟਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਨ= ਤਰਕ ਿਵਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਾਲ ਦੀ
ਘੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਿਕਧਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹM Zਿਠਆ। ਇਸੇ
ਕਾਰਨ ਅ! ਜ ਤ! ਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਪ*ਚ!ਲਤ ਹੈ।
Pਝ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਨਾਲ ਮੁਕ!ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਿਧਰ ਦਾ ਿਸ! ਧਾ ਸਬੰ ਧ ਨਹM
ਹੁੰ ਦਾ। ਬਿਹਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕ7ਦਿਰਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਿਧਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤ ਵੀ
ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਕੀਲ ਰਾਹM ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇ! ਕ ਕੌ ੜਾ ਸ! ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ .0000001 ਪ*ਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹM।
ਹਰ ਪੀੜਤ ਿਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹM ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ। ਖਰਚੇ ਤ ਡਰਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਿਧਰ , ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਿਦਆਂ ਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰ ਨ ਲL ਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਹਾਈ ਕੋਰਟ! ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਝਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼‹ ਿਨਕਲਣਾ ਪLਦਾ ਹੈ। ਹਰ
ਪ* ਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ
ਪ* ਤ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪLਦਾ ਹੈ। ਿਧਰ ਵ! ਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ, ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ
ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਨ4 ਹੀ ਕਰ ਿਦ! ਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵ! ਲ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਕੰ ਮ
(ਫੈਸਲੇ , ਹੁਕਮ ਆਿਦ) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰ! ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। (ਆਰਟੀਕਲ 348)
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ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੀ ਨੂੰ
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਿਮਲੀ ਤ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰ! ਖਣ
ਲਈ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963' ਬਣਾਉਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨ4 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵ! ਲ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਹੰ ਦੀ ਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁ! ਲ= ਿਦ! ਤੀ
(ਧਾਰਾ 7)। ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਰਤ ਰ! ਖੀਆਂ। ਪਿਹਲੀ ਇਹ ਿਕ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਪ* ਤ ਦੇ
ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਿਕ ਜੇ ਜ! ਜ ਫੈਸਲਾ ਿਹੰ ਦੀ ਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ*ਵਾਿਨਤ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਿਹੰ ਦੀ ਜ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਈ ਦਲੀਲ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਸ਼*ੀ ਐਚ.ਐਮ. ਸੀਰਵਾਈ ਨ4 ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ
ਇਹ ਤਰਕ ਿਦ! ਤੇ ਹਨ: ‘ਜੇ ਿਨਆਂ ਪ*ਸ਼ਾਸਨ, ਜ! ਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਿਵਚ ਏਕਤਾ ਬਹਾਲ ਰ! ਖਣੀ ਹੈ ਤ Zਚ
ਿਨਆਿਲਆਂ ਿਵਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ*ਯੋਗ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹM ਿਦ! ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਕ! ਤੇ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹM ਹੈ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਨ4 ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵ! ਖਵ! ਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ਖੁ! ਲ= ਹੋ ਗਈ ਤ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ
ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਇ! ਕ ਿਮਰਗਿਤ*ਸ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੰ ਿਦਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਇ! ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕ! ਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ' ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਟ ਵ! ਲ ਸੁਣਾਏ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਤ ਵ ਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇ! ਕੋ
ਿਜਹੀ(ਯੂਨੀਫਾਰਮ) ਿਵਆਿਖਆ. ਜੋ ਇ! ਕ ਸਫ਼ਲ ਿਨਆਂ-ਪ*ਬੰਧ ਦੀ ਨMਹ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ=
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵਚ ਇਕ ਸੁਰਤਾ ਰ! ਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਜ! ਜ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਸਮ7 ਵ! ਡੀ
ਸਮ! ਿਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦੇ ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ! ਜ ਇਕ ਦ! ਮ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਿਕਵ7 ਕਰਨ ਲਗਨ ਗੇ?
ਿਨਆਂ-ਪ*ਬੰਧ ਨੂੰ ਇ! ਕਸੁਰਤਾ ਿਵਚ ਰ! ਖਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ*ਥਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ= ਖਤਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤ ਬੁਰੀ
ਤਰ= ਪ*ਭਾਿਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ! ਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵ! ਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।‘ HM Seervai's
Constitutional Law of Indis, 1996 Ed, Vol. III, page 2585.
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ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਕੰ ਮਕਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ! ਰਥਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਮਸਲਾ ਮੁਕ!ਦਮੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਧਰ ਦੀ ਸਮ! ਿਸਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਜ! ਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਵਕੀਲ ਦੀ
ਸਮ! ਿਸਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਸਮ! ਰਥਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁ! ਕੀ ਹੈ।
‘ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਿਕ! ਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਕ! ਤਾ ਨਹM ਸਗ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਕ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇ! ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ... ਵਕੀਲ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹਤ ਨਾਲ ਉਨ= ਿਧਰ ਦਾ ਿਹਤ ਵ! ਧ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਆPਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮ! ਿਸਆ ਨੂੰ ਿਧਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਚਾਿਰਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ।‘ (‘ਐਮ. ਰਣਕਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਤਿਮਲਨਾਡੂ’,
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ 21 ਅਪ*ੈਲ 1994 ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰ:29,30,31)
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹ! ਕ ਿਵਚ Zਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ*ਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾPਦੇ ਹੋਏ, Zਤਰ ਦੇ ਘ! ਟੋ-ਘ! ਟ ਚਾਰ ਿਹੰ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਵ! ਡੇ ਪ* ਤ (ਰਾਜਸਥਾਨ, Zਤਰ
ਪ*ਦੇਸ਼, ਿਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮ! ਧ ਪ*ਦੇਸ਼) ਨ4 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ! ਲ ਸੁਣਾਏ ਜ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਿਡਕਰੀਆਂ ਆਿਦ
ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਿਦ! ਤਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨ4 ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੂਨ 1949 ਿਵਚ, ਇ! ਕ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (ਆਰਡੀਨ•ਸ) ਰਾਹM ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਰਾਹM ਹੀ ਿਹੰ ਦੀ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। Zਤਰ ਪ*ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨ4 1951 ਿਵਚ ਿਹੰ ਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦ! ਤਾ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ
ਅਤੇ ਸੁਗੜ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਿਹੰ ਦੀ ਨੂੰ ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਪੜਾਵ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 1961 ਿਵਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ
ਚ! ਲਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕ!ਦਿਮਆਂ ਦੀ, 1966 ਿਵਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕ!ਦਿਮਆਂ ਦੀ ਬਿਹਸ ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1969 ਿਵਚ ਿਧਰ ਵ! ਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ, ਹਲਫ਼ੀਆ
ਿਬਆਨ, ਿਬਆਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਅਖੀਰ 1970 ਿਵਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ! ਲ
ਸੁਣਾਏ ਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਿਹੰ ਦੀ ਕਰ ਿਦ! ਤੀ ਗਈ। ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963
ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ! ਖਦੇ ਹੋਏ, ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਪ*ਮਾਿਣਤ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਵੀ ਿਮਸਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ*ਬੰਧ ਕਰ ਿਦ! ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਤਰ= Zਤਰ ਪ*ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨ4 1970 ਤ! ਕ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਿਦ! ਤੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇ! ਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬLਚ ਨ4, ਇ! ਕ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ('ਪ*ਬੰਧਕ ਸਿਮਤੀ ਬਨਾਮ ਿਜਲ=ਾ
ਿਵਿਦਆਿਲਆ ਿਨਰੀਕਸ਼ਕ', ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ 28 ਸਤੰ ਬਰ 1976) ਰਾਹM, ਇਨ= ਿਵਵਸਥਾਵ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ
ਲਾ ਿਦ! ਤੀ। ਅ! ਜ-ਕ! ਲ= Zਤਰ ਪ*ਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ= ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਿਥਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਿਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮ! ਧ ਪ*ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਅ! ਜ ਤ! ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸ! ਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਤ! ਕ ਨਹM।
ਨਤੀਜਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਕੇਵਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਿਜਲ0ਾ ਅਦਾਲਤ! ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਤਰ= ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਨਆਂ-ਪ*ਬੰਧ ਦੀ
ਸਭ ਤ ਹੇਠਲੀ ਪਰ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਣ ਕੜੀ ਸਬ-ਜ! ਜ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਿਜਸਟ*ਟ
ੇ ) ਹੈ। ਇਨ= ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਘ! ਟ
ਮਹ! ਤਵਪੂਰਣ ਮੁਕ!ਦਿਮਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ= ਤ Zਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ (ਿਜਲ=ਾ ਜ! ਜ)
ਅਦਾਲਤ ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ= ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕ!ਦਿਮਆਂ (ਿਜਵ7 ਤਲਾਕ ਅਤੇ
ਐਕਸੀਡLਟ ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਕ!ਦਿਮਆਂ (ਿਜਵ7 ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੀ ਿਸ! ਧੀ
ਸਮਾਇਤ (ਟਰਾਇਲ) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਕ!ਦਮੇਬਾਜੀ ਦੇ ਿਦ*ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਨ= ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਜ! ਜ ਅਤੇ ਿਧਰ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕ!ਦਿਮਆਂ ਿਵਚ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪ! ਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਜ! ਜ ਦੋਸ਼ੀ ਵ! ਲ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਦ! ਸਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਰੁ! ਧ ਪੀੜਤ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਜ! ਜ ਿਲਖਦਾ
ਹੈ। ਿਫਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਪ! ਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਧਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹ ਿਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪ! ਖ
ਅਦਾਲਤ ਅ! ਗੇ ਰ! ਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ! ਜ ਨੂੰ, ਮੁਕ!ਦਮੇ ਦੇ ਤ! ਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਧਰ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ,
ਬੋਲਚਾਲ, ਿਵਵਹਾਰ, ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਸ! ਧਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ7,
ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਦੀ ਸ! ਚ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਿਖ! ਤੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹM ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ
ਹੈ ਿਕ ਹਰ 20 ਕੋਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜ! ਜ ਹੀ
ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਜ! ਜ ਨਹM। ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਵ! ਲ
‘ਖੰ ਘੂਰਾ’ ਅਤੇ 'ਪ! ਟ ਤੇ ਥਾਪੀ’ ਉਸ ਸਮ7 ਮਾਰੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਨ4 ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਵੰ ਗਾਰਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਨ= ਸੈਨਤ
ਦੇ ਅਰਥ ਤ ਅਣਜਾਣ ਜ! ਜ, ਖੰ ਘੂਰੇ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੰ ਘਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਹ! ਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 'ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ' (ਜੋ ਲੋ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ) ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਜ ਕ7ਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹM। ਉਲਟਾ ਕ7ਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ
ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕ!ਦਿਮਆਂ ਦੀ ਮੁ! ਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਅਦਾਲਤ ਵ! ਲ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ*ਿਕ*ਆ, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਿਸਵਲ ਪ*ੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਿਕ*ਮੀਨਲ ਪ*ੋਸੀਜ਼ਰ
ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵ7 ਕੋਡ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹਦ ਿਵਚ ਆ ਚੁ! ਕੇ ਸਨ।
ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 137(1) ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਦੀਵਾਨੀ
ਮੁਕ!ਦਿਮਆਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮ7 ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਉਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ
ਪਿਹਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ= ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਚ! ਲਦੇ ਮੁਕ!ਦਿਮਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ
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ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਿਦ! ਤਾ ਿਗਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 558 ਰਾਹM ਅਤੇ 1973 ਿਵਚ ਬਣੇ ਨਵ7
ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਰਾਹM, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕ!ਦਿਮਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਿਦ! ਤਾ ਿਗਆ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਅਨੁਸਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਵ! ਲ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ)
ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਿਬਨ= ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।‘
ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵ! ਡੇ ਿਵਰੋਧੀ ਖੁਦ ਜ! ਜ ਹਨ। ਉਨ= ਦਾ ਵ! ਡਾ ਬਹਾਨਾ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲ!ਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ
ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਫੈਸਲੇ ਿਲਖਦੇ ਸਮ7 ਉਨ= ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ! ਲ ਕੀਤੇ
ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਪLਦੇ ਹਨ। Zਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇ! ਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਨਹM ਿਮਲਦਾ। ਦੂਜਾ
ਿਵਰੋਧੀ ਵਰਦ ਵਕੀਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮ! ਗਰੀ ਉਪਲ!ਬਧ
ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਕ! ਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤ ਅਸਮਰ! ਥ ਹਨ।ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ! ਮਰਥਕ ਵਲ
ਵ! ਖਰੇ ਵ! ਖਰੇ ਤ! ਰਕ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ7 ਇਨ ਮੰ ਗ ਦਾ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ
ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਲੋ ੜMਦੀ ਸਮ! ਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਪਲ!ਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜ! ਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰ ਗ ਉਿਚਤ
ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨਾਲ ਿਤਓ ਰ! ਖਣ ਵਾਲੇ ਪ* ਤ ਨ4 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਮ! ਿਸਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ=
ਸੁਲਝਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਤਿਮਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ Zਤਰ ਪ*ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦ! ਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿਮਲਨਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਿਹੰ ਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕ7ਦਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਿਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਛਾਪ ਿਦ! ਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਿਪ! ਛੇ
ਨਹM ਿਰਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ4, ਜ! ਜ ਦੇ ਕੰ ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ, ਤਿਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ! ਿਤ*ਕਾ ਿਵਚ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ! ਤਾ ਹੈ। ਬੰ ਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ4 ਅਿਜਹੇ ਜ! ਜ ਦੇ
ਵੇਤਨ ਿਵਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੈਸਲੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ
ਹਨ

।

Zਤਰ ਪ*ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜ! ਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਿਹੰ ਦੀ

ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇ! ਕ ਜਰਨਲ ਿਵਚ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਨ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਰਨਲ’ ਹੈ।
ਇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਿਸ! ਟੇ ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਅਤੇ Zਤਰ ਪ*ਦੇਸ ਿਵਚ
ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਤਾਿਮਲ ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਮਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰ ਮ ਮਰਾਠੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਣ ਲ!ਗ ਿਪਆ ਹੈ।

ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਿਜਲ0ਾ ਪਧਰੀ ਅਦਾਲਤ! ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
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1960 ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਰਾਹM ਭਾਵ7 ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹM ਸੀ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ*ੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਪ*ੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਰਾਹM ਪ*ਾਪਤ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਕੇ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਦੋ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ (ਿਮਤੀ 28/09/1962 ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਨ= ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹM ਪੰ ਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਿਵ! ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵ! ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਿਵ! ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦ! ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ= ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹM, ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ
ਪੰ ਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੀ) ਿਵਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮ! ਗਰੀ ਅਤੇ ਿਸ! ਿਖਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲ!ਬਧ
ਨਹM ਹੋ ਜ ਦੇ ਉਨ ਿਚਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰ! ਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟ ਦੇਣ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ7 (56 ਸਾਲ ਪਿਹਲ ) ਪੰ ਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੀ) ਿਵਚ ਲੋ ੜMਦੀ ਸਮ! ਗਰੀ ਅਤੇ
ਿਸ! ਿਖਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹM ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਣ ਜ! ਜ ਨੂੰ ਮੋਜ ਲ!ਗ ਗਈ। ਉਨ= ਨ4 ਆਪਣਾ ਕੰ ਮਕਾਜ
ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਿਵਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਖਆ।
1967 ਦੇ ਨਵ7 ਐਕਟ ਨ4 1960 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਰ! ਦ ਕਰ ਿਦ! ਤਾ। ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਬਾਰੇ 1967 ਦਾ ਐਕਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਿਰਹਾ

।

ਇਨਾ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ

ਕੋਰਟ ਵਲ 05 ਫਰਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਇ! ਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਣ (ਪ! ਤਰ ਨੰ:3286 ਜਨਰਲ 1/ਐਕਸ.ਜ਼ੈਡ.2) ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਪ! ਤਰ ਰਾਹM ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ! ਜ ਨੂੰ ਦ! ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮਕਾਜ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰ! ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਭਾਅਵ7 ਿਧਰ ਵ! ਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਕਰੀਬ 50 ਪ*ਤੀਸ਼ਤ ਕੰ ਮ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵ! ਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਪਆਿਰਆਂ, ਲੇ ਖਕ ਅਤੇ ਬੁ! ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ
ਹੇਠ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਧ 'ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ
ਐਕਟ 2008' ਰਾਹM ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹM ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਵਚ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਜੋੜ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਜਲ=ਾ
ਪ! ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜ (ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵ! ਲ ਸੁਣਾਏ ਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ , ਹੁਕਮ, ਿਡਕਰੀਆਂ
ਆਿਦ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਸੋਧ ਦੇ 6 ਮਹੀਨ4 ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 05
ਨਵੰ ਬਰ 2008 ਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨ4 ਦਾ ਅੰ ਤਰ, ਇਨ= ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸ! ਿਖਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜMਦੀ ਸਮ! ਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰ! ਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ (ਧਾਰਾ 3-ਏ(2)।
ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮ7, ਪੰ ਜਾਬ ਪਬਿਲਕ ਸਰਿਵਸ ਕਿਮਸ਼ਨ
ਵ! ਲ ਜੋ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਇ! ਕ ਪਰਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਖਤ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਯੁ! ਗ ਿਵਚ, ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ4, ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁ! ਢਲਾ ਹੀ
ਨਹM ਸਗ ਗਿਹਰ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹM ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਜ! ਜ ਆਪਣੀ ਇਹ
ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਨਪੁਣਤਾ ਨਾਲ ਨਹM ਿਨਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਅ ਿਰਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਮਲਾ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ
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ਜੰ ਮਪਲ ਅਤੇ ਪ7ਡੂ ਪਛੋਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਤੇ ਵ! ਧ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨM ਿਦਨੀ ਵੀ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਨਭਾPਦੇ ਹਨ। ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਿਵਸੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ, ਉਹ
ਜ! ਜ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਮ! ਦਧਗਾਰ ਿਸ! ਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ= ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਅਤੇ
2008 ਦੀ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਸੋਧ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 1991 ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਲL ਦੀ ਅਤੇ ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ! ਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵ7 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਕਰਦੀ। ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇ ਇਕ ਦਮ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਨਹM ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤ
ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਿਜਲ=ੇ , ਿਜਥੇ ਕੇਵਲ ਿਤੰ ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹਨ, ਿਵਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ।ਸਾਰੇ
ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਥ ਕੇਵਲ ਫੋਜਦਾਰੀ ਮੁ! ਕਦਿਮਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੰ ਦੀ। ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ
ਤ ਕਰਦੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ ਿਮਲਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ

।

ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2009 ਿਵਚ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵ ਅਮਲਾ
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਰ! ਖ ਿਦ! ਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਘਸੇਲ ਵ! ਟ ਲਈ।
2012 ਿਵਚ ਮੈਿਜਸਟ*ੇਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 366 ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ! ਜ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 127 ਸੀ। ਹਰ ਕੋਰਟ ਲਈ
ਇ! ਕ ਜਜਮLਟ ਰਾਈਟਰ, ਇ! ਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਇ! ਕ ਸਟੈਨ\ਗ*ਾਫਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਇ! ਕ ਪ! ਤਰ (5497E.II/VII.B.4(Pb.) ਿਮਤੀ 08.02.2012) ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ 1479 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ= ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ
ਦ! ਿਸਆ ਜੋ 24,16,76,000/- ਰੁਪਏ ਪ*ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਖਰਚੇ ਤ ਬੌਖਲਾਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ4
(ਪ! ਤਰ ਨੰ:14/119/08/02ਅਦ(1) 3458 ਿਮਤੀ 06.12.2012 ਰਾਹM) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਤ
ਪੁ! ਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋ ੜMਦੀ ਹੋਰ
ਿਸ! ਿਖਆ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮ! ਿਸਆ ਹ! ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ
ਟਾਲਣਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ4 ਸਮ! ਿਸਆ ਨੂੰ (ਪ! ਤਰ ਨੰ:14/119/08/ 02ਅਦ(1)3458 ਿਮਤੀ
06.12.2012 ਰਾਹM) ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਿਦ! ਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨ4 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦ! ਿਸਆ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਿਵਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮੈਿਟ*ਕ ਪ! ਧਰ ਤ! ਕ
ਦੀ ਿਵ! ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਸੰਭਵ ਹੈ’ ਿਕ ਪਿਹਲ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲਾ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਰ! ਖਦਾ
ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਪਿਹਲ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਿਗਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ4 ਕਸ਼ਟ ਨਹM ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰ! ਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ
ਅ! ਗੇ ਦ! ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਿਸ! ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ
(ਇਨਸਟ*ਕਟਰ) ਤ ਹਨ ਪਰ ਿਸ! ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਕੰ ਿਪਊਟਰ’ ਨਹM ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨ4 ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹM ਕੀਤਾ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਫੈਸਲੇ
ਿਲਖਣ ਲਈ ਲੋ ੜMਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਜਮLਟ ਰਾਈਟਰ, ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਸਧਾਰਨ ਕਲਰਕ
ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨ4ਕ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦ! ਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਿਕਹੜਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਉਸ ਨ4 ਵੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ
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ਆਪਣੀ ਮੰ ਗ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹM ਿਦਵਾਈ। ਨਾ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਮੰ ਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨ4 ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਨ ਪਨਾਲਾ Zਥੇ ਦਾ Zਥੇ ਹੈ। 1991 ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰ ਮਕਾਜ
ਉਵ7 ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਤ! ਥ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ! ਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸM ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰ ਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨੂੰ ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਵਚ ਅੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਿੜ! ਕੇ
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ! ਛੜੇਪਨ ਦੇ ਘ! ਟੋ-ਘ! ਟ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ, ਿਬਨ= ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ! ਜ ਤੇ ਵਾਧੂ
ਬੋਝ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਿਲਖਣ (ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ) ਿਵਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗ! ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹM ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵ! ਲ ਸੁਣਾਏ ਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ ਫੈਸਲੇ ਜ! ਜ
ਨੂੰ ਆਪ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ! ਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਦੀ ਖੁ! ਲ= ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਜ! ਜ ਫੈਸਲਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਲਖੇਗਾ ਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਿਤਆਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਜ! ਜ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖੇਗਾ ਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇ! ਕ ਮਾਨਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੋਹ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਉਪਲ!ਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਿਧਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ
ਨਕਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁ! ਲ= ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ! ਜ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮ! ਿਸਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ
ਦੇਖ-ਰੇਖ ਿਵਚ, ਹਰ ਿਜਲ=ੇ ਿਵਚ, ਸੈਸ਼ਨ ਜ! ਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇ! ਕ ਵ! ਖਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

।

ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ ਅਨੁਵਾਦਕ, ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ= ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਪ*ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵ! ਲ ਤਸਦੀਕ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪ*ਮਾਿਣਤ ਫੈਸਲੇ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਚ
ਲੋ ੜMਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹM ਿਮਲਨ ਲਗੇਗਾ
ਸਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵ! ਧਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ ਕੀਤੀ ਨਵ7 ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਮੰ ਗ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2012 ਿਵਚ ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਜ! ਜ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 493 ਸੀ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ= ਨੂੰ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ! ਜ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 538 ਹੈ
ਅਤੇ ਇਨ= ਨੂੰ 1614 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰ ਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 1614 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਿਸਧੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵ! ਧ
ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਟੈਨ\ਗ*ਾਫਰ ਲੋ ੜMਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਜਜਮLਟ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ
ਬਣਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ Zਚ ਿਡਗਰੀਆਂ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਿਡਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਲੋ ੜMਦੀ ਿਸ! ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸ! ਿਖਆ ਕ7ਦਰ ਖੁ! ਲ=ਣਗੇ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੀ ਮੰ ਗ ਵਧੇਗੀ।
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ
ਛਪਣਗੀਆਂ। ਪ*ਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ
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ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ=ਨ ਿਵਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ , ਕਾਲਜ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਨ\ਜਵਾਨ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵਸਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਪੜ=ੇ ਉਨ= ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਵਕਾਲਤ
ਕਰਦੇ ਸਮ7, ਆਪਣੀ ਿਲਆਕਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਮਲਣਗੇ ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਮੰ ਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੜ=ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹM ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਮਾਿਹਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁ! ਟਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਿਮਲਣ ਲ!ਗੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁ! ਖ ਦਾ ਸਾਹ
ਆਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਮ ਬੋਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਸਰ ਬ! ਝੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਾਗੂ
ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨ\ਜਵਾਨ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਇ! ਜ਼ਤਦਾਰ ਿਕ! ਤੇ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰੁਤਬਾ
ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਨ\ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ= ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗਰਵ ਹੋਣ ਲ!ਗੇਗਾ। ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵਚ ਅਲੋ ਪ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਬ! ਲੇ ਬ! ਲੇ ਹੋਣ ਲ!ਗੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ= ਇ! ਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਿਨਸ਼ਾਨ4 ਫੁੰ ਡੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੇ ਰਵੀਏ ਤ ਤੰ ਗ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹ! ਕ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਲੋ ਕ ਿਹਤ ਜਾਿਚਕਾ ਰਾਹM, ਦੋ ਵਕੀਲ ਨ4 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ ਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗ! ਲ ਹੈ ਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ4 ਇਸ ਜਾਿਚਕਾ ਿਵਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ
ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇ! ਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਬਸ ਨਵ7 ਅਮਲੇ ਦੇ
ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਗ7ਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਿਵਚ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦ ਕੁੰ ਭਕਰਨੀ ਨMਦੋ ਜਾਗਦੀ ਹੈ?
ਕਦ ਇਸ ਲੋ ਕ-ਪ! ਖੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਰੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇ! ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਦ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ ਿਮਲਨ ਲ!ਗਦਾ ਹੈ।
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ਪ2ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ! ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਿਬ*ਿਟਸ਼ ਰਾਜ ਸਮ7 ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਵੀਹਵM ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵਚ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਿਹਰ
ਉਭਾਰ ਿਵਚ ਆਈ ਤ ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਿਵਰੁ! ਧ ਲਾਮਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਿਹੰ ਦੋਸਤਾਨੀ’ ਨੂੰ
ਸ ਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 1918 ਿਵਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਨ4 ‘ਦ! ਖਣ ਭਾਰਤ ਿਹੰ ਦੀ ਪ*ਚਾਰ ਸਭਾ’
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1925 ਿਵਚ ਇੰ ਡੀਅਨ ਨxਸ਼ਨਲ ਕ ਗਰਸ ਨ4 ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੀ ਤ ਬਦਲ ਕੇ
ਿਹੰ ਦੋਸਤਾਨੀ ਕੀਤਾ।
ਕ ਗਰਸ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਹੰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। 1937 ਿਵਚ, ਿਜP ਹੀ ਮਦਰਾਸ
ਪ*ੈਜ਼ੀਡLਸੀ ਿਵਚ, ਸੀ.ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਕ ਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤ ਸਰਕਾਰ ਨ4
(14 ਜੁਲਾਈ 1937 ਤ) ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਹੰ ਦੀ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ=ਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦ! ਤੇ।
ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਿਵਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵ! ਡੇ ਪ! ਧਰ ਤੇ ਿਵਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਅੰ ਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਰੋਧੀ ਇਨ=
ਪ*ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਚ ਬੁ! ਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਤਿਮਲ ਬੋਲਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤ! ਕ ਨ4 ਵਧ-ਚੜ= ਕੇ
ਿਹ! ਸਾ ਿਲਆ। ਿਗ*ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨ4ਤਾਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ4 ਹੋਏ। ਕ ਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ! ਦੀ ਛ! ਡਣੀ
ਪਈ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ ਿਪਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਇਹੋ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਨ4 ਿਫਰ ਝੰ ਡਾ ਚੁ! ਿਕਆ ਅਤੇ ਤਿਮਲਨਾਡੂ
ਿਵਚ ਿਹੰ ਦੀ ਦੇ ਪ*ਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਵਿਢਆ।
ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਹੰ ਦੀ ਨੂੰ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਦ! ਖਣ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮLਬਰ ਸ਼*ੀ ਿਕ*ਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨ4 ਸਪ! ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਦ! ਖਣ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵ! ਖ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰ! ਖਣ ਵਾਲੇ ਤ! ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਵ! ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਿਹੰ ਦੀ ਠ\ਸਣ ਨਾਲ ਉਨ= ਦੀ ਇਸ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਬਲ ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰ ਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਭਾਸ਼ਾ
ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ! ਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਇ! ਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸ
ਨੂੰ 'ਮੁਨਸ਼ੀ-ਆਯੰ ਗਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ' ('Munshi-Ayyangar Formula') ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਭਾਗ XVII ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਵਸਥਾਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਚੈਪਟਰ (ਆਰਟੀਕਲ 343 ਅਤੇ 344) ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ,
ਦੂਜਾ (ਆਰਟੀਕਲ 345 ਤ 347)ਪ* ਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ(ਖੇਤਰੀ) ਭਾਸ਼ਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ (ਆਰਟੀਕਲ 348,
349) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ (ਆਰਟੀਕਲ 350,
350-ਏ, 350-ਬੀ ਅਤੇ 351) ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾਵ ਸਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ! ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 343
ਰਾਹM ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਤ! ਕ, ਕ7ਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ= ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ
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ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਸਨ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹM ਪਾਰਲੀਮLਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਿਦ! ਤਾ ਿਗਆ
ਿਕ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ,ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰ! ਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰ ਦਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ
ਆਇਆ ਤ ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਦ! ਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ* ਤ ਨ4 ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ
ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ ਿਕ ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ ਦ! ਖਣ ਦੇ ਰਾਜ
ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਨਾ ਿਚਰ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ
ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ4 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹM ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮLਟ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰ! ਿਖਆ ਿਗਆ।
ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਅਿਹਸਾਨ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਤਿਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹ! ਕ ਿਵਚ ਹੋਏ ਅੰ ਦੋਲਨ ਨ4,
1965 ਿਵਚ, ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਿਵਚ ਵ! ਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ। 1967 ਿਵਚ ਅਸLਬਲੀ ਲਈ
ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ ਿਵਚ ਕ ਗਰਸ ਨੂੰ ਵ! ਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ! ਤਾ ਤਿਮਲ ਦੇ ਹ! ਕ ਿਵਚ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.
ਦੇ ਹ! ਥ ਆਈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ4ਤਾ ਪੀ. ਸ*ੀਿਨਵਾਸਨ ਨ4 ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਥੰ ਮ ਕਹੇ ਜ ਦੇ ਕਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨ4ਤਾਵ ਸੀ.ਐਨ. ਅੰ ਨਾਦੋਰਾਈ ਅਤੇ ਐਮ.ਕਰੁਨਾਿਨਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨ= ਤਿਮਲ ਪ! ਖੀ ਅੰ ਦੋਲਨ ਤ ਹੋਈ। ਇਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਵਾਵ ਕਾਰਨ 1967 ਿਵਚ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨ4 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਿਹੰ ਦੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ7 ਤ! ਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰ! ਖਣ ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਿਦਤੀ। ਇਨ= ਅੰ ਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ‘ਅਸਲ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਾਲ ਨੀਤੀ’
ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
'ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਦੇਸ਼' (official purposes) ਸ਼ਬਦ (ਮ! ਦ) ਦੀ ਵਰਤ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 343,
345 ਅਤੇ 348 ਿਵਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਿਵਵਸਥਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਰ ਤਰ= ਦੇ
ਕੰ ਮਕਾਜ (ਪ*ਬੰਧਕੀ, ਿਨਆਂ ਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਪਾਿਲਕਾ) ਇਸ ਮ! ਦ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਿਕਵ7 ਅਤੇ ਕਦ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨ
ਿਵਚ ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਿਵਵਸਥਾਵ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ! ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਹੋਣ ਤ! ਕ, ਰਾਜ
ਭਾਸ਼ਾਵ ਨੂੰ ਪੜਾਵ ਿਵਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇਕ ਿਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਹੋਣ ਲ!ਗਣਗੇ ਹੀ।
ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ’ ਤ ਭਾਵ 'ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਆਪਸੀ
ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ' ਹੀ ਨਹM ਸਗ ਸਭ ਤਰ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਹੈ। ਿਜਵ7 ਿਕ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਪੋਰਟ , ਹ! ਥ
ਿਲਖਤ ਮਾਿਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਿਟ! ਪਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ
ਿਧਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਿਦ

।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ ਕੁ! ਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦਾ

ਕੇਵਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਦਰਜਾ ਬੀ ਤ! ਕ ਦੇ ਕਰਚਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। Zਚ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਨ Zਪਰ ਕੇਵਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚਕਾਰ ਜ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲ ਲੋ ਕ ਨਾਲ
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ਹੁੰ ਦੇ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹM ਹੁੰ ਦਾ। ਉਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਆਈ ਿਚ! ਠੀ ਹੀ ਨਹM ਸਗ
ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰ ਸ, ਗ! ਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਿਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪ2ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫਤਰ! ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ! ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ!
ਸ ਝੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ‘ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਸਾਲ 1960 ਿਵਚ ਬਿਣਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ
ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹM ਪੰ ਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਜਿਲ=ਆਂ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ' ਨੂੰ, 02 ਅਕਤੂਬਰ
1960 ਤ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੇ
ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਦਾ, ਉਸ ਸਮ7 ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੰ ਭਵ ਨਹM ਸੀ ਤ ਉਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ 02 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤ ਿਜਲ=ਾ
ਪ! ਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ
ਪੰ ਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਓਪਲ!ਭਧ ਨਹM ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹM ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ 02 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤ ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵ! ਲ ਜੋ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ ਮੁ! ਖ
ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਬਾਅਦ, 29 ਦਸੰ ਬਰ 1967 ਨੂੰ, 1960 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰ! ਦ ਕਰਕੇ ਨਵ
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਕਾ ਿਵਚ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼, 'ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ! ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ' ਜਾਣਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ਕਾ ਤ ਹੀ ਇਹ ਿਭਣਕ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ 1965 ਦੇ ਅਕਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹM ਦਫ਼ਤਰ
ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਿਗਆ। ਨਾਲ ਹੀ
ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹM ਇਹ ਿਨਯਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਦ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇ! ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹM ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਵ! ਖ-ਵ! ਖ ਕੰ ਮ
ਨੂੰ ਵ! ਖ ਵ! ਖ ਸਮ7 ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1967 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹM ਿਮਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਹਲੀ
ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 30 ਦਸੰ ਬਰ 1967 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹM ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ 01 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ
ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 09 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹM 'ਰਾਜ ਪ! ਧਰ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਪ*ੈਲ 1968 ਤ ਲਾਗੂ
ਹੋਇਆ। ਇਨ= ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਹੋਏ । ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ*ਕਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਨਹM।
2008 ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਰਾਹM 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਿਵਚ ਵ! ਡੀਆਂ ਸੋਧ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਵਚ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵM ਧਾਰਾ ਨ4 ਸਿਥਤੀ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਿਦ! ਤੀ।
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ਨਵM ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ਇਸ ਦੇ ਪਰ ਕ! ਟਣਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ, ਦੋਵ7 ਪਾਠ ਇਕੋ ਸਮ7 ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਿਵਚ ਛਪੇ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ
ਿਵਚ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ' (all official correspondence) ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਿਵਚ (' ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ' ਦੀ ਥ ) 'ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ' ਦਰਜ ਹੈ। ਦੋਹ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 'ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ' ਹੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰ ਮ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ(ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ)
ਿਵਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਨਾ ਿਕ ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ)।
ਦੋਹ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰ ਤਰ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਸਮ! ਿਸਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਿਵਚ ਇ! ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਪੇਸ਼
ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਮੂਲ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਇ! ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਐਕਟ, ਮੂਲ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ, ਮੂਲ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ (ਅ! ਖਰ , ਵਾਕ ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਛਪੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ (ਅ! ਖਰ , ਵਾਕ ) ਨੂੰ। ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਦੋਵ7 ਪਾਠ, ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕੋ ਿਦਨ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪੇ ਸਨ। ਗਜਟ ਿਵਚ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹM ਹੈ ਿਕ ਮੂਲ ਐਕਟ ਿਕਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ
ਸਿਤਥੀ ਿਵਚ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ! ਮਿਸਆ ਸੁਲਝਾਵੇ? Pਝ 2008 ਦੀ ਸੋਧ
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਘਟਾਉਣਾ। ਸੋਧ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼,
1960 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨ\ਟੀਫਕੈਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ! ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਿਵਚਲੀ ਿਵਵਸਥਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਿਵਚਲੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅ! ਸੀ ਫੀ ਸਦੀ ਕੰ ਮ ਕਾਜ਼ 'ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਿਵਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਚ ਲੋ ੜM ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ! ਮਿਸਆ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਨੁਵਾਦਕ
ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਦM ਵੀ ਜਾ ਚੁ! ਕੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਮਜਬੂਰੀ
ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਘਸੇਲ ਵ! ਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਹਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ! ਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭੁ! ਲ ਸੋਧ ਲੈ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਮਾਤਾ'
ਦਾ ਬਣਦਾ ਅਸਲ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ! ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪੜਤਾਲ, ਸਜ਼ਾਵ! ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮਕਾਜ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ਨਹM, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ‘ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ ਉਸ ਵ! ਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ’ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ(ਧਾਰਾ 8-ਏ)। ਸਰਕਾਰੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਇਕ! ਲਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਪ*ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਨਹM ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨ4 ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਜਲ=ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ
ਿਦ! ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਪ*ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹM
ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਹਲੀ ਿਦਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕਸ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ?

।

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਿਕਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ?
ਦੂਜੀ ਸ! ਮਿਸਆ ਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼! ਦ ਕਰੇ ਤ ਭਾਸ਼ਾ
ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹM ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕੌ ਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ! ਪ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ
ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕੇਵਲ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹM ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਿਵਰੁ! ਧ ਿਵਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ ਫੇਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ
ਦੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤ! ਕ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇ! ਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ "ਤਾੜਨਾ"
ਤ ਵ! ਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹM ਹੋਈ। ਜਦ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹM ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿਵਗਾੜਨ ਦੀ ਥ
ਚੁ! ਪ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਪੜਤਾਲ ਕੇਵਲ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹM।

ਸਜ਼ਾਵ! ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ
ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਡੀ(1) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਇੰ ਨੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਪਿਹਲ ਤ ਮ! ਦ ‘ਕਸੂਰਵਾਰ’ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪ! ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ
ਕੰ ਮ ਿਵਚ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’ (persistently) ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ(ਧਾਰਾ 8-ਡੀ(1))। ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਬਦ ਅ! ਗੇ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਨਹM ਹੈ ਿਕ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਿਦ! ਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ*ਚ!ਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ
ਿਗਣਤੀ ਘ! ਟੋ-ਘ! ਟ ਿਤੰ ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮੁ! ਡਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨ4 ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। (ੳ) ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ Zਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। (ਅ) ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ
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ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ (ੲ) ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਪ! ਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇ। (ਸ) ਸਜ਼ਾ ਪੰ ਜਾਬ ਿਸਵਲ ਸੇਵਾਵ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਿਨਯਮ 1970
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵ।ੇ
1970 ਦੇ ਿਨਯਮ! ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ!
1970 ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ= ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵ ਿਦ! ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਖਤ (ਿਨਯਮ 5)। ਸਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਛ! ਿਡਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰ! ਕੀਆਂ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰ! ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ! ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤ ਬਰਖਾਸਤ
ਤ! ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵ7 ਤਰ= ਦੀ ਸਜ਼ਾਵ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਿਨਯਮ 10)। ਪੜਤਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਿਨਯੁਕਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹ7 ਿਧਰ ਵ! ਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ! ਖ ਿਵਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਿਸ! ਟਾ ਿਰਪੋਰਟ ਸਮਰ! ਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਸਮਰ! ਥ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜ ਨਹM । ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ Zਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਿਵਸਿਤ*ਤ ਕਰਨੀ ਪLਦੀ
ਹੈ (ਿਨਯਮ 8,9)।
ਇਸ ਤਰ= , ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਲ!ਗ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ= ਿਨਯਮ ਿਵਚ
ਦਰਜ ਪ*ਿਕ*ਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ
ਸਜ਼ਾ ਨਹM ਿਦ! ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ
1. ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ! ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ*ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਸ! ਧਾ ਭਾਸ਼ਾ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਿਦ! ਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨ4, ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋਵੇ। ਅ! ਜ-ਕ! ਲ= ਵ ਗ ਸਾਲ ਿਵਚ ਇ! ਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹM। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤ! ਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ= ਦੀ ਮੁ! ਢਲੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮ! ਿਸਆਵ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ! ਥ
ਪ*ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਵ।ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ*ਬੰਧਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਿਚ! ਠੀ ਪ! ਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨ4, ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ,
ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਕੀਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜMਦੀ ਸਮ! ਗਰੀ ਉਪਲ!ਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਨ= ਦੀ ਹੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵ।ੇ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰਾਹM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸ! ਿਖਅਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁ! ਝੇ ਰ! ਿਖਆ
ਜਾਵੇ।

42

2. ਮੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਖਰਾ ਿਵਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਪੰ ਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦਾ ਅਿਨੱਖੜਵ ਅੰ ਗ ਬਣਨ ਿਵਚ ਇ! ਕ ਹੋਰ ਅਿੜ! ਕਾ ਹੈ। ਿਜਲ=ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ
ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਿਜਲ=ੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰ ਡੀਗੜ= ਸਿਥਤ ਮੁ! ਖ
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਸਕ! ਤਰੇਤ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਜਲ=ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਿਵਚ ਨਹM ਆPਦੀ। Pਝ ਵੀ ਿਜਲ=ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁ! ਦੇ, ਇਨ= ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁ! ਿਦਆਂ ਤ ਬਹੁਤ
ਛੋਟੇ ਹਨ। ਮੁ! ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਇਨ= ਲਈ ਸੰ ਭਵ ਨਹM। ਇਸ ਸਮ! ਿਸਆ ਨੂੰ
ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੰ ਡੀਗੜ= ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਮੁ! ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕ! ਤਰੇਤ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ
ਇ! ਕ ਵ! ਖਰਾ ਿਵਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਵਧੀਕ ਮੁ! ਖ ਸਕ! ਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਐਕਟ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ: ਭਾਸ਼ਾ
ਐਕਟ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪ*ਸਾਸ਼ਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ (ਧਾਰਾ 3-ਬੀ) ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ(ਧਾਰਾ 8-ਏ)। ਇਸ ਤਰ= ਅਿਸ! ਧੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ (ਧਾਰਾ 3-ਏ) ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ
(ਧਾਰਾ 5) ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਰ! ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵ7 ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਕPਿਕ
ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹM ਕਰਦੀਆਂ।
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਿਵਚਕਾਰ, ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ (ਨਵੰ ਬਰ 2010)
ਿਵਚ ਹੋਈ ਇ! ਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ4 ਇਹ ਮੰ ਨਸ਼ਾ ਪ*ਗਟ ਵੀ ਕਰ ਿਦ! ਤੀ ਸੀ। ਇਨ= ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ
ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ! ਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ= ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਹੀ, ਇਨ= ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿਵਚ
ਵ! ਖਰੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਿਵਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ
ਿਕਹੜਾ ਿਵਭਾਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾPਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹ! ਤਵ ਨਹM ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
4. ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਿਨਯਮ ਿਵਚ ਸੋਧ: ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ‘ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਿਨਯਮ ’ ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ ਿਨਯਮ ਿਵਚ, ਇ! ਕ ਵ! ਖਰਾ ਿਨਯਮ ਜੋੜ ਕੇ,
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵ! ਖਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵ7
ਿਨਯਮ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰ! ਕੀਆਂ
ਪ! ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਇਸ ਿਨਯਮ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਿਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਸੰ ਖੇਪ (summary) ਹੋਵ।ੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ
ਮੰ ਨ ਕੇ ਚ! ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪ! ਖ ਜਾਨਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਸਮਰ! ਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਿਸ! ਧਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵਰੁ! ਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇ! ਕੋ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵ।ੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਘੜੀਸਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ7 (ਵ! ਧੋ-ਵ! ਧ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਨ4) ਿਵਚ
ਸਮਾਪਤ ਹੋਵ।ੇ ਪਿਹਲੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਰ! ਕੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਸੂਰ
ਤੇ ਪ! ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ! ਕੀ (ਪ*ਮੋਸ਼ਨ) ਤੇ ਰੋਕ ਲ!ਗੇ।
5. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਵੇ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਿਵਧਾਨ
ਸਭਾ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ, ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਸਿਤ*ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ
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ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਵਰੋਧੀ ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ*ਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤਿਹ ਿਦਲ ਿਨਭਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਅਣਿਗਹਲੀ ਤੇ ਸਖਤ ਿਟਪਣੀ ਕਰੇ।
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ਨੌਵI ਗਲ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ
ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਪ! ਧਰੀ ਅਤੇ ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 8-ਬੀ
ਅਤੇ 8-ਸੀ)। ਰਾਜ ਪ! ਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇ! ਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜMਦੇ ‘ਿਨਰਦੇਸ਼’ (ਸਲਾਹ
ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ ਪ! ਥ ਪ*ਦਰਸ਼ਨ ਨਹM) ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਬੁ! ਧੀ ਦਾ ਪ*ਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨੂੰ ਘੋਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਲੋ ਕ
ਦੀਆਂ ਅ! ਖ ਪੂੰ ਝਣ ਅਤੇ ਚਹੇਿਤਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ! ਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਕੁ! ਲ 16 ਮLਬਰ
ਹਨ। ਇਨ= ਿਵਚ ਇ! ਕ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਛੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਮੁ! ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ,
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਕੂਲ ਿਸ! ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਸਕ! ਤਰ, Zਚ ਿਸ! ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਸਕ! ਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ
ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ) ਹਨ। ਿਤੰ ਨ ‘ਪ! ਤਰਕਾਰ, ਚਾਰ ‘ਲੋ ਕ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ’ ਅਤੇ ਦੋ (ਕੇਵਲ) ਮLਬਰ
‘ਲੇ ਖਕ ਸਭਾਵ ਦੇ ਪ*ਤੀਿਨਧ’ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨ4 ਿਵਚ ਇ! ਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ= ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਮLਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿਜਲ=ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮੰ ਤਰੀ ਜ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੈ। ਿਜਲ=ਾ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੰ ਜ ਮੁਖੀ (ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਿਜਲ=ਾ ਿਸ! ਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਜਲ=ਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਜਲ=ਾ ਭਾਸ਼ਾ
ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਿਜਲ=ਾ ਅਟਾਰਨੀ), ਿਤੰ ਨ ਪ! ਤਰਕਾਰ, ਦੋ ਲੋ ਕ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ (ਕੇਵਲ) ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਇਸ ਦੇ
ਮLਬਰ ਹਨ। ਿਜਲ=ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨ4 ਿਵਚ ਇ! ਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਵਲ ਇ! ਕ ਸਾਲ
ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ
ਿਵਚਲਾ ਵਕਫ਼ਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪ*ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹM ਿਨਭਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ= ਦਾ ਅਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ, ਪੰ ਜ ਜ ਸ! ਤ ਮLਬਰੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮLਬਰ ਿਸਆਸੀ ਰਸੂਖ ਰ! ਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਮਾਿਹਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ
ਲੰਬਾ ਪ*ਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬਾ ਰ! ਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇ ਖਕ (ਿਚੰ ਤਕ) ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰੈਨ ਕੁ! ਲਵਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਜ ਲੇ ਖਕ ਿਵਚ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ। ਇਨ= ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਡੰ ਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ,
ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸ! ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਮ! ਿਸਆਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਨ= ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ= ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘ! ਟੋ-ਘ! ਟ
ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦ! ਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵ! ਡਾ ਦੁਖ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਨ= ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰ ਗ ਹੋਇਆਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨ4ੜ ਭਿਵ! ਖ ਿਵਚ
ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਗਿਠਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹM ਆPਦੀ।

45
ਆਖਰੀ ਗਲ

ਹੋਰ ਲਛਮਣ ਿਸੰ ਘ ਿਗਲ! ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੇ ਲੇ ਖ ਿਵਚ ਿਬਆਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਵਸਥਾਵ ਤ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਹੋ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਦਨ\-ਿਦਨ ਘ! ਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ
ਦਰਬਾਰੇ ਲੋ ੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇ! ਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਉਣ ਿਵਚ ਸਮਰ! ਥਾ ਘ! ਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਕ! ਤੇਕਾਰ (ਪ*ੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਪੜ=ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹM ਪLਦੀ। ਜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ
ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹM ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਟਾਈਪ ਿਸ! ਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜਦ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾ’ਟLਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹM ਤ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਿਕP ਕਰੇ? ਜੇ
ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹM ਤ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ=ਾਈ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ= ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਿਵਓਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਓਪਾਰੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ
ਥ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਿਸ! ਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਜ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵ ਨੂੰ ਿਸ! ਖਣ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵਚ ਅਲੋ ਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲ!ਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ*ਫੁ!ਲਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਿਸ! ਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰ! ਥਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਤ ਉਦਾਸੀਨ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁ! ਗ ਿਵਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵ! ਲ ਿਖ! ਚੇ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ=
ਦੇ ਬ! ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦਵਾPਦੀ, ਅਮੀਰ ਬਣਾPਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵ।ੇ
ਅ! ਜ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ! ਕੀ ਤਰ= ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਉਨ= ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ=ੀ ਨ4
ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਜ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ Zਚੇ ਅਹੁ! ਦੇ ਜ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰੁਤਬਾ ਪ*ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ=ਾਈ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਥ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿਸ! ਟਾ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਬ! ਚੇ ਦੇ ਜੰ ਮਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ
ਿਸਰਤੋੜ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ! ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਤ ਿਸ! ਿਖਆ ਦਾ
ਮਾਿਧਅਮ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ*ਿਕ*ਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲ!ਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰ! ਥਾ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਤ
ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲL ਦੇ ਹ ।
ਿਜਲ=ਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤ ਨਵ7
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2012 ਿਵਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਜ! ਜ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
493 ਸੀ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ= ਨੂੰ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ! ਜ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ 538 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ= ਨੂੰ 1614 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰ ਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 1614 ਨੌਜਵਾਨ
ਨੂੰ ਿਸਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੰ ਮਕਾਜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤ ਕਈ ਗੁਣਾ
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ਵ! ਧ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਟੈਨ\ਗ*ਾਫਰ ਲੋ ੜMਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਜਜਮLਟ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ
ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਣਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ Zਚ ਿਡਗਰੀਆਂ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਿਡਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜMਦੀ ਿਸ! ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸ! ਿਖਆ ਕ7ਦਰ ਖੁ! ਲ=ਣਗੇ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੀ ਮੰ ਗ ਵਧੇਗੀ। ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਪ*ਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ=ਨ ਿਵਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਣ
ਨਾਲ ਸਕੂਲ , ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪ! ਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ
ਖਰਚਾ ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। 520 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ 400/- ਰੁਪਏ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 5-6 ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਕੇ, ਇ! ਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਇ! ਕ ਿਦਨ ਿਵਚ 5-7 ਪੰ ਨ4 ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਘਟੋ-ਘ! ਟ 2000/- ਰੁਪਏ
ਪ*ਤੀ ਿਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ7ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲ!ਖ ਿਵਚ ਹੈ। ਿਫਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲ!ਖ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਨੂੰ ਠ4ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ4 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲਣ ਲ!ਗ ਜਾਵੇ।
ਇ! ਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹM ਹੋਵੇਗੀ। ਿਫਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ 'ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ' ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲ!ਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ= ਨੌਜਵਾਨ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਲਆਕਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਮਲਣਗੇ ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਮੰ ਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ
ਿਵਚ ਪੜ=ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹM ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਾਗੂ
ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਇ! ਜ਼ਤਦਾਰ ਿਕ! ਤੇ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ= ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ= ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਮ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗਰਵ ਹੋਣ ਲ!ਗੇਗਾ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁ! ਟਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼
ਸਸਤਾ ਿਮਲਣ ਲ!ਗੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁ! ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਮ ਬੋਲੀ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਸਰ ਬ! ਝੇਗਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲ!ਗੇਗਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ
ਬ! ਲੇ ਬ! ਲੇ ਹੋਣ ਲ!ਗੇਗੀ।
ਮ ਬੋਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪੜ=ਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵਚ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਮਾਿਨਸਕਤਾ ਨੂੰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਅਰਥ ਿਵਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਠ!ਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇ! ਥੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁ! ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਸ.ਲਛਮਣ ਿਸੰ ਘ ਿਗ! ਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਿਸਆਸੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਥੋੜ=ੀ ਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰ! ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਲਛਮਣ ਿਸੰ ਘ ਿਗ! ਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅ! ਠ ਕੁ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਮੁ! ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ*ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ= ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁ! ਧੀ ਨ4 ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸ! ਤਾ ਤੇ ਭਿਵ! ਖ ਿਵਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ ਦੀ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੂੰ ਿਕਆਸ ਿਲਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪ*ਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਸ! ਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲL ਦੇ ਹੋਏ , ਉਨ= ਨ4 ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਮਹ! ਤਵਪੂਰਣ
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ਕਦਮ ਪੁ! ਿਟਆ ਸੀ। ਉਨ= ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਵ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਨਹM ਸਗ ਉਸ ਿਵਚ ਦਰਜ਼
ਿਵਵਸਥ ਵ ਨੂੰ ਿਮੰ ਟੀ ਸਿਕੰ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸੀ।
ਉਨ ਨ4 ਇਕੋ ਿਦਨ ,29 ਦਸੰ ਬਰ 1967, ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਪ*ੀਸ਼ਦ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ‘ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਉਸੇ ਿਦਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ=
ਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ (30 ਦਸੰ ਬਰ 1967) ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਿਦਨ
ਬਾਅਦ (01 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤ) ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ‘ਸਾਰੇ ਕੰ ਮਕਾਜ’ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ 09 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਿਵਸਾਖੀ 1968 ਤ ਸੂਬਾ
ਪ! ਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ*ਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਵੀ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ' ਨੂੰ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਪ*ਤੀ ਉਨ= ਦੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਇਸ ਗ! ਲ ਤ ਪਤਾ ਚ! ਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ= ਨ4 ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ ਿਵਚ
ਹੀ ਨਹM ਬਣਾਇਆ ਸਗ ਉਨ= ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਿਦ! ਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁ! ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਵਚ ਲਛਮਣ ਿਸੰ ਘ
ਿਗ! ਲ ਨ4 ਇ! ਕ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਿਮਸਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹM ਕੀਤੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਪੜ=ਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
Zਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਤ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਿਸ! ਟਾ ਕ! ਢਣ ਿਵਚ ਿਝਜਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹM ਹੋਵੇਗੀ
ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁ! ਖ ਕਾਰਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ
ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਿਮਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਿਜ! ਥੇ ਸਮ7-ਸਮ7 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, Zਥੇ ਉਨ4 ਹੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਪੰ ਜਾਬੀ, ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ , ਬੁ! ਧੀਜੀਵੀ
ਅਤੇ ਲੇ ਖਕ ਵੀ ਹਨ।
ਸਮ7 ਦੀ ਲੋ ੜ ਇ! ਕ ਹੋਰ ਲਛਮਣ ਿਸੰ ਘ ਿਗ! ਲ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਿਦਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਲੈ ਕੇ ਸ! ਤਾ ਤੇ
ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ, ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਤੇ ਗਈ ਮ ਬੋਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਹਲ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਕੇ ਰਾਜਗ! ਦੀ ਤੇ
ਿਬਠਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੌਿਰਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਛ! ਡ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੇ ਖਕ ਅਤੇ
ਬੁ! ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼*ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਸਾਿਹਬ ਦੇ 100 ਿਪਆਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਮ ਬੋਲੀ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਚੀਰਹਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅ! ਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।
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ਭਾਗ-1
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ! ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਪੈਰ0ੇ
1.
(a)

2.
(a)

(b)

Prabhandhak Samiti and Anr. vs Zila Vidyalaya Nirikshak (Allahabad HC, DOD:
28.09.1976)
"Para 6. It cannot be doubted that the proceedings of the Courts functioning for the
benefit of the inhabitants of any place must on principle be conducted in a language
understood by them. It does not appear to be sufficiently realised that the employment
of an indigenous language is essential for maintaining the democratic character of
the Courts. They can be linked with the people only by using their language; it is a
necessary democratic feature of the Courts and one of the foundations of socialist
justice...
M. Ranka vs State of Tamil Nadu (Madras High Court, DOD:21.04.1994)
"Para 19. A Legislative Competence : It is vehemently contended that the proviso
to Article 345 of the Constitution does not enable the State Legislature to make a
regional language, the language of courts. It is argued that the expression "official
purposes" used in the proviso excludes courts and judicial proceedings. According
to learned Counsel "official purposes" can only mean administrative and legislative
purposes but not judicial proceedings...
"Para 20. We do not find any substance in any of the above contentions. The
expression used in Article 345is "official purposes of the State". It is elementary
that the State comprises of three organs, the executive, the Legislature and the
judiciary. Unless the context otherwise indicates, "official purposes of all the three
organs of the State. The courts and judicial proceedings cannot be excluded there
from. It is only because of that, the Constitution took care to expressly exclude the
Supreme Court and the High Courts from the ambit of Articles 343 to 347. There

is no merit in saying that the language of the High Court shall be the
language of the subordinate courts as they are under the control of the
High Court."
(c)

"Para 20... Language is not a matter as between the High Court and the subordinate
courts, but it is a matter relating to a litigant who approaches the subordinate court.
That is why a separate provision is made in Article 345 of the Constitution which is in
consonance with the previous legislative history. As seen from the provisionsof

the Code of Civil Procedure and Code of Criminal Procedure, the
determination of the language of court was left with the local
Government previously and after the passing of the Constitution with
the State Government..."
(d)

(e)

"Para 6. It cannot be doubted that the proceedings of the courts functioning for the
benefit of the inhabitants of any place must on principle be conducted in a
language understood by them. It docs not appear to be sufficiently realised that the
employment of an indigenous language is essential for maintaining the democratic
character of the courts. They can be linked with the people only by using their
language it is a necessary democratic feature of the courts and one of the
foundations of socialist justice..."
"Para 29... Those who are concerned with the administration of justice in India
have often felt disturbed by the unreality of much of the recorded evidence on

50

which cases are decided. The court language of this country is English, but the
proportion of litigants and witnesses who know the language at all is infinitesimal.
Even among lawyers many can be found whose knowledge of English is of less
than striking. The Judge again is often an Englishman who, inspite of his prizes for
proficiency in the vernacular, possesses no more than a smattering of the language
in which the case is unravelled before him. Even when the Judge is an Indian, be
suffers from the converse difficulty of rendering into faithful English the vigorous
and often picturesque idiom of the native speech, particularly when it is of the
colloquial variety. The result of these many-sided deficiencies in the instruments of
transmission inevitably is that the matter transmitted into pages of the record
suffers considerable mutilation in the process and what is recorded is far removed
from what is actually said..."

(f)
(g)

"Para 30... The interest of the litigants who knock the doors of the
courts seeking justice is far more important than that of the lawyer..."
"Para 31. The matter has to be viewed as between the rival parties and
not the advocates..."

(h)

"Para 38... A law cannot be said to be in force unless it is brought into operation by
legislative enactment, or by the exercise of authority by a delegate empowered to
bring it into operation. The theory of a statuate being "in operation in a
Constitutional sense" though it is not in fact in operation has, in our judgment, no
validity."

3.

Balraj Mishra and Another vs Hon'ble Chief Justice of High Court (Allahabad
High Court, DOD: 14.10.1999)
"Para 4... Hindi has completed half a century of recognition as the official language
of India. The irony is that the year, in fact, means the Golden Jubilee of its failure to
become the official language..."
"Para 5. The Constitution and the Official Languages Act both give Hindi the status
of the official language. However, in reality, this has not come about due to a variety
of factors including the absence of political will, the eluding consensus in favour of
Hindi and the stubborn unwillingness of the system of governance to abide by the
democratic character and the statutes. The elite believe that India can be governed,
held together and modernised only through English, a language known to not more
than five per cent of the people of India. It has even succeeded in having politics,
media and other sectors accept this anomaly without any question. The Governments,
both at the Centre and in the States, had, by and large, ignored the issue of
language..."
"Para 15... violation of the orders for the compulsory use of Hindi for all official work
would be treated as an act of indiscipline..."
"Para 17... A Hindi version of the Supreme Court Reports, known as Supreme Court
Journal as well as reports of each High Court are also being published in Hindi
under the authority of Union Ministry of Law. A Lexicon of Hindi legal terms has
been issued under the authority of the same Ministry..."
"Para 24... Placing reliance on paragraph 23. 10 of HM Seervai's Constitutional Law
of India, 1996 Ed, Vol. III, page 2585, which runs as follows ;
"23.10. If the unity of the judicial administration, and of the Bench and the Bar is to
be preserved. It is to be hoped that such permission will not be given. Entry 78, List I
expressly confers on Parliament the power to legislate In respect of persons entitled
to practise before the High Courts. The Advocates Act, 1961 has created a unified

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)
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(f)

(g)

4.

autonomous Bar of India. Today the legal profession is one united profession entitled
to practise throughout India. If the language of different High Courts is to be
different, the right to practise throughout India becomes illusory in practise and each
High Court will be isolated by the barrier of its own language. It will also be deprived
of the assistance to be derived from judgments of other Courts, and the uniform
interpretation of Central laws, so desirable in judicial administration, would be
unattainable. The work of the Supreme Court and the recruitment of Judges to the
Supreme Court must greatly suffer, for Judges of the Supreme Court could not be
recruited from High Courts where the language was different from that spoken in the
Supreme Court. The unifying influence of a Supreme Court on judicial administration
would be seriously impaired, if not destroyed, and the quality of its Judges and of its
judgments must necessarily suffer."
"Para 27... Sri D.S. Misra, learned counsel for the petitioners rightly pointed out that
in the examinations for recruitment of the Judicial officers to the cadre of Provincial
Civil Service (Judicial) and Higher Judicial Service, use of Hindi in writing answers
is permissible. Some of the Judicial Officers, in due course of time, by virtue of their
seniority and performance, are elevated as High Court Judges...
Para 28... (i) Under the provisions of Article 351 of the Constitution, all out attempts
have to be made for promotion. spread, development and growth of Hindi language
as a medium of expression for all the elements of composite culture of India...
Solai Subramanian Alias vs The Chief Secretary (Madras High Court, DOD: 01.07.2014)

"Para 34.The second reason, reflected in the impugned order is that the Courts are
not supplied with copies of enactments translated into Tamil. This circumstance
also does not exist any more. There is a official journal printed and published by the
High Court itself, under the title "jPh;g;g[j;jpul;L". The said journal translates all
important Judgments of the High Court itself into Tamil. Almost all enactments
have been translated into Tamil by now and the copies are available. Therefore, the
second stand enacted in the impugned circular also does not exist any more."

5.

The State of Orissa v/s Chandsekhar Singh Bhoi (Supreme Court, DOD: 15 July,
1969)
“A law cannot be said to be in force unless it is brought into operation by legislative
enactment, or by the exercise of authority by a delegate empowered to bring it into
operation. The theory of a statue being "in operation in a constitutional sense" though
it is not in fact in operation has, in our judgment, no validity.”
6. Union Of India & Ors vs Murasoli Maran (Supreme Court, date of decision 6
December, 1976): Citations: 1977 AIR 225, 1977 SCR (2) 314
“…The purpose of the Presidential Order is to promote the spread of the Hindi
language and to provide the Central Government employees the facilities to take
training in Hindi language when they are in service. The Presidential Order was
validly made and there has been and can be no challenge to it.
… The Presidential Order has no inconsistency with the Act. The non-obstante
provisions in Article 344(6) empower the President. Therefore, the Presidential
Order is paramount.
... The contention of the respondent that persons are placed at a disadvantage is
incorrect. The Presidential Order confers an additional qualification on those who
learn Hindi. The Presidential Order does not take away anything from the
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Government employees. Prizes are offered and there may be increase in pay.
These are incentives. The measures taken for enforcement of provisions for
learning Hindi by providing for absence from classes as breach of discipline and
insisting on appearance at the examinations are steps in aid of fulfilling the object
of what is described as "in- service training in Hindi language." Such enforcement
of attendance and examinations for proficiency is necessary for completion of
training. The contention that the Presidential Order conflicts with section 3(4) of
the Act is un- sound. The "in-service training" of the employees is during hours of
duty and free of cost. Even if they fail there is no penalty. There is no treatment of
unequal’s alike…”
ਭਾਗ-2
ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਿਵਵਸਥਾਵ!
(Constitutional Provisions)
Art. 210. Language to be used in the Legislature
(1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348,
business in the Legislature of a State shall be transacted in the official language or languages
of the State or in Hindi or in English:
Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or Chairman of the Legislative
Council, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot
adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the House in his
mother tongue.
(2) Unless the Legislature of the State by law otherwise provides, this article shall, after the
expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have
effect as if the words “or in English” were omitted there from:
1[Provided that in relation to the 2[Legislatures of the States of Himachal Pradesh, Manipur,
Meghalaya and Tripura] this clause shall have effect as if for the words “fifteen years”
occurring therein, the words “twenty-five years” were substituted:]
3[Provided further that in relation to the 4[Legislatures of the States of 5[Arunachal Pradesh,
Goa and Mizoram]], this clause shall have effect as if for the words “fifteen years” occurring
therein, the words “forty years” were substituted.]
Article 343
Official language of the Union
1.

The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script The form of
numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international
form of Indian numerals
2.
Notwithstanding anything in clause ( 1 ), for a period of fifteen years from the
commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used
for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before
such commencement: Provided that the president may, during the said period, by order
authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the
Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals
for
any of the official purposes of the Union
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3.
after

Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use,
the said period of fifteen years, of
(a) the English language, or
(b) the Devanagari form of numerals, for such purposes as may be specified in the law

Article 344
Commission and Committee of Parliament on official language
1.
by

2.
to

The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this
Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement,
order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other
members representing the different languages specified in the English Schedule as the
President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the
Commission
It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;
(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official
purposes of the Union;
(c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in Article 348;
(d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the
Union;
(e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the
official
language of the Union and the language for communication between the
Union and a State or between one State and another and their use
3.
In making their recommendations under clause ( 2 ), the Commission shall have due
regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the jut
claims and the interests of persons belonging to the non Hindi speaking areas in regard to the
public services
4.
There shall be constituted a Committee consisting of thirty members, of whom twenty
shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council
of
States t o be elected respectively by the members of the House of the People and the
members of the council of States in accordance with the system of proportional
representation by means of the single transferable vote
5.
It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the
Commission constituted under clause ( 1 ) and to report to the President their opinion
thereon
6.
Notwithstanding anything in Article 343, the President may, after consideration of the
report referred to in clause ( 5 ), issue directions in accordance with the whole or any
part of that report.
Article.345. Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may
by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or
languages to be used for all or any of the official purposes of that State:
Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English
language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it
was being used immediately before the commencement of this Constitution.
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Article.346. The language for the time being authorised for use in the Union for official
purposes shall be the official
language for communication between one State and another State and between a State and the
Union: Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the
official language for communication between such States, that language may be used for such
communication.
Article.347. On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a
substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by
them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially
recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.
Article. 348.
(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by
law otherwise provides—
(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,
(b) the authoritative texts—
(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of
Parliament
or in the House or either House of the Legislature of a State,
(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances
promulgated by the President or the Governor 1*** of a State, and
(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any
law made by Parliament or the Legislature of a State,
shall be in the English language.
(2) Notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor 1*** of a State
may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language,
or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the
High Court having its principal seat in that State:
Provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or
made by such High Court.
(3) Notwithstanding anything in sub-clause (b) of clause (1), where the Legislature of a State
has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or
Acts passed by, the Legislature of the State or in Ordinances promulgated by the
Governor1*** of the State or in any order, rule, regulation or bye-law referred to in
paragraph (iii) of that sub-clause,
a translation of the same in the English language published under the authority of the
Governor 1*** of the State in the Official Gazette of that State shall be deemed to be the
authoritative text thereof in the English language under this article.
Article.349. During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution,
no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes
mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of
Parliament without the previous sanction of the President, and the
President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any
such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the
Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee
constituted under clause (4) of that article.
Article 350

55

Language to be used in representations for redress of grievances Every person shall be
entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority
of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case
may be
Article 350(A) Facilities for instruction in mother tongue at primary stage It shall be the
endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate
facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children
belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any
State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities
Article 350 (B) Special Officer for linguistic minorities
1.
There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the
President
2.
It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the
safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the
President upon those matters at such intervals as the president may direct, and the
President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before
each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned
Article 351
Directive for development of the Hindi language It shall be the duty of the Union to
promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of
expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment
by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in
Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by
drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and
secondarily on other languages.
ਭਾਗ-3
ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਿਠਤ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਿਬਆਨ

4.

News published in Internet paper webindia 123
Webindia 123 (Chandigarh Tuesday, Jun 22, 2010 IST)
Punjab Official Language Commission to be constituted
(Chandigarh Tuesday, Jun 22, 2010 IST)
With a view to promoting “mother tongue” Punjabi in the subordinate courts in the
State, the Punjab Government would soon reconstitute Punjab Official Language (Legislative)
Commission so that all legislations in English language could be translated in Punjabi.
Besides,the State Punjabi Language Empowered Committee would also ensure full
implementation of Punjab State Advertisement Policy drafted for releasing of advertisements
to newspapers in accordance with Punjabi language policy.
Presiding over a meeting of the State Punjabi Language Empowered Committee, its
Chairperson and Education and Languages Minister Upinderjit Kaur today said the
empowered committee had authorised the Principal Secretary Higher Languages to raise the
matter with State Chief Secretary, Advocate General and Registrar Punjab and Haryana High
Court toimplement mother tongue Punjabi in its true letter and sprit in all the subordinate
courts of the state which had already amended and promulgated Punjab Language Act-2008 in
this regard.
The Minister further added that the state government had already directed the all the
departments, boards/corporations, subordinate courts and educational institutions to
designate nodal officers for proper supervision and implementation of Punjabi language as an
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official use in the right earnest keeping in view the true spirit of amended Punjab Languages
Act-2008.
''It is our constitutional, moral and social obligation to use Punjabi as an official
language in our day to day work/functions in order to glorify our rich cultural and heritage,''
she said.
ਭਾਗ-4
(ਮੁਕੰਮਲ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ! ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ! ਦੇ ਹਵਾਲੇ )

Punjab Official Language Acts
And

Relevant portions of Official Language Acts of other States
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The Punjab Official Languages Act, 1960
The Punjab Official Language Act, 1967
The Official Languages Act, 1963
The (Tamil Nadu)Official Language Act, 1956
The West Bengal Official Language Act, 1961
The Maharashtra Official Languages Act, 1964
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The Punjab Official Languages Act, 1960
(Punjab Act No.28 of 1960)
(Published in the Punjab Government Gazette (Extra)
Legislative Supplement of 25th November, 1960)
An Act to declare the official languages of the Punjab State.
Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Eleventh Year of the
Republic of India as follows:1.
Short title, extent and commencement-(1) This Act may be called the Punjab Official
Languages Act, 1960.
(2)
It extends to the Hindi Region and the Punjab Region.
(3)
It shall come into force at once.
2.
Definitions- In this Act, unless the context otherwise requires,(a)
"Hindi" means Hindi in Devanagari script;
(b)
"Punjabi" means Punjabi in Gurmukhi script;
(c)
"State Government" means the Government of the State of Punjab;
(d)
the expressions "Hindi Region" and "Punjabi Region" shall have the meaning assigned to
them in the Punjab Regional Committee order, 1957.
3.
Official language for Hindi and Punjabi Regions- (1) As from the second day of
October, 1960 Hindi in the Hindi Region and Punjabi in the Punjabi Region shall be the official
language for all purposes in the districts or parts thereof situated in these Regions except such
purposes as are specifically excluded by the State Government from time to time by notification.
(2)
The official language may be used for the purposes of all communications from the
districts or parts thereof to the Commissioners, Heads of Departments and the State Government
until the second day of October, 1962, and shall be used after that date.
4.
Savings- Nothing in section 3 shall apply to,(a)
the use of English, till the second day of October, 1962 by any Government servant who
is using English as the official language immediately before the 28th September, 1960; or
(b)
the use of Urdu, till the second day of October, 1962, by any Government servant not
conversant with the official language immediately before the 28th September, 1960; or
(c)
the use of language in courts subordinate to, or within the jurisdiction of, the High Court
of Punjab.
5.
Power to make rules- (1) The State Government may by notification make rules for
carrying out the purposes of this Act.
(2)
Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before
each House of the Slate Legislature while it is in session for a total period of ten successive
sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately
following, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that
the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be
of no modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously
done under that rule.
6.
Repeal- (1) The Punjab Official Languages Ordinance, 1960 (Punjab Ordinance No.4 of
1960), is hereby repealed.
(2)
No with standing such repeal, anything done or any action taken under the Punjab
Official Languages.
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The Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976.
G.S.R 1052 - In exercise of the powers conferred by section 8, read with subsection(4) of section 3 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963), the Central
Government hereby makes the following rules, namely ;
1. Short title, extent and commencement -(i)These rules may be called the Official
Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976.
(ii)They shall extend to the whole of India, except the State of Tamilnadu.
(iii)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires : a.
"Act" means the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):
b.

"Central Government Office" includes :-

(i) any Ministry, Department or office of the Central Government,
(ii) any office of a Commission, Committee or Tribunal appointed by the Central
Government; and
(iii) any office of a corporation or company owned or controlled by the Central
Government ;
c.

"Employee" means any person employed in a Central Government office;

d.

"Notified Office" means an office notified under sub-rule (4) of rule 10 ;

e.

"Proficiency in Hindi " means proficiency in Hindi as described in rule 9 ;

f.
"Region A" means the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya
Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand, Rajasthan and Uttar Pradesh and
the Union Territories of Delhi and Andaman and Nicobar Islands;
g.
"Region B" means the States of Gujarat, Maharashtra and Punjab and the
Union Territory of Chandigarh, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli ;
h.
"Region C" means the States and the Union Territories other than those
referred to in clauses (f) and (g);
i.
"Working knowledge of Hindi" means working knowledge of Hindi as
described in rule 10.
Communications to States etc. other than to Central Government
offices,Communications from a Central Government office to a State or a Union Territory in
Region "A" or to any office (not being a Central Government office) or person in such
State or Union Territory shall, save in exceptional cases, be in Hindi, and if any
communication is issued to any of them in English it shall be accompanied by a Hindi
translation thereof.
Communications from a Central Government office :-
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a. to a State or Union Territory in Region "B" or to any office (not being a Central
Government office) in such State or Union Territory shall ordinarily be in Hindi and if
any communication is issued to any of them in English, it shall be accompanied by a
Hindi translation thereof ;

Provided that if any such State or Union Territory desires the communications of any
particular class or category or those intended for any of its offices, to be sent for a
period specified by the Government of the State or Union Territory concerned, in
English, or in Hindi with a translation in the other language, such communication
shall be sent in that manner ;
b. to any person in a State or Union Territory of Region "B" may be either in Hindi or
English.
1.
Communications from a Central Government office to State or Union Territory
in Region "C" or to any office (not being a Central Government office) or person in
such State shall be in English.
2.
Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), communications
from a Central Government office in Region "C" to a State or Union Territory of
Region "A" or Region "B" or to any office (not being a Central Government office) or
person in such State may be either in Hindi or in English.
Provided that communications in Hindi shall be in such proportion as the Central
Government may, having regard to the number of persons having working
knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communications in Hindi
and matters incidental thereto determine from time to time.
Communications between Central Government Offices communications.
.
Between one Ministry or Department of the Central Government and another
may be in Hindi or in English ;
a.
Between one Ministry or Department of the Central Government and attached
or subordinate offices situated in Region "A", shall be in Hindi and in such proportion
as the Central Government may, having regard to the number of persons having a
working knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communications
in Hindi and matters incidental thereto, determine from time to time;
b.
Between Central Government offices situated in Region "A", other than those
specified in clause (a) or clause (b), shall be in Hindi;
c.
Between Central Government offices situated in Region "A" and offices in
Region "B" or Region "C" may be in Hindi or in English:

Provided that these communications shall be in Hindi in such proportion as the
Central Government may, having regard to the number of persons having working
knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communications in Hindi
and matters incidental thereto, determine from time to time:
d. Between Central Government offices situated in Region "B" or Region "C" may be
in Hindi or English ;
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Provided that these communications shall be in Hindi in such proportion as the
Central Government may, having regard to the number of persons having working
knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communications in Hindi
and matters incidental thereto, determine from time to time ;
Provided that a translation of such communication in the other language shall:Where that communication is addressed to an office in Region "A" or Region "B", be
provided, if necessary, at the receiving end ;
i) where the communication is addressed to an office in Region "C", be provided
alongwith such communication ;
Provided further that no such translation in the other language shall be required to be
provided if the communication is addressed to a notified office.
Replies to communications received in Hindi –
Notwithstanding anything contained rules 3 and 4, communications from a Central
Government office in reply to communications in Hindi shall be in Hindi.
Use of both Hindi and English –
Both Hindi and English shall be used for all documents referred to in sub-section (3)
of section 3 of the Act and it shall be the responsibility of the persons signing such
documents to ensure that such documents are made, executed or issued both in
Hindi and in English.
Application, representations etc. 0.
An employee may submit an application, appeal or representation in Hindi or
in English.
1.
Any Application, appeal or representation referred to in sub-rule (1) when
made or signed in Hindi, shall be replied to in Hindi.
2.
Where an employee desires any order or notice relating to service matters
(including disciplinary proceedings) required to be served on him to be in Hindi, or as
the case may be, in English, it shall be given to him in that language without undue
delay.
Noting in Central Government offices0.
an employee may record a note or minute on a file in Hindi or in English
without being himself required to furnish a translation thereof in the other language.
1.
No Central Government employee possessing a working knowledge of Hindi
may ask for an English translation of any document in Hindi except in the case of
documents of legal or technical nature.

61

2.
If any question arises as to whether a particular document is of a legal or
technical nature, it shall be decided by the Head of the Department or office.
3.
Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Central Government
may, by order specify the notified offices where Hindi alone shall be used for noting,
drafting and for such other official purposes as may be specified in the order by
employees who possess proficiency in Hindi.
Proficiency in Hindi –
An employee shall be deemed to possess proficiency in Hindi if:.
he has passed the Matriculation or any equivalent or higher examination with
Hindi as the medium of examination ; or
a.
he has taken Hindi as an elective subject in the degree examination or any
other examination equivalent to or higher than the degree examination; or
b.
he declares himself to possess proficiency in Hindi in the form annexed to
these rules.
Working knowledge of Hindi0.
-

An employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi

.

If he has passed -

(i) the Matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the
subjects ; or
(ii) the Pragya examination conducted under the Hindi Teaching Scheme of the
Central Government or when so specified by that Government in respect of any
particular category of posts, any lower examination under that Scheme ; or
(iii)any other examination specified in that behalf by the Central Government; or
a.
if he declares himself to have acquired such knowledge in the form annexed
to these rules.
1.
The Staff of a Central Government office shall ordinarily be deemed to have
acquired a working knowledge of Hindi if eighty per cent of the Staff working therein
have acquired such knowledge.
2.
The Central Government or any officer specified in this behalf by the Central
Government may determine whether the staff of a Central Government office has
acquired a working knowledge of Hindi.
3.
The names of the Central Government offices, the staff whereof have
acquired a working knowledge of Hindi, shall be notified in the Official Gazette:
Provided that the Central Government may if it is of opinion that the percentage of
the staff working in a notified office and having a working knowledge of Hindi has
gone below the percentage specified in sub-rule (2) from any date, it may, by
notification in the Official Gazette, declare that the said office shall cease to be a
notified office from that date.
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Manuals, Codes, other procedural literature, articles of Stationery, etc.0.
All manuals, codes and other procedural literature relating to Central
Government offices shall be printed or cyclostyled, as the case may be, and
published both in Hindi and English in diglot form.
1.
The forms and headings of registers used in any Central Government office
shall be in Hindi and in English.
2. All name-plates, sign-boards, letter-heads and inscriptions on envelopes and other
items of stationery written, printed or inscribed for use in any Central Government
office, shall be in Hindi and in English:
Provided that the Central Government may, if it is considered necessary to do by
general or special order exempt any Central Government office from all or any of the
provisions of this rule.
Responsibility for compliance0. It shall be the responsibility of the administrative head of each Central Government
office1.
(i) to ensure that the provisions of the Act and these rules and directions
issued under Rule (2) are properly complied with ; and
(ii) to devise suitable and effective check-point for this purpose.
2.
The Central Government may from time to time issue such directions to its
employees and offices as may be necessary for the due compliance of the
provisions of the Act and these rules.

[ TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION 3, SUBSECTION (i) ]
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language
*** New Delhi, Date: August, 2007
NOTIFICATION
G. S. R. In exercise of the powers conferred by section 8, read with sub-section (4)
of section 3 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) , the Central
Government hereby make the following rules further to amend the Official
Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, namely:1. (i) These rules may be called the Official Languages (Use for Official Purposes of the
Union) Amendment Rules, 2007.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
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2. In the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976, for
clause (f) of rule 2, the following clause shall be substituted, namely:“Region A” means the States of Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh,
Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttrakhand and National
Capital Territory of Delhi, and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands;’
(File No. I/14034/02/2007-O.L. (Policy-1)
(P.V. Valsala G. Kutty)
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA
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(Coplete text of the Act)

The Punjab Official Language Act, 1967
(Punjab Act No.5 of 1967)

Contents
Arrangement of Sections

1.
2.
3.
4.

Short title, extent and commencement
Definitions
Punjabi to be official language of the State
Government's powers to notify the official purposes for which Punjabi shall
be used
5. Language to be used in the Bills etc.
6. Continuances of use of English Language in State Legislature
6-A. Authorised Punjabi Translation of Central and State Act etc.
7. Right of a person to submit representation in any of the languages used in the
State
8. Development of the Hindi Language
9. Repeal of Punjab Act No.28 of 1960
ACT
The Punjab Official Language Act, 1967
(Punjab Act No.5 of 1967)
(Received the assent of the Governor of Punjab on the 29th December, 1967 and first
published in the Punjab Government Gazette (Extraordinary), Legislative Supplement,
Part I of the 29th December, 1967)
1
Year

2
No.

1967

5

3
Short title

4
Whether affected
by Legislation
The Punjab Official (1) Amended by
Language
Act, Punjab Act 11 of
1967
1969. (2) Amended
by the Adaption of
Laws Order, 1970
(3) Amended by
Punjab Act No.12
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of
1982,(4)
Amended
by
Punjab Act No.25
of 2008
An Act to provide for the adoption of punjabi as the language to be used for all or any
of the official purposes of the State of Punjab
Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Eighteenth Year of the
Republic of India as follows:
1. Short title, extent and commencement - (1) This act may be called the Punjab
Official Language Act, 1967.
(2) It extends to the whole of the State of Punjab.
(3) It shall come into force at once.
2. Definitions - In this Act, unless the context otherwise requires(a) "Punjabi" means Punjabi in Gurmukhi script
(b) "State Government" means the Government of the State of Punjab.
3. Punjabi to be official language of the State - The official language of the
State of Punjab shall be Punjabi.
*3[3.A (1) Use of Punjabi in Courts and Tribunals - In all civil courts and
criminal courts, subordinate to the High Court of Punjab and Haryana, all
revenue courts and rent tribunals or any other court or tribunal constituted by
the State Government, work in such courts and tribunals shall be done in
Punjabi.
Explanation: For the purpose of this section, the words 'civil court' and
'criminal court' shall have the same meaning as respectively assigned to them in
the Code of Civil Procedure, 1908 and the Code of Criminal Procedure, 1973.
(2) The concerned Administrative Departments of the State Government shall
make arrangements to provide necessary infrastructure and training to the
concerned staff in order to ensure the use of Punjabi in all courts and tribunals,
referred to in sub-section (1), within a period of six months from the date of
commencement of the Punjab Official Language (Amendment) Act, 2008.
3-B. Use of Punjabi in the offices of State Government and public sector
undertakings etc. - In all offices of the State Government public sector undertaking
boards and local bodies and offices of the schools colleges and universities of the
State Government, all official correspondence shall be made in Punjabi".]
4. Government's Powers to notify the official purposes for which Punjabi
shall be used - The State Government may, from time to time, by notification,
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direct that Punjabi shall be used for such official purposes of the State and from
such dates as may be specified in the notification.
5. Language to be used in the Bills etc. - On and from such date as the State
Government may, by notification, appoint in this behalf, the language to be
used in (a) all Bills to be introduced, or amendments thereto to be moved, in (***) the
Legislature of the State
(b) all Acts passed by the Legislature of the State
(c) all Ordinances promulgated by the Governor under article 213 of the
Constitution and
(d) all Orders, Rules, Regulations and Bye-laws issued by the State
Government under the Constitution or under any law made by Parliament or
the Legislature of the State
shall be Punjabi:
Provided that the State Government may appoint different dates in respect of
any of the purposes referred to in clauses (a) to (d) above.
6. Continuance of use of English language in State Legislature - Until the
State Government otherwise directs by notification under section 4, English
may continue to be used, in addition to the official language of the State or
Hindi for the transaction of business in the Legislature of the State.
*1[6-A. Authorised Punjabi translation of Central and State Acts, etc. - A
translation in Punjabi published under the authority of the Governor in the Official
Gazette of the State, on and after the date specified by notification:
(a) of any Central Act or of any Ordinance Promulgated by the President, with
respect to any of the matters enumerated in List III of the Seventh Schedule to
the Constitution
*2{(aa) of any Central Act enacted before the commencement of the Constitution
with respect to any of the matters enumerated in List II of the Seventh Schedule to
the Constitution.
(aaa) of any Central Act passed under Article 252 of the Constitution.}
(b) of any State Act or of any Ordinance promulgated by the Governor, or
(c) of any order, rule, regulation or bye-law issued by the State Government under
the constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of the
State, shall be deemed to be an authoritative text thereof in Punjabi.]
7. Right of a person to submit representation in any of the languages used in
the State - Nothing in this Act shall be deemed to debar any person to submit a
representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the
State in any of the languages, including Hindi used in the State.
8. Development of Hindi Language - Without prejudice to the provisions of this
Act, the State Government shall take suitable steps to develop the Hindi
Language in the State.
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*3["8.A. Power to inspect - The Director, Languages, Punjab or any of his
officers, authorized by him, may inspect any office of the State Government,
public sector undertaking, board or corporation, and office of any school,
college or university of the State Government, to ensure the implementation of
the provisions of sections 3 and 3-B of this Act. The officer or official having
custody of the records of the aforesaid offices, shall make such record available
to the said Director or officer for inspection.
8.B. (1) State Level Empowered Committee - There shall be constituted a
State Level Empowered Committee to review and ensure the implementation of
the provisions of this Act at the State level.
(2) The State Level Empowered Committee shall consist of the following
persons, namely:
(i)
(ii)

the Education Minister, Punjab
:
the Media Advisor to Chief Minister,
Punjab or any person, to be nominated
by the Chief Minister
:
(iii) Advocate General, Punjab or his
representative
:
(iv) the Secretary to Government of Punjab,
Department of School Education
:
(v)
the Secretary to Government of
Punjab, Department of Higher Education:
(vi) the Legal Remembrancer and Secretary
to Government of Punjab
:
(vii) two representatives of Sahit Sabhas to
be nominated by the Government
:
(viii) three renowned persons, associated with
Punjabi Press, to be nominated by the
State Government
:
(ix) four representatives of the public, to be
nominated by the State Government and:
(x)
the Director, Languages Punjab
:

Chairperson

Member
Member
Member
Member
Member
Members

Members
Members
Convener

(3) The State Level Empowered Committee may give such directions to the
District Level Empowered Committee for implementing the provisions of this
Act, as it may deem appropriate.
(4) The State Level Empowered Committee shall meet at least once in six
months.
8-C. (1) District Level Empowered Committee - There shall be constituted a
District Level Empowered Committee to review and ensure the implementation
of the provisions of this Act at the District level.
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(2) The District Level Empowered Committee shall consist of the following,
namely:
(i)
A Minister or Member of the Legislative
Assembly of the district, to be nominated
by the Chief Minister
:
Chairman
(ii)
the Deputy Commissioner
:
Vice-Chairman
(iii) the District Education Officer
:
Member
(iv) two representatives of Punjabi
Sahityakars in the district, to be
nominated by the State Government
:
Members
(v)
three persons, associated with Punjabi
Press to be nominated by the State
Government
:
Members
(vi) the District Public Relations Officer
:
Member
(vii) two representatives of the public,
to be nominated by the State Government:
Members
(viii) the District Attorney and
:
Member
(ix) the District Language Officer
:
Convener
(3) The District Level Empowered Committee shall review the implementation of the
provisions of this Act, in all offices of the State Government, public sector
undertakings boards and local bodies and offices of the schools, colleges and
universities of the State Government at the District level, and shall send a report to the
State Level Empowered Committee.
(4) The District Level Empowered Committee shall comply with the directions
given by the State Level Empowered Committee with regard to the
implementation of the provisions of this Act and shall report back about the
compliance of such directions.
(5) The District Level Empowered Committee shall meet at least once in two
months.
8-D (1) Punishment - It any officer or official of the aforesaid offices is found
guilty of persistently violating the provisions of this Act or the notification
issued thereunder, he shall be liable for disciplinary action under the Punjab
Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1970.
(2) Action against the guilty officer or official, referred to in sub-section (1),
shall be taken by the concerned competent authority, on the basis of the
recommendation made by the Director, Languages Punjab:
Provided that before taking any disciplinary action, the officer or official
concerned, shall be afforded an opportunity of being heard".]
9. Repeal of Punjab Act No.28 of 1960 - The Punjab Official Languages Act,
1960 hereby repealed.
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____________________________________________________________________
*1.
*2.
*3.

Inserted by Punjab Act No.11 of 1969
Inserted by Punjab Act No.12 of 1982
Inserted by Punjab Act No.27 of 2008
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The Official Languages Act, 1963
(Act No. 19 of 1963)
An Act to provide for the languages which may be used for the official purposes of the
Union, for transaction of business in Parliament, for Central and State Acts and for
certain purposes in High Courts.
Be it enacted by Parliament in the fourteenth year of the Republic of India as follows:
1 Short title and commencement. —
(1) This Act may be called the Official Languages Act, 1963.
(2) Section 3 shall come into force on the 26th day of January, 1965 and the remaining
provisions of this Act shall come into force on such date 1 as the Central Government may, by
notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different
provisions of this Act.
2 Definitions. —In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) “appointed day”, in relation to section 3, means the 26th day of January, 1965 and in
relation to any other provision of this Act, means the day on which that provision comes into
force;
(b) “Hindi” means Hindi in Devanagari Script.
2
[ 3 Continuance of English language for official purposes of the Union and for use in
Parliament. —
(1) Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencement of
the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used,
in addition to Hindi,—
(a) for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before
that day; and
(b) for the transaction of business in Parliament:
Provided that the English language shall be used for purposes of communication between the
Union and a State which has not adopted Hindi as its official language: Provided further that
where Hindi is used for purposes of communication between one State which has adopted
Hindi as its official language and another State which has not adopted Hindi as its official
language, such communication in Hindi shall be accompanied by a translation of the same in
the English language: Provided also that nothing in this sub-section shall be construed as
preventing a State which has not adopted Hindi as its official language from using Hindi for
purposes of communication with the Union or with a State which has adopted Hindi as its
official language, or by agreement with any other State, and in such a case, it shall not be
obligatory to use the English language for purposes of communication with that State.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where Hindi or the English
language is used for purposes of communication—
(i) between one Ministry or Department or office of the Central Government and another;
(ii) between one Ministry or Department or office of the Central Government and any
corporation or company owned or controlled by the Central Government or any office
thereof;
(iii) between any corporation or company owned or controlled by the Central Government or
any office thereof and another; a translation of such communication in the English language
or, as the case may be, in Hindi shall also be provided till such date as the staff of the
concerned Ministry, Department, office or corporation or company aforesaid have acquired a
working knowledge of Hindi.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) both Hindi and the English
languages shall be used for—
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(i) resolutions, general orders, rules, notifications, administrative or other reports or press
communiques issued or made by the Central Government or by a Ministry, Department or
office thereof or by a corporation or company owned or controlled by the Central
Government or by any office of such corporation or company;
(ii) administrative and other reports and official papers laid before a House or the Houses of
Parliament;
(iii) contracts and agreements executed, and licences, permits, notices and forms of tender
issued by or on behalf of the Central Government or any Ministry, Department or office
thereof or by a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by
any office of such corporation or company.
(4) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3)
the Central Government may, by rules made under section 8, provide for the language or
languages to be used for the official purpose of the Union including the working of any
Ministry, Department, section or office, and in making such rules, due consideration shall be
given to the quick and efficient disposal of the official business and the interests of the
general public and in particular, the rules so made shall ensure that persons serving in
connection with the affairs of the Union and having proficiency either in Hindi or in the
English language may function effectively and that they are not placed at a disadvantage on
the ground that they do not have proficiency in both the languages.
(5) The provisions of clause (a) of sub-section (1), and the provisions of sub-section (2), subsection (3) and sub-section (4) shall remain in force until resolutions for the discontinuance of
the use of the English language for the purposes mentioned therein have been passed by the
Legislatures of all the States which have not adopted Hindi as their official language and until
after considering the resolutions aforesaid, a resolution for such discontinuance has been
passed by each House of Parliament.]
4 Committee on Official Language. —
(1) After the expiration of ten years from the date on which section 3 comes into force, there
shall be constituted a Committee on official language, on a resolution to that effect being
moved in either House of Parliament with the previous sanction of the President and passed
by both Houses.
(2) The Committee shall consist of thirty members, of whom twenty shall be members of the
House of the People and ten shall be members of the Council of States, to be elected
respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of
States in accordance with the system of proportional representation by means of the single
transferable vote.
(3) It shall be the duty of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for
the official purposes of the Union and submit a report to the President making
recommendations thereon and the President shall cause the report to be laid before each
House of Parliament, and sent to all the State Governments.
(4) The President may, after consideration of the report referred to in sub-section (3), and the
views, if any, expressed by the State Governments thereon, issue directions in accordance
with the whole or any part of that report: [Provided that the directions so issued shall not be
inconsistent with the provisions of section 3.] 1.Added by Act 1 of 1968, sec. 3 (w.e.f. 8-11968).
5 Authorised Hindi translation of Central Acts, etc. —
(1) A translation in Hindi published under the authority of the President in the Official
Gazette on and after the appointed day—
(a) of any Central Act or of any Ordinance promulgated by the President, or
(b) of any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any
Central Act,
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shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi. (2) As from the appointed day,
the authoritative text in the English language of all Bills to be introduced or amendments
thereto to be moved in either House of Parliament shall be accompanied by a translation of
the same in Hindi authorised in such manner as may be prescribed by rules made under this
Act.
6 Authorised Hindi translation of State Acts in certain cases. —Where the Legislature of a
State has prescribed any language other than Hindi for use in Acts passed by the Legislature
of the State or in Ordinances promulgated by the Governor of the State, a translation of the
same in Hindi, in addition to a translation thereof in the English language as required by
clause (3) of article 348 of the Constitution, may be published on or after the appointed day
under the authority of the Governor of the State in the Official Gazette of that State and in
such a case, the translation in Hindi of any such Act or Ordinance shall be deemed to be the
authoritative text thereof in the Hindi language.
7 Optional use of Hindi or other official language in judgments etc., of High Courts. —As
from the appointed day or any day thereafter the Governor of a State may, with the previous
consent of the President, authorise the use of Hindi or the official language of the State, in
addition to the English language, for the purposes of any judgment, decree or order passed or
made by the High Court for that State and where any judgment, decree or order is passed or
made in any such language (other than the English language), it shall be accompanied by a
translation of the same in the English language issued under the authority of the High Court.
Merely because under the order of the Governor issued with the previous consent of the
President optional use of Hindi is authorised in addition to English language for the purpose
of judgment, decree or order passed or made by the High Court and it is provided that in such
a case the judgment, decree or order shall be accompanied by a translation of the same in
English language, it cannot be said that section 7 of the 1963 Act is inconsistent with the
Presidential order in so far as optional use of Hindi in the judgments, decrees and orders in
the High Court are concerned; Narendra Kumar v. Rajasthan High Court, AIR 1991 Raj 33.
8 Power to make rules. —
(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for
carrying out the purposes of this Act.
(2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before
each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be
comprised in one session 1 [or two or more successive sessions, and if, before the expiry of
the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid], both
Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule
should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of
no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be
without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
9 Certain provisions not to apply to Jammu and Kashmir.— The provisions of section 6 and
section 7 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.
1. Sub-section (1) of section 5 came into force on 10-1-1965, vide S.O. 94, dated 4th January,
1965, published in the Gazette of India, Pt. II, Sec. 3(ii), dated 9th January, 1965.
2. Subs. by Act 1 of 1968, sec. 2, for section 3 (w.e.f. 8-1-1968).
3. Subs. by Act 4 of 1986, sec. 2 and Sch., for certain words (w.e.f. 15-5-1986).
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Relevant portion of The (Tamil Nadu)Official Language Act, 1956
An Act to provide for the adoption of Tamil as the language to be used for the official
purposes of the (State of Tamil Nadu).
2. The official language of the (State of Tamil Nadu) shall be Tamil.
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Relevant portion of ‘The West Bengal Official Language Act, 1961’
An Act to provide for the adoption of the Bengali language as the language to be used
for the official purposes of the State of West Bengal including purposes of legislation.
2. With effect from such date, not later than four years from the date of
commencement of this Act, as the State Government may, by notification in the Official
Gazette, appoint in this behalf,(a)
in the three hill subdivisions of the district of Darjeeling, namely, Darjeeling,
Kalimpong and Kurseong, the Bengali language and the Nepali language, and
(b)
elsewhere, the Bengali language,
shall be the language or languages to be used for the official purposes of the State of
West Bengal referred to in article 345 of the Constitution of India, and different dates may be
appointed for different official purposes or for different areas in West Bengal.
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Relevant portion of ‘The Maharashtra Official Languages Act, 1964’
(11th January 1965)
An Act to provide for the adoption of languages which may be used for the official
purposes of the State including purposes of the Legislature of the State.
WHEREAS, it is expedient to provide for the adoption of languages which may be
used for the official purposes of the State including purposes of the Legislature of the State; It
is hereby enacted in the Fifteenth Year of the Republic of India as follows :4. Subject to the provisions of this Act, Marathi shall, as from the appointed day, be
the language to be used for all official purposes referred to in article 345 of the Constitution,
as respects the State of Maharashtra except such purposes as the State Government may, by
rules issued from time to time in the Official Gazette, specify, and Hindi may be used as the
official language for such excepted purposes.
ਭਾਗ-5
ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ

Document No. 1.
(Notification Dated 30th December, 1967)

Department of Languages Punjab
Notification
The 30th December, 1967
No.4629-JLg-67/38442 - In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Punjab Official
Language Act, 1967 the Governor of Punjab is pleased to direct that with effect from the 1st of
January, 1968 Punjabi shall be used in administration at and below the District level in Punjab.
Pritmohinder Singh
Secretary to Government, Punjab
Education and Languages Department

Document No. 2.
(Notification Dated 9th February, 1968)
Department of Languages, Punjab
Notification
Chandigarh, dated the 9th February, 1968.
No.861-ILG-68/4661 - In exercise of the powers conferred by section 4 of the Punjab Official
Language Act, 1967, the Governor of Punjab is pleased to direct that with effect from the 13th of
April, 1968, Punjab (in Gurmukhi Script) shall be used in administration at the State level in
Punjab.
Pritmohinder Singh
Secretary to Government, Punjab,
Education & Languages Departments
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Document No. 3.
Government of Punjab Department of Education
Notification
Dated Chandigarh, the 18 Oct. 1980
No.4224-4/1/78-IEd. (5) /3490 - In exercise of the powers conferred by section 6-A of
Punjab Official Language Act, 1967, (Punjab Act No.5 of 1967), The Governor of
Punjab is pleased to specify the First November, 1980, as the date for the purpose of
the aforesaid section.
Mohan Singh
Commissioner & Secretary to Govt, Pb.
Department of Education
ਭਾਗ-6
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ? ਿਜਲ0ਾ ਅਦਾਲਤ! ਦੇ ਜਜ! ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

(Copy of letter no.3286 General 1/X.Z.2 Dt. 5th February, 1991)
From
The Registrar,
Punjab and Haryana High Court,
Chandigarh.
To
1. All the District and Sessions Judges in the State of Punjab.
2. All the District and Sessions Judges in the State of Haryana.
Dated: Chandigarh the 5th February, 1991.
Subject: Court Language in Subordinate Courts
Sir,
I am directed to refer to this Court's Circular letter No.364-G.X.Z.2, dated 08.01.1969,
regarding introduction of Punjabi/Hindi for official use in subordinate Courts.
By virtue of Notification No.69 (243) 4 J-62/42279, and 69 (243) - 4 J-62/42280, dated
28.09.1962, issued under section 137 of the code of Civil Procedure, 1908 and Section 558 of the
Code of Criminal Procedure, 1973 (Now Section 272 of the Cr.P.C.), respectively, the language of the
Courts subordinate to the High Court was declared Punjabi in Gurmukhi script in Punjabi Region and
Hindi in Devnagri script in Hindi Region w.e.f. 02.01.1962, but at the same time it was also
provided in those notifications that English shall continue to be used for those court purposes
for which it was being used immediately before the aforesaid date.
2.
With the reorganization of Punjab w.e.f. 01.11.1966 the same position continued in the States
of Punjab and Haryana, respectively, Punjab Official Languages Act, 1967 Provided that Language in
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the State of Punjab shall be Punjabi, The Haryana Official Languages Act, 1969 contains similar
provisions in respect of the State of Haryana.
Attention is also invited to the Provisions of Section 272, 274, 277 and 354 of the Cr.P.C. and
Section 137 and Rule 9 of the Code of Civil Procedure, 1908 in this regard.
This is for your guidance please.
Yours faithfully,
Registrar
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ਭਾਗ-7
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚਕਾਰ ਿਜਲ0ਾ ਅਦਾਲਤ! ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਚਠੀ ਪਤਰ

ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ:1
ਅਦਾਲਤ! ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਮਤੀ 13.10.2010 ਸ਼ਾਮ 4.15 ਵਜੇ ਪ2ਮੁਖ ਸਕਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ, ਗ2ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਪ2ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਰਪੋਰਟ।
ਇਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਾਿਹਬਾਨ ਵ! ਲ ਭਾਗ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ:1.

ਸ਼*ੀ ਵਿਰੰ ਦਰ ਅਗਰਵਾਲ,
ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ,
ਚੰ ਡੀਗੜ=।

2.

ਸ਼*ੀ ਮਨਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ,
ਪ*ਮੁ!ਖ ਸਕ! ਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,
ਉਚੇਰੀ ਿਸ! ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵ ।

3.

ਸ਼*ੀਮਤੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌ ਰ,
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ,
ਪਿਟਆਲਾ।

4.

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰ ਜਾਬ,
(ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਹਾਜਰ ਨਹM ਹੋਇਆ)
ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।

1.

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ, ਿਵਧਾਨਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ ਿਮਤੀ 5 ਨਵੰ ਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਜਸ ਮੁਤਾਿਬਕ ਪੰ ਜਾਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲL ਗੂਏਜ ਐਕਟ, 2008 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੀ
ਸੈਕਸ਼ਨ 8-ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰ ਿਕਤ ਹੈ:“The Director, Language, Punjab or any of his officers authorized by him. may inspect
any office of the State Government public sector undertaking. Board or Corporation and office of
any school, college or university of the State Government to ensure, the implementation of the
provisions of Section 3 and 3-B of this Act. The officer or official having custody of the record
of the aforesaid office, shall make such record available, to the said Director or officer for
inspection.”
ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁ! ਖ ਰ! ਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੰ ਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਿਨਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਹM ਆPਦਾ । ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਨਰੀਖਣ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ ਤ ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਿਵਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਜਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ! ਲ ਦ! ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ! ਖ ਉਿਚਤ ਨਹM ਜਾਪਦੀ ਿਕPਿਕ ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵਚ
ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ= ਨ4 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ
ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤ ਮੁਹ!ਈਆ ਕਰਵਾ ਲਵੇ।
3.

ਿਜ! ਥ ਤ! ਕ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਿਨਯਮ ,

ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ! ਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ= ਵ! ਲ ਪ! ਤਰ ਿਮਤੀ 11.09.2009 ਰਾਹM
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨ= ਵ! ਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ= ਉਕਤ ਪ! ਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਿਦ! ਤੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨ= ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ:
……….. that the aforesaid matter has been considered by this court in depth and
Hon’ble Chief Justice and Judges have been pleased to order that the Punjab Official Language
(Amendment) Act, 2008 cannot be given effect in the Subordinate Courts in the State of
Punjab, unless at least One Judgment Writer, One Stenographer, and One Translator in
Gurmukhi language are provided to each Judicial Officer, in addition to the Ministerial Staff, who
should be well conversant in Gurmukhi language.
ਇਸ ਤਜਵੀਜ Zਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ*ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਿਟੰ ਗ ਧੰ ਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ:2
ਦਫ਼ਤਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ
(ਪ2ਚਾਲਣ ਸ਼ਾਖਾ)
ਸੇਵਾ ਿਵਚ
ਪ*ਮੁ!ਖ ਸਕ! ਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਉਚੇਰੀ ਿਸ! ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ,
(ਿਸ! ਿਖਆ ਸੈਲ) ਚੰ ਡੀਗੜ=।
ਨੰ:ਪੰ .ਪ*ਚਾਲਣ(118)-2010/1185
ਿਮਤੀ, ਪਿਟਆਲਾ 01.12.2010
ਿਵਸ਼ਾ:

ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਮਤੀ 13.10.10 ਨੂੰ 4.15 ਵਜੇ ਪ*ਮੁ!ਖ
ਸਕ! ਤਰ, ਗ*ਿਹ ਦੀ ਪ*ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਰਪੋਰਟ।

ਸ਼*ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪ*ਮੁ!ਖ ਸਕ! ਤਰ, ਗ*ਿਹ ਜੀ ਦੀ ਪ*ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਿਮਤੀ
13.10.10 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਰਪੋਟ ਇਸ ਪ! ਤਰ
ਸਿਹਤ ਿਗਆਤ/ਲੋ ੜMਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹਤ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ,
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ:3
No.5497 E.II/VII.B.4(Pb.)
From
The Registrar General,
Punjab & Haryana High Court,
Chandigarh.
To
The Secretary to Govt. of Punjab,
Department of Home Affairs & Justice,
Judicial-1 Branch,
Chandigarh.
Dated, Chandigarh, the 08.02.2012
Sub:

Implementation of Punjabi Language in Subordinate Courts.

Sir,
I am directed to refer to your letter No.13/19/04-5 Judl.(1)/4040 dated 21.12.2010
on the subject noted above and to request you to create following posts:For Punjab Superior Judicial Service
Judgement Writer Gr.I
Stenographer Gr.II
Translator

10300-34800+GP 4800
10300-34800+GP 4400
10300-34800+GP 4400

127
127
127
------------------381
-------------------

For Punjab Civil Service (Judicial Branch)
Judgement Writer Gr.I
Translator
Stenographer Gr.III

10300-34800+GP 4800
10300-34800+GP 4400
5910-20200+GP 2800

366
366
366
------------------1098
------------------------------------1479
-------------------

It is also inform you that total financial implications for the abovesaid posts comes to
Rs.24,16,76,000/- P.M. approximately.

Yours faithfully,
Sd/Assistant Registrar E.II
for Registrar General
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ:4
ਦਫ਼ਤਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ
(ਪ2ਚਾਲਣ ਸ਼ਾਖਾ)
ਸੇਵਾ ਿਵਚ
ਪ*ਮੁ!ਖ ਸਕ! ਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਗ*ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ,
(ਅਦਾਲਤੀ-1 ਸ਼ਾਖਾ)
ਨੰ:ਪੰ .ਪ*ਚਾ.(118)-2013/03
ਿਮਤੀ, ਪਿਟਆਲਾ 03.01.2013
ਿਵਸ਼ਾ:

ਪੰ ਜਾਬ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ (ਅਮLਡਮLਟ) ਿਬ! ਲ, 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਾ ਪ*ਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਸ਼*ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ14/119/08-2ਅਦ(1)3458, ਿਮਤੀ
06.12.2012 ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ! ਤਰ ਨੰਬਰ 3107-1ਭਾਸ਼ਾ-68/21805, ਿਮਤੀ
3.6.1968 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ
‘ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਮੈਿਟ*ਕ ਜ ਇਸ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਟLਡਰਡ ਦੀ ਿਵ! ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।‘ ਇਸ ਲਈ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ
ਿਵਚ ਜੋ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉਕਤ ਯੋਗਤਾ ਪ*ਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਨ= ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਠਨਾਈ ਆPਦੀ
ਹੋਵੇ ਤ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਤੈਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਜਲ=ਾ ਪ! ਧਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵ! ਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦ! ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸਟੈਨ\ਟਾਈਿਪਸਟ /ਸਟੈਨ\ਗ*ਾਫਰ
ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹLਡ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਪਾਸ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਟੈਨ\ਗ*ਾਫੀ ਇਨਸਟਰਕਟਰ ਉਪਲ!ਬਧ ਹਨ
ਪ*ੰ ਤੂ ਅਿਜਹੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦ! ਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ੜMਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਵਭਾਗ ਪਾਸ ਿਫਲਹਾਲ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਉਪਲ!ਬਧ ਨਹM ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖਾਪੜ=ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦਾ ਪ*ਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸ਼ਾਰਟਹLਡ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਦ! ਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। Pਝ ਜੇਕਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ*ਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰੀ/ਇਨਸਟਰਕਟਰ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਇ! ਕ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ= ਪੰ ਜਾਬ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ (ਅਮLਡਮLਟ) ਿਬ! ਲ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਏ(1) ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰ ਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਤੈਨਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਟਾਈਪ/ਸ਼ਾਰਟਹLਡ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹ! ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਗਆਤ ਿਹਤ ਇਹ ਿਲਖਣਾ ਵੀ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵ! ਲ ਿਦ! ਤੇ ਜ ਦੇ
ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮ! ਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਸਬੰ ਧੀ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ! ਧਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਉਿਚਤ ਹੈ ਜੀ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ:5
ਦਫ਼ਤਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ
(ਪ2ਚਾਲਣ ਸ਼ਾਖਾ)
ਵ! ਲ
ਪ*ਮੁ!ਖ ਸਕ! ਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਗ*ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ,
(ਅਦਾਲਤੀ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਚੰ ਡੀਗੜ=।
ਨੰ:ਪੰ .ਪ*ਚਾ.(118)-2018/72
ਿਮਤੀ, ਪਿਟਆਲਾ/02.02.2018
ਿਵਸ਼ਾ:

ਪੰ ਜਾਬ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ (ਅਮLਡਮLਟ) ਿਬ! ਲ, 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਾ ਪ*ਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਸ਼*ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪ! ਤਰ ਨੰ:ਪੰ .ਪ*ਚਾ.-2013/03, ਿਮਤੀ 3.1.2013
(ਕਾਪੀ ਨ!ਥੀ ਹੈ ਜੀ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵਚ ਆਪ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਪ*ਾਪਤ ਨਹM ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਿਮਤੀ 08.02.2018 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਮੁ! ਖ ਸਕ! ਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ
ਿਸ! ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਪ*ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਸਟ! ਡੀ ਸਰਕਲ ਵ! ਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁ! ਿਦਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਿਟੰ ਗ ਰ! ਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਮੁ! ਦਾ ਵੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਾ
ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਈ ਪ*ਗਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਤ ਜੋ ਮੀਿਟੰ ਗ ਸਮ7 ਦ! ਿਸਆ ਜਾ
ਸਕੇ ਜੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ
ਿਪ! ਠਅੰ ਕਣ ਨੰ:ਪੰ .ਪ*ਚਾ.(118)-2018/73
ਉਤਾਰਾ:-

ਿਮਤੀ, ਪਿਟਆਲਾ/02.02.2018

ਵਧੀਕ ਮੁ! ਖ ਸਕ! ਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਿਸ! ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ, ਚੰ ਡੀਗੜ= ਨੂੰ
ਸੂਚਨਾ ਿਹਤ ਭੇਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ:6
ਿਵਸ਼ਾ:

ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5(ੳ ਤ? ਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨGਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਸਬੰ ਧੀ।
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਿਨਆ ਿਗਆ

ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
(ੳ)

ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਮੰ ਡਲ ਿਵਚ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਿਬਲ , ਜ ਉਨ= ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ

ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧ ;
(ਅ)

ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਮੰ ਡਲ ਦੁਆ ਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਭ ਐਕਟ ;

(ੲ)

ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 213 ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਭ ਆਰਡੀਨ•ਸ ਅਤੇ

(ਸ)

ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਜ ਸੰ ਸਦ ਜ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਮੰ ਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਭ

ਹੁਕਮ , ਿਨਯਮ , ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ , ਿਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵ ੇਗਾ ਜਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾਵ (ੳ ਤ ਸ) ਿਵਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦ! ਤੇ
ਪ*ਯੋਜਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ ਿਨਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਝੰ ਡੀ’ੳ’)। ਇ! ਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ
ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ
ਐਡਮਿਨਸਟ*ੇਸ਼ਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਵ! ਲ ਿਨਮਨ-ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਬੰ ਧੀ ਤਰੀਕ ਿਨਯਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ
(ਝੰ ਡੀ ‘ਅ’)।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵ7 ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਮੰ ਡਲ ਵ! ਲ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਬਲ, ਉਨ=
ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧ , ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ, ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 213 ਅਧੀਨ ਮਾਣਯੋਗ
ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵ! ਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨ•ਸ ਅਤੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਜ ਸੰ ਸਦ ਜ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਮੰ ਡਲ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਿਨਯਮ, ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਆਿਦ ਿਵਚ ਕੁਝ ਦੀ ਹੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਨਹM ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ। ਇ! ਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁ! ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਿਧਆਨ
ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਪਿਹਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ
ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ= ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ
ਇਹ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਨਹM ਪੁ! ਜਦੀਆਂ।
ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਿਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ
ਰ! ਖਿਦਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਰਾਹM ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਉਪ-ਧਾਰਾਵ (ੳ ਤ ਸ)
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ= ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਿਦਵਸ (01 ਨਵੰ ਬਰ, 2012 ਤ) ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ ਿਮਤੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵ! ਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਦਾ
ਖਰੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰ ਡੀ ‘ੲ’ ਤੇ ਨ!ਥੀ ਹੈ ਜੀ।
ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਮਸਲ ਮਾਣਯੋਗ ਿਸ! ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਰਾਹM
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁ! ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ*ਵਾਨਗੀ ਿਹਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਮਸਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਡਾਇਰੈਕ ਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ
05.09.2012
ਪ*ਮੁ!ਖ ਸਕ! ਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਿਸ! ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ
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ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰ:7
ਦਫ਼ਤਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ
(ਪ2ਚਾਲਣ ਸ਼ਾਖਾ)
ਸੇਵਾ ਿਵਚ
ਪ*ਮੁ!ਖ ਸਕ! ਤਰ,
ਉਚੇਰੀ ਿਸ! ਿਖਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ,
ਿਸ! ਿਖਆ ਸੈਲ, ਚੰ ਡੀਗੜ=।
ਨੰ:ਪੰ .ਪ*ਚਾ.(118)-2012/1458
ਿਮਤੀ, ਪਿਟਆਲਾ/08.11.2012
ਿਵਸ਼ਾ:

ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (ੳ ਤ ਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ।

ਸ਼*ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲ ਨ\ਟ ਨੰ:48, ਿਮਤੀ 6.9.2012 ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ ਸੀ। (ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਕਾਪੀ ਨ!ਥੀ ਹੈ ਜੀ) ਿਜਸ ਿਵਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ
1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਜੋ ਉਪ-ਧਾਰਾਵ (ੳ ਤ ਸ) ਦਰਜ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜMਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੀਘਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਜੀ।
ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ
(ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਿਟ! ਪਣੀ ਸਬੰ ਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵ! ਲ ਹ! ਥ ਨਾਲ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ- ਲੇ ਖਕ)
ਨ!ਥੀ ਪ! ਤਰ ਪ*ਾਪਤ ਨਹM ਹੋਏ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਪੀ
ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤ ਜੋ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਿਮਤੀ: 19.11.2012
ਸੁਪ.ਿਸ! ਸੈਲ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ
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ਭਾਗ-9

ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ
1.

ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ! ਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ 92 ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ! ਲ ਇੰ ਟਰਨxਟ

ਤੇ ਉਪਲ!ਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। (ਹਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਪ*ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰ=ਾ ਲੇ ਖਕ ਵ! ਲ
ਬਰੈਕਟ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

Link : http://lawmin.nic.in/olwing/punjabi.html
Central Acts in Punjabi published under the Authority of President of India
1 The Children Act. 1960

-

(22/1991)

2 The Industrial Finance Corporation Act, 1948

-

(28/1989)

3 The Protection of Civil Rights Act, 1955

-

(13/1994)

4 The Spices Cess Act, 1986-3

-

(03/1989)

5 The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
(37/1989)
6 The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985
-

(17/1993)

7 The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958
-

8 The Asian Development Bank Act, 1966

(15/1993)

-

(06/1993)

9 The Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976

-

(03/1993)

10 The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976

-

(12/1999)

11 The Civil Defence Act, 1968

-

(10/1999)

12 The Consumer Protection Act, 1986

-

(16/1993)

13 The Diplomatic Relations (Vienna Convention) Act, 1972

-

(11/1989)

14 The Drugs (Control) Act, 1950

-

(06/1993)

15 The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954
(09/1990)

16 The Essential Services Maintenance Act, 1981

-

(08/1993)

17 The Family Courts Act, 1984

-

(11/1993)

18 The Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985
19 The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
20 The Inland Vessels Act, 1917
21 The Inland Waterways Authority of India Act, 1985

-

-

(9/1993)

-

(5/1993)
(41/1993)
(16/1999)
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22 The Inter-State Water Disputes Act, 1956

-

(07/1993)

23 The Legal Representatives Suits Act, 1855

-

(02/1993)

24 The Legal Services Authorities Act, 1987

-

(14/1993)

25 The Local Authorities Loans Act, 1914

-

(06/1993)

26 The Local Authorities Pensions and Gratuity Act, 1919

-

(03/1993)

27 The Marriage's Validation Act, 1892

-

(03/1993)

28 The Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955
-

(14/1993)

29 The Metal Token Act, 1889

-

(04/1993)

30 The Multi-State Co-operative Societies Act, 1984

-

(56/1998)

31 The National Airport Authority Act, 1985

-

(21/1993)

32 The Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948

-

(06/1993)

33 The Partition Act, 1893

-

(04/1993)

34 The Police Act, 1888

-

(03/1993)

35 The Police Forces (Restriction of Rights) Act, 1966

-

(05/1999)

36 The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952

-

(12/1993)

37 The Press Council Act, 1978

-

(12/1993)

38 The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971

-

(03/1999)
-

39 The Prevention of Seditious Meetings Act, 1911
(04/1999)

40 The Registration Act, 1908

-

(38/1993)

41 The Religious Societies Act, 1880

-

(04/1993)

42 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
-

(11/1993)

-

(05/1993)

44 The Women's and Children Institutions (Licensing) Act, 1956 -

(05/1991)

45 The Parliament (Prevention of Disqualification Act) 1959

-

(10/1999)

46 The Bureau of Indian Standards Act, 1986

-

(18/1999)

43 The Usurious Loans Act, 1918

47 The Architects Act, 1972

-

(17/1989)

48 The Census Act, 1948

-

(07/1988)

49 The Central Excise (Conversion to Metric Units) Act, 1960

-

(03/1989)

50 The Charitable Endowments Act, 1890

-
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(07/1990)

51 The Coinage Act, 1906

-

(08/1990)

52 The Commercial Documents Evidence Act, 1939

-

(06/1999)

53 The Commission of Enquiry Act, 1952

-

(10/1989)

54 The Converts Marriage Dissolution Act, 1866

-

(11/1990)

55 The Co-Operative Societies Act, 1912

-

(15/1999)

56 The Cutchi Memons Act, 1938

-

(03/1999)

57 The Dramatic Performances Act, 1876)

-

(05/1989)

58 The Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974
(04/1999)

59 The Explosive Substances Act, 1908

-

(04/1999)

60 The Foreign Marriage Act, 1969

-

61 The Foreigners Act, 1946

-

(14/1999)

(09/1989)

62 The Government Savings Certificates Act, 1959

-

(07/1988)

63 The Identification of Prisoners Act, 1920

-

(05/1988)

64 The Indian Christian Marriage Act, 1872

-

(24/1999)

65 The Indian Easements Act, 1882

-

(25/1984)

66 The Indian Power Alcohal Act, 1948

-

(05/1989)

67 The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949
(04/1999)

68 The Insecticides Act, 1968

-

69 The Judges (Protection) Act, 1985

-

70 The Land Acquisition (Mines) Act, 1885

-

(07/1989)

71 The Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956

-

(10/1988)

72 The Married Women's Property Act, 1874

-

(06/1990)

73 The Mussalman Wakf Act, 1923

-

(07/1990)

74 The National Cadet Corps Act, 1948

-

(33/1989)
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(06/1989)
-

75 The Notaries Act, 1952
(06/1993)

76 The Official Trustees Act, 1913

-

(13/1989)

77 The Payment of Taxes (Transfer of Property) Act, 1949

-

(05/1988)

78 The Police Act, 1861

-

(14/1999)

79 The Power of Attorney Act, 1882

-

(04/1989)

80 The President (Discharge of Functons) Act, 1969

-

(04/1989)

81 The Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978
-

(10/1989)

82 The Public Accountants Default Act, 1850

-

(03/1993)

83 The Reciprocity Act, 1943

-

(05/1988)

84 The Registration of Births and Deaths Act, 1969

-

(13/1988)

85 The Religious Endowments Act, 1863

-

(09/1989)

86 The Sales-Tax Laws Validation Act, 1956

-

(03/1989)

87 The State Agricultural Credit Corporation Act, 1968

-

(20/1988)

88 The Trade Unions Act, 1926

-

(14/1990)

89 Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) - Part1 | Part2 | Part3 | Part4
90 The Chartered Accountants Act,1949 (38 of 1949)
91 The Indian Trusts Act, 1882 ( 2 of 1882)

(398/1989)

-

(31/1984)

92 The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976) -

(14/1990)

2.

ਇਨ0! 92 ਐਕਟ! ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਾਲ ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ

ਲੜੀ ਨੰ:

ਸਾਲ

ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਐਕਟ

ਨ\ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁ! ਲ ਪੰ ਨ4

ਇਕ! ਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰ ਨ4

1.

1984

2

56

2.

1993

31

403

3.

1994

1

13

4.

1999

17

648

5.

1989

20

575

6.

1991

2

27

7.

1990

8

76

8.

1998

1

56

9.

1988

8

72

90

1926
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ਨGਟ:

ਦੋ ਐਕਟ 'ਜ! ਜਜ਼ ਪ*ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1985' ਅਤੇ 'ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾ’ਟLਟਸ ਐਕਟ, 1949' ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ
ਇੰ ਟਰਨxਟ ਤੇ ਉਪਲ!ਬਧ ਨਹM ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ= ਐਕਟ ਦੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਉਕਤ ਟੇਬਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਹM ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਵਲ? ਐਕਟ! ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਲੰਬਾ

ਸਮ!
(ੳ) ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲ (01.01.2008 ਤ? 31.12.2017) ਿਵਚਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਐਕਟ! ਦੀ ਸੂਚੀ
1.

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ7ਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰ ਟੀ ਐਕਟ 2005

2.

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਤ ਇਸਤਰੀ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਐਕਟ 2005

3.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੀ ਿਸ! ਿਖਆ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬ ਐਕਟ 2008

4.

ਵੇਅਰਹਾਊਿਸੰ ਗ (ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮਨ) ਐਕਟ 2007

5.

ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰ ਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 2010

6.

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰ!ਿਖਆ ਐਕਟ 2013

7.

ਗ*ਾਮ ਿਨਆਲਯ ਐਕਟ 2008

8.

ਬ! ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸ! ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ 2009

(ਅ) ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ!
ੳ.

ਗ*ਾਮ ਿਨਆਿਲਯ ਐਕਟ 2008ਜੋ 11 ਪੰਿਨਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨ4 12
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮ! ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤ! ਥ ਦਰਸਾPਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ
(04.06.2015 ਤ 14.06.2016ਤ! ਕ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲ ।

ਅ.

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰ!ਿਖਆ ਐਕਟ 2013 ਜੋ 18 ਪੰਿਨਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨ4
24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮ! ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤ! ਥ ਦਰਸਾPਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ
(01.06.2013 ਤ 04.06.2015)
ਦੀਆਂ

ੲ.

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲ ।

ਵੇਅਰਹਾਊਿਸੰ ਗ (ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮਨ) ਐਕਟ 2007 ਜੋ 17 ਪੰਿਨਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਰਨ

ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨ4 14 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮ! ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤ! ਥ ਦਰਸਾPਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ (09.12.2009 ਤ 15.02.2011 ਤ! ਕ)
ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲ ।

4.

ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ:
ਕ! ਛੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938
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(ੳ) The original English version of the Act.

The Cutchi Memons Act, 1938
An Act to provide that all Cutchi Memons shall be governed in matters of succession
and inheritance by the Muhammadan Law.
WHEREAS it is expedient that all Cutchi Memons be governed in matters
of succession and inheritance by the Muhammadan Law; It is hereby enacted as
follows :-

1.

Short title and Commencement: (1) This Act may be called the Cutchi
Memons Act, 1938.
(2) It shall come into force on the 1st day of November, 1938,

2.

Cutchi Memons to be governed in certain matters by Muhammadan
Law: Subject to the provisions of section 3, all Cutchi Memons shall, in
matters of succession and inheritance, be governed by the Muhammadan
Law.

3.

Savings: Nothing in this Act shall affect any right or liability acquired or
incurred before its commencement or any legal proceeding or remedy in
respect of any such right or liability; and any such legal proceeding or remedy
may be continued or enforced as if this Act had not been passed.

4.

[Repeal.] Rep, by the Repealing and Amending Act, 1942 (25 of 1942), s.2 and
Sch.I.
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
Sufficient time has passed since passing of the Cutchi Memons Act of 1920 and
large numbers of people of the Cutchi community have taken advantage of the
same. However, there is a minority which still persist in being governed by the
customary laws and that tends to complicate matters. In order to bring about
uniformity it is highly desirable that the entire Cutchi Memon community be
governed by the Muhammadan Law. The Cutchi Muhammadan are good
Muhammadans and there is a general desire in the community to be governed by
the Muhammadan Law. This Bill if enacted will go a great way in bringing about
the desired uniformity all over British lndia so far as the Cutchi Memons are
concerned in matters of succession and inheritance and this will also facilitate
administration of civil justice by the law courts in British lndia, as they will have to
adjudicate through an established code, while under the present circumstances a
wide field of custom and usage has to be traversed for a proper determination of
the case. Therefore it is desirable that the Bill be enacted.
ABDOOL RAZAK HAJEE ABDOOL SATTAR
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(ਅ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਵਲ? ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938
ਕ! ਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ, 1938
(1938 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ:10)
(12 ਅਪ*ੈਲ, 1998 ਤ! ਕ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ)
(8 ਅਪ*ੈਲ, 1938)
ਇਹ ਉਪਬੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕ! ਚੀ ਮੈਮਨ Zਤਰ-ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ
ਮੁਸਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਣਗੇ।
ਿਕP ਜੋ ਇਹ ਕਾਲਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕ! ਚੀ ਮੈਮਨ Zਤਰ-ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵ! ਚ
ਮੁਸਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਣ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ-ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ:1.

ਸੰ ਖੇਪ ਨ! ਅਤੇ ਅਰੰ ਭ:
(1) ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕ! ਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ, 1938, ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
(2) ਇਹ ਨਵੰ ਬਰ, 1938 ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

2.

ਕਚੀ ਮੈਮਨ! ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਮੁਸਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਣਾ:
ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸਾਰੇ ਕ! ਚੀ ਮੈਮਨ Zਤਰ-ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਿਲਆਂ ਿਵ! ਚ,

ਮੁਸਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਣਗੇ।
3.

ਬਚਾਉ:
ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ! ਲ, ਇਸ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਅਰਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ

ਜ ਉਠਾਈ ਗਈ ਿਕਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੇ, ਜ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ
ਚਾਰੇ ਤੇ ਪ*ਭਾਵ ਨਹM ਪਾਵੇਗੀ ; ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰ= ਚਾਲੂ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜ
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ= ਨਾਫ਼ਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਿਜਵ7 ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵ।ੇ
4.

ਿਨਰਸਤ

(ੲ)

ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
ਕ! ਛੀ ਮੈਮਨ ਅਿਧਿਨਯਮ 1938
(1938 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ:10)

ਸਾਰੇ ਕ! ਛੀ ਮੈਮਨ ਤੇ ਿਵਰਾਸਤ ਅਤੇ Zਤਰ-ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਮੁਸਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ
ਪ*ਬੰਧ ਲਈ ਇ! ਕ ਅਿਧਿਨਯਮ।
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ਿਕPਿਕ ਇਹ ਨੀਤੀਪੂਰਨ (ਉਿਚਤ) ਹੈ ਿਕ ਿਵਰਾਸਤ ਅਤੇ Zਤਰ-ਅਿਧਕਾਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕ! ਛੀ
ਮੈਮਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਿਧਿਨਯਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ:
1.

ਸੰ ਖੇਪ ਨ! ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:- (1)ਇਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਨੂੰ ਕ! ਛੀ ਮੈਮਨ ਅਿਧਿਨਯਮ 1938 ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
(2)ਇਹ ਨਵੰ ਬਰ 1938 ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

2.

ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕਛੀ ਮੈਮਨ! ਤੇ ਮੁਸਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ: ਧਾਰਾ 3 ਿਵਚ ਦਰਜ

ਿਵਵਸਥਾਵ ਨੂੰ ਛ! ਡ ਕੇ, ਿਵਰਾਸਤ ਅਤੇ Zਤਰ-ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ, ਸਾਰੇ ਕ! ਛੀ ਮੈਮਨ ਤੇ ਮੁਸਿਲਮ
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
3.

ਛੋਟ: ਇਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ, ਇਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਪ*ਾਪਤ

ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰ ਜ ਉਠਾਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਜ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਚ! ਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਨੂੰ ਪ*ਭਾਿਵਤ ਨਹM ਕਰੇਗੀ। ਅਿਜਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ= ਜਾਰੀ ਰ! ਿਖਆ
ਅਤੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਿਜਵ7 ਇਹ ਅਿਧਿਨਯਮ ਬਿਣਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
4.

ਂ ਅਮੈਿਡੰ ਗ ਐਕਟ 1942) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ
ਰਦ: ਰ! ਦ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਿਧਿਨਯਮ 1942 (ਰਪੀਿਲੰ ਗ ਐਡ

ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਰਾਹM।
ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚਲੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ
1.

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕ! ਛ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ Zਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਨ= ਨੂੰ

‘ਕੁ! ਛੀ’ ਮੈਮਨ ਆਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਸ਼ਨ ਿਵਚ ‘Cutchi Memons’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕ! ਛੀ ਮੈਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ‘ਕ! ਚੀ’। Pਝ ਵੀ ‘Cutchi’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕ! ਚੀ ਨਹM ਬਣਦਾ।
2.

190 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਚ ਨਾਫ਼ਜ਼, ਤਾਬੇ, ਅਰਜਤ ਅਤੇ ਿਨਰਸਤ ਵਰਗੇ ਅਰਬੀ,

ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰ ਸਿਕ*ਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਆਮ ਪ*ਚ!ਿਲਤ ਵੀ ਨਹM ਹਨ।
ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਨ= ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਰਬੀ-ਪੰ ਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ-ਪੰ ਜਾਬੀ, ਸੰ ਸਿਕ*ਤ-ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ= ਭਾਸ਼ਾਵ ਦੀ ਿਲ!ਪੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ
ਇਨ= ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਨਹM ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰ ਝ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਿਵਚ ਦਰਜ ਇਬਾਰਤ
ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਔਖੀ ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਬਣਾPਦਾ ਹੈ।
3.

ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ:

(ੳ)

‘ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ! ਲ’ ਦੀ ਥ ਸਹੀ ਵਾਕ ‘ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ’।

(ਅ)

‘ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ’ ਦੀ ਥ ਇਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਵਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

(ੲ)

ਸ਼ਬਦ ‘ਚਾਰੇ’ ਦੀ ਥ ‘ਚਾਰਾਜੋਈ’ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

(ਸ)

‘ਕਾਲਉਿਚਤ’ ਅਤੇ ‘ਉਪਬੰ ਧ’ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਤ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਟ! ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ
1.

ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮ7 ਵਰਤੇ ਗਏ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ , ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਅਢੁ! ਕਵ7 (ਗਲਤ)
ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨ4

ਐਕਟ ਦੇ ਨ : (i) ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ*ਤੀਿਨਧ ਦਾਵੇ ਐਕਟ, 1855, (ii) ਪੁਿਲਸ ਐਕਟ, 1888, (iii) ਕੈਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ
ਐਕਟ, 1920
1.

ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ: ਧਨ-ਧਾਮ , ਿਵਿਨਯਮਨ, ਿਨਯੋਜਨ, ਉਿਲਖਤ, ਪੁਰਵਗਾਮੀ, ਿਨਿਹਤ, ਿਸ! ਧ-ਦੋਸ਼

ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਅਖ਼ਿਤਆਰਤ, ਿਵਸਤਾਰ, ਹੋਰਵ7, ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਪ*ਿਕਰਤੀ, ਪਿਰਰਖਣ, ਿਚਤਵਤ
2.

ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ: ਇਨਚਾਰਜ, ਇਨxਕਟਮLਟ, ਿਨਿਹਤ, ਸਮਾਿਵਸ਼ਟ, ਮੁਕ!ਰਰ, ਅਉਧ,

ਸੀਿਕਉਿਰਟੀ, ਮਜ਼ਾਹਮਤ, ਿਡਸਚਾਰਜ
3.

ਅਢੁਕਵ7 ਜ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ: ਰੁਕਾਉ, Pਗਲ-ਛਾਪ, ਪੈੜ-ਛਾਪ, ਿਬਨ ਿਵਚਾਰਣ

4.

ਵਾਕ ਬਣਤਰ: ਇਸ ਨਿਮਤ ਕਰੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਲ!ਕ, ਿਨਦੇਸ਼ ਨ ਦੇਵੇ
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