
                                                                 ਹੋਰ ਲ� ਛਮਣ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ� ਦੀ ਲੋੜ 

 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੇ ਲੇਖ� ਿਵਚ ਿਬਆਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਤ% ਸਪ� ਸ਼ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿਦਨ' -ਿਦਨ ਘ� ਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲੋੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ 

ਇ� ਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਉਣ ਿਵਚ ਸਮਰ� ਥਾ ਘ� ਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਿਕ� ਤੇਕਾਰ� (ਪ/ਫੋੈਸ਼ਨਲਜ਼) ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ1ਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ2 ਪ3ਦੀ। ਜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹ2 ਤ� ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਟਾਈਪ ਿਸ� ਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦ% ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾ6ਟ3ਟ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕਰਕ ੇਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹ2 ਤ� ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ 

ਿਕ7 ਕਰੇ? ਜ ੇਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹ2 ਤ� ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪੜ1ਾਈ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ1� ਸਨਅਤ ਅਤ ੇਿਵਓਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਓਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥ� ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਿਸ� ਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਜ� ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ ਿਸ� ਖਣ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚ% ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਪ/ਫ਼ਿੁਲ� ਤ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਿਸ� ਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰ� ਥਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤ% ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁ� ਗ ਿਵਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਮ� ਬੋਲੀ ਦੀ ਥ� ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵ� ਲ ਿਖ� ਚੇ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜ ੋਉਹਨ� ਦੇ ਬ� ਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦਵਾ7ਦੀ, ਅਮੀਰ ਬਣਾ7ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅ� ਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 

ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ� ਕੀ ਤਰ1� ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਜ ੇਉਹਨ� ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ1ੀ ਨ;  ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ 

ਜ� ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕ ੇਸਰਕਾਰੀ <ਚੇ ਅਹੁ� ਦੇ ਜ� ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰੁਤਬਾ ਪ/ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ� ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਪੜ1ਾਈ ਅਤੇ ਬੋਲ-

ਚਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿਸ� ਟਾ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਬ� ਚੇ ਦੇ 

ਜੰਮਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਸਰ-ਤੋੜ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ 

ਦੀ ਪਕੜ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪ� ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ 

ਜਮਾਤ ਤ% ਿਸ� ਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਪ/ਿਕ/ਆ ਨੰੂ ‘ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰ� ਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ� ਤ% ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਹਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਜ਼ਲ1ਾ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲ3ਦੇ ਹ�।                                                                                                                             

ਿਜ਼ਲ1ਾ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ;  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤ% ਨਵ= ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2012 ਿਵਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ� ਜ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 493 ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ 



ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨ� ਨੰੂ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ� ਜ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 538 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ 1614 ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 1614 ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਸ� ਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਵਕੀਲ� ਨੰੂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ-

ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤ% ਕਈ ਗੁਣਾ ਵ� ਧ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨ' ਗ/ਾਫ਼ਰ ਲੋੜ2ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 

ਮਾਿਹਰ ਜਜਮ3ਟ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਣਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ <ਚ ਿਡਗਰੀਆਂ ਪ/ਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ 

ਪੈਣਗੀਆਂ। ਿਡਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ2ਦੀ ਿਸ� ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸ� ਿਖਆ ਕ=ਦਰ ਖੁ� ਲ1ਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ 

ਕੰਿਪਊਟਰ� ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲੇਗਾ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਪ/ਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ� 

ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ1ਨ ਿਵਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ�, ਕਾਲਜ� ਅਤੇ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। 

ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੰੂਨ� ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕ=ਦਰ 

ਸਰਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 520 ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ 400/- ਰੁਪਏ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 5-6 ਘੰਟ ੇਕੰਮ ਕਰਕ,ੇ ਇ� ਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਇ� ਕ 

ਿਦਨ ਿਵਚ 5-7 ਪੰਨ;  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕ ੇਘਟੋ-ਘ� ਟ 2000/- ਰੁਪਏ ਪ/ਤੀ ਿਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ=ਦਰ ਸਰਕਾਰ 

ਵ� ਲ%  ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲ� ਖ� ਿਵਚ ਹੈ। ਿਫਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ� ਦੇ ਲ� ਖ� ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਜ ੇਸਰਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਠ; ਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤ� ਹਜ਼ਾਰ� ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਘਰ ਬੈਠ;  

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲਣ ਲ� ਗ ਜਾਵੇ।  

ਇ� ਥ ੇਹੀ ਬਸ ਨਹ2 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 ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਿਲਆਕਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕ ੇਿਮਲਣਗੇ ਜ ੋਆਰਿਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਪੜ1ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹ2 ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਇ� ਜ਼ਤਦਾਰ 

ਿਕ� ਤ ੇਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਮ� ਬੋਲੀ ‘ਤ ੇਮਾਣ ਹੋਣ ਲ� ਗੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਵਕੀਲ� ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁ� ਟਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਿਮਲਣ ਲ� ਗੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸੁ� ਖ ਦਾ ਸਾਹ 

ਆਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਮ� ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਸਰ ਬ� ਝੇਗਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ 

ਹੋਣ ਲ� ਗੇਗਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬ� ਲੇ ਬ� ਲੇ ਹੋਣ ਲ� ਗੇਗੀ। 



ਮ� ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ1ਨ ਅਤੇ ਬਲੋਣ ਿਵਚ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਿਨਸਕਤਾ ਨੰੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਰਥ� ਿਵਚ ਰਾਜ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕ ੇਹੀ ਠ� ਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇ� ਥ ੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਲ� ਛਮਣ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਸਆਸੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਥੋੜ1ੀ ਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰ� ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਲ� ਛਮਣ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ ਨੰੂ 

ਕੇਵਲ ਅ� ਠ ਕੁ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ/ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ� ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁ� ਧੀ ਨ;  ਪੰਜਾਬ 

ਦੀ ਸ� ਤਾ ‘ਤੇ ਭਿਵ� ਖ ਿਵਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ� ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਿਕਆਸ ਿਲਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬੀ ਪ/ਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ� ਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲ3ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨ� ਨ;  ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁ� ਿਟਆ ਸੀ। ਉਹਨ� ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਵ� ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ 

ਨਹ2 ਸਗ% ਉਸ ਿਵਚ ਦਰਜ ਿਵਵਸਥ�ਵ� ਨੰੂ ਿਮੰਟੀ ਸਿਕੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸੀ। 

ਉਨ� ਨ;  ਇਕ ੋਿਦਨ ,29 ਦਸੰਬਰ 1967, ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਪ/ੀਸ਼ਦ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ 

‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਉਸੇ ਿਦਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ� ਤ% ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਲਈ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ (30 ਦਸੰਬਰ 1967) ਨ' ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕ,ੇ ਦੋ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ (01 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤ%) ਿਜ਼ਲ1ਾ ਪ�ਧਰੀ 

ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ‘ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ’
’’

’ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ 09 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੰੂ ਦੂਜੀ 

ਨ' ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕ ੇਿਵਸਾਖੀ 1968 ਤ% ਸੂਬਾ ਪ�ਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ/ਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਵੀ 'ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ' ਨੰੂ 

ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤ।ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ/ਤੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਇਸ ਗ�ਲ ਤ% ਪਤਾ ਚ�ਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ 

ਉਹਨ� ਨ;  ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼� ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ2 ਬਣਾਇਆ ਸਗ% ਉਹਨ� ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਿਦ� ਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 

ਿਵਚ ਲ� ਛਮਣ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ ਨ;  ਇ� ਕ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਿਮਸਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹ2 ਕੀਤ ੇਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਪੜ1ਤ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

<ਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਤ% ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਿਸ� ਟਾ ਕ� ਢਣ ਿਵਚ ਿਝਜਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ2 ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ, ਵਪਾਰ 

ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਚ% ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਿਮਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਿਜ� ਥ ੇਸਮ=-ਸਮ= ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, <ਥ ੇਓਨ1;  ਹੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, 

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੰੁਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ�, ਬੁ� ਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ। 

 ਸਮ= ਦੀ ਲੋੜ ਇ� ਕ ਹੋਰ ਲ� ਛਮਣ ਿਸੰਘ ਿਗ� ਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਿਦਲ%  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਲੈ ਕ ੇਸ� ਤਾ ‘ਤ ੇਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ, 

ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ‘ਤ ੇਗਈ ਮ� ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਮਿਹਲ� ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਕੇ ਰਾਜਗ� ਦੀ ‘ਤੇ ਿਬਠਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਨਾਮ� 



ਸਨਮਾਨ� ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੌਿਰਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੰੂ ਛ� ਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ� ਅਤੇ ਬੁ� ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸ/ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ 

ਦੇ 100 ਿਪਆਰੇ ਬਣ ਕ,ੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਮ� ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੀਰਹਰਨ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅ� ਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। 

 

  


