
                                     ਪੰਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 

             ਮੇਘਾਿਲਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲ�ਡ ਇਸਾਈ ਬਹੁਮ� ਤ ਵਾਲੀ ਵਸ  ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨ" ਰਾਜ" ਨ#  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਾਲ�ਡ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਗਾਮਸੀ ਨੰੂ ਵੀ ਰਾਜ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਨ" ਰਾਜ" ਿਵਚ ਪ+ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਦਫ਼ਤਰ" ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੰੁਦੀ ਹਰ ਤਰ-" ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ" ਿਵਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਹਨ" ਮ�ਬਰ" ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਤ  ਛੋਟ ਹੈ ਿਜਹਨ" ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ1 ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਕੀ ਮ�ਬਰ" ਨੰੂ ਪਿਹਲ" ਦੇਣਾ 

ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਿਲਆ ਦੇ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ ਜਦ  ਗਵਰਨਰ ਨ#  ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 

ਤ" ਸਕਤ ੇਿਵਚ ਆਈਆਂ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸ� ਤਾਧਾਰੀ ਦੋਵ3 ਿਧਰ" ਨ#  ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕ"ਗਰਸ ਦੇ ਇ� ਕ ਿਵਧਾਇਕ ਨ#  

ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ  ਵਾਕ ਆਊਟ ਤ� ਕ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ-" ਇਸੇ(ਮਾਰਚ) ਮਹੀਨ#  ਨਾਗਾਲ�ਡ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ 

ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਿਜ7 ਹੀ ਸ� ਤਾਧਾਰੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇ� ਕ ਮੰਤਰੀ ਨ#  ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤ" 

ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਿਵਧਾਇਕ" ਨ# , ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ+ਤੀਬ� ਧਤਾ ਨੰੂ ਇ� ਕ ਪਾਸੇ ਰ� ਖ ਕੇ, ਇਸ ਰਵ� ਈਏ ਦਾ 

ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਿਛ� ਥ ੇਪਏ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਝ�ਟ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਈ।  

ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ - ਧਾਰਾ 6 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਧਾਇਕ" ਦੀ ਗ� ਲ ਤ" ਛ� ਡ,ੋ ਇ� ਥ  ਦਾ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹ1 ਸਗ  ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਦਾ 

ਨ# ਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ� ਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕਿਹਣ(ਰ� ਖਣ) ਿਵਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਵਧਾਇਕ", ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 

ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ (ਰਾਜ) ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹ� ਕ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜ" ਿਹੰਦੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ  ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇ� ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹ1 ਕੀਤਾ ਜ"ਦਾ ਉਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅ� ਜ ਤ� ਕ ਇਹ ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 

ਜਾਰੀ ਨਹ1 ਹੋਈ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਇਸੇ ਿਵਵਸਥਾ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਭਾਵ3 ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ  ਵ� ਧ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਦੂਜੀ ਤਰ" ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ,ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵ3 ਕਾਨੰੂਨ", ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਇਸ ਤ  ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ।  

ਨਵ3 ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ" ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਵਵਸਥਾ- ਧਾਰਾ 5 

ਮੂਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹ1 ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪਾਸ ਹੰੁਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕਾਨੰੂਨ", ਅਿਧਆਦੇਸ਼", ਿਨਯਮ" ਅਤੇ ਹੁਕਮ" ਆਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹ1 ਸੀ 



ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਿਕਸ ਤਰੀਕ ਤ  ਬਣਨ ਲ� ਗਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇ� ਕ ਵ� ਖਰੇ ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ1 ਹੋਣਾ 

ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਅ� ਜ ਤ� ਕ ਇਸ ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹ� ਤਤਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ#  ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਉੜੀਸਾ ਬਨਾਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਿਸੰਘ ਬੋਹ’
’’

’(ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ 

ਤਰੀਕ:15.07.1969) ਿਵਚ ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹ1 ਹੰੁਦਾ ਓਨ- ਾ 

ਿਚਰ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਹ1 ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

 ਕਦੇ-ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਿਸਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 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 ਨੰੂ 

ਿਲਖ ੇਨ; ਟ ਤ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨ; ਟ ਦ� ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ 

ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ" ਨ#  ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ 01 ਨਵੰਬਰ 2012 (ਪੰਜਾਬ ਿਦਵਸ) ਤ  ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ  ਲੋੜ1ਦੀ 

ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਕ,ੇ ਨ; ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ+ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਗੁਪਤ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ" ਬਾਬੂਆਂ ਵਲ  ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲ� ਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਖੂਹ-ਖਾਤ ੇਪੈ ਗਈ। ਿਫਰ ਸ਼ਾਇਦ 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਪ� ਕ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਿਫਰ 

ਲਟਕ ਿਗਆ। 

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇਸੇ (ਿਮਤੀ 05.09.2012 ਦੇ) ਨ; ਟ ਤ  ਲ� ਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਤ" ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀ ਬਣਨ#  ਹਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ" 

ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਨਹ1 ਹੰੁਦੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ , ਇਸ ਨ; ਟ ਰਾਹ1 ਪ+ਮੁ� ਖ ਸਕ� ਤਰ ਨਾਲ ਿਗਲ਼ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ 

ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ  ਜਾਰੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ" ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ" ਦੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ" ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤ" ਕੀਤਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹ1 ਕੀਤਾ ਜ"ਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ 

ਿਕ ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ" ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੀ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ" ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਜਟ 

ਿਵਚ ਛਾਪਣ ਤ  ਟਿਲਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਸੂਚਨਾਵ" ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨ#  ‘ਤ ੇਕੋਈ ਬੋਝ 

ਨਹ1 ਪ�ਦਾ। ਿਫਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇਹ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਿਕ7?  

 ਲੋੜ1ਦਾ ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਵ� ਲ  ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਜ"ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਿਵਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਜਬਰੂੀ ਕਾਰਨ, ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ 

ਿਵਚ ਛਪ ਜ"ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ" ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹ1 ਹੰੁਦੇ।  



 ਇ� ਥ ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ" ਨੰੂ ਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ  ਬਣਾਏ ਰਾਜ 

ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਨ#  ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ  ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਵ" ਕਾਨੰੂਨ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ 

ਬਣਾਏਗੀ ਤ" ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਪ+ਮਾਿਣਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਜਟ ਿਵਚ  ਛਾਪੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਨਵ3 

ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ1, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।  

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮ� ਰਥਕ" ਦਾ ਜਦ  ਕਝੁ ਿਵਗੜਨਾ ਹੀ ਨਹ1 ਿਫਰ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹਨ" ਵ� ਲ  ਿਵਰੋਧ ਿਕ7? 

ਕਾਨੰੂਨ" ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਕਾਨੰੂਨ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਉਪਲ� ਭਦ ਨਹ1 ਹੋਣਗੇ ਓਨ- ਾ ਿਚਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ1 ਹੋ 

ਸਕਦਾ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੰੂਨ" ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਵਵਸਥਾ-ਧਾਰਾ 6(ਏ) 

ਅੰਗਰੇਜ਼" ਨ#  1836 ਤ  ਹੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ� ਤ ੇਸਨ। ਕਾਨੰੂਨ ਬਣੇ ਵੀ ਵ� ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼" ਦੀ ਆਪਣੀ 

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ" ਨ#  ਖੁਦ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਸਮ3 ਦੀਆਂ 

ਿਰਆਸਤ" ਨ#  ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਭਾਵ3  ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਪਰ ਕਾਨੰੂਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੀ ਬਣਾਏ। 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤ� ਕ ਵੀ ਕ3ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ" ਨ#  ਕਾਨੰੂਨ" ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ+ਥਾ ਜਾਰੀ ਰ� ਖੀ 

ਹੋਈ ਹੈ।  

ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ  ਬਣਾਏ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਜ" ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਨਵ3 ਕਾਨੰੂਨ" ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਬਣਾਏ 

ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹ� ਲ ਨਹ1 ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਦਾਲਤ" ਿਵਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਨਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਕ3ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ" ਵ� ਲ  ਬਣਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੰੂਨ" ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੰੂ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲ 1969 ਿਵਚ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6-(ਏ) ਜੋੜੀ 

ਗਈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹ1 ‘ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’
’’

’ ਵ� ਲ  ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ"(ਅਤੇ ਕੋਡਜ਼) ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ" ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ" ਜ ੋਉਨ" ਅਨੁਵਾਦ" ਨੰੂ 'ਪ+ਮਾਿਣਤ 

ਪੰਜਾਬੀ  ਅਨੁਵਾਦ"' ਦੀ ਪਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ1ਦੀ ਨ; ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਿਮਤੀ 

18.10.1980 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਿਮਤੀ 01.11.1980 ਤ  ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ 01.11.1980 ਤ  

ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਪ+ਚ� ਿਲਤ ਹਰ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਜਟ ਿਵਚ ਛਾਪਣ ਦੀ 

ਿਵਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ।  



ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪ+ਮਾਿਣਤ ਹੋਣਾ ਿਕ7 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇ� ਥ ੇਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ" ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ" ‘ਤੇ 

ਜਦ  ਿਵਚਾਰ ਵਟ"ਦਰਾ (ਬਿਹਸ) ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ" ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਿਵਚ ਆਏ ਕੌਮੇ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਿਵਸ਼ਰਾਮ(ਫੁਲ 

ਸਟਾਪ) ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ" ਅਤੇ ਮਹ� ਤਵ" ਤ� ਕ ਨੰੂ ਵੀ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਿਖਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ। ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤ ੇਅਨੁਵਾਦ" 

ਿਵਚ, ਦੋਹ" ਭਾਸ਼ਾਵ" ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਦਰਜ ਅਸਲ ਿਵਵਸਥਾਵ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਨੰੂ 

ਿਵਗਾੜ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਹਰ  ਨਹ1, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਿਵਚ ਸੋਧ" 

ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ, ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008’ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ (ਧਾਰਾ 3-ਏ) ਿਵਚ ‘all official 

correspondence’ ਸ਼ਬਦ" ਦੀ ਵਰਤ  ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ" ਸ਼ਬਦ" ਦਾ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਸਾਰਾ ਿਚ� ਠੀ ਪ� ਤਰ (ਜ" ਪ� ਤਰ 

ਿਵਹਾਰ)’ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਿਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਦਫ਼ਤਰ" ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ’
’’

’ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ" ‘all official correspondence’ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹ1 ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਤ" 

ਠੀਕ ਹੰੁਦਾ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਿਵਚ ‘all official work’ ਸ਼ਬਦ" ਦੀ ਵਰਤ  ਹੋਈ ਹੰੁਦੀ। ਅਿਜਹੇ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਸ� ਮਿਸਆ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥ" ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ" ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ+ਮਾਿਣਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ" ਪ+ਵਾਿਨਤ ਅਨੁਵਾਦ" ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ" ਨੰੂ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ" ਨੰੂ 

ਹੀ ਿਵਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤ ੇਅਨੁਵਾਦ ਅਰਥਹੀਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੰੂਨ" ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮ� ਿਸਆ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ#  ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। 1973 ਿਵਚ 'ਦੀ 

ਅਥਾਰਟੇਿਟਵ ਟੈਕਸਟਜ਼ (ਸ�ਟਰਲ ਲਾਅਜ਼) ਐਕਟ 1973’ (The Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973) ਪਾਸ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇ� ਕ ਉਦੇਸ਼, ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ  ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ" ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ" ਿਵਚ ਮਾਨਤਾ ਪ+ਾਪਤ ਅਨੁਵਾਦ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ+ਿਕ+ਆ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਐਕਟ ਨ# , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ  ਬਾਅਦ, ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪ ੇਅਨੁਵਾਦ ਨੰੂ ਹੀ ਪ+ਮਾਿਣਤ ਅਨੁਵਾਦ 

ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ" ਦੇ ਪ+ਮਾਿਣਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨ" ਦੇ ਪ+ਕਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਿਵਵਸਥਾਵ" ਿਵਚ 

ਕੁ� ਝ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕ3ਦਰੀ ਅਤੇ ਪ+"ਤਕ ਅਨੁਵਾਦ" ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 

ਪ+ਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪਣਗੇ ਪਰ ਉਕਤ ਕ3ਦਰੀ ਐਕਟ 1973 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ  ਬਣਾਏ ਐਕਟ" ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪ+ਵਾਨਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ 

ਿਵਚ ਛਾਪਣਗੇ। ਦੋਹ" ਕਾਨੰੂਨ" ਿਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਠਾ7ਦੇ ਹੋਏ, ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ" ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 



ਪ+ਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਛਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਬਣਾਏ ਐਕਟ" ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 

ਪ+ਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ।  

 ਕੇਦਰ1 ਕਾਨੰੂਨ" ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਤ" ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ#  ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਪਰ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤ  ਿਕਵ3 ਪ� ਛੜ ਗਈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਵ� ਖਰੇ ਲੇਖ ਿਵਚ ਘੋਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

  


