
                                        ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀੜੀ ਚਾਲੇ ਹੰੁਦੇ ਅਨੁਵਾਦ      

        ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਨਆਂ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਨ"  ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨ� ਨ"  ਹੀ ਰ% ਖੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ% ਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਘ% ਟੋ ਘ% ਟ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ, ਅ% ਜ ਤ% ਕ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ 

ਲਾਗੂ ਹੈ। 

     ਸੰਿਵਧਾਨ ਤ, ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ-� ਦਾ ਕ.ਦਰੀ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਨੰੂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਖਾਸ ਕਰ ਿਜ਼ਲ-ਾ ਪ% ਧਰੀ 

ਅਦਾਲਤ� ਤ% ਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ 

ਵਰਤ, ਕਰਕ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ"  ਸਾਲ 2008 ਿਵਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚਲੀਆਂ 

ਿਜਲਾ ਪ%ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ� ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਿਦ% ਤੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਤ� ਹੀ 

ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੋੜ2ਦੀ ਸ% ਮਗਰੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਨੰੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।  

    ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ"  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਬਣੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 1960 ਦੇ ਲਗਭਗ 

ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 

 ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 344, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਿਵਸੇਸ਼ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕਰਕ,ੇ ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕ.ਦਰ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥ� ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ� ਿਵਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ 

ਿਕਵ. ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ, ਕਰਕ ੇਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨ"  ਪਿਹਲ� ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ 

ਫੇਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਉਨ� ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਿਰਸ਼� ਮੰਨ ਕੇ, ਕ.ਦਰੀ ਕਾਨੰੂਨ� (ਐਕਟ�) ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ 

ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕ.ਦਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ' ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦ% ਤਾ। ਇਸ 

ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ,ੇ ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ"  1961 ਿਵਚ, ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ 

ਲਈ ਲੋੜ2ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਗ�ਿਹ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਥ� ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦ% ਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੰੂਨ 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵ% ਲ,  ਅਗ�ਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਕ.ਦਰੀ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਵ% ਲ,  ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ�ਾਪਤ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਆਪਣੇ ਪ% ਧਰ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵ� ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ। ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ 

ਅਨੁਵਾਦ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ"  ਲਈ।  

 ਇਹਨ� ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਨ"  ਰਾਜ� ਿਵਚ "ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ�" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪ% ਧਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਇਹਨ� ਕਿਮਸ਼ਨ� ਦਾ ਇ% ਕ-ੋਇ% ਕ ਉਦੇਸ਼ ਕ.ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵ% ਲ,  ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ� ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ 

(ਜ� ਕਰਾਉਣਾ) ਿਮਿਥਆ ਿਗਆ। 1965 ਤ, ਬਾਅਦ ਇਹਨ� ਕਿਮਸ਼ਨ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਲ% ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ"  ਇਸ 



ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1973 ਿਵਚ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਲੋੜ2ਦੀ ਸਿਵਿਕ�ਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਈ ਸਰਕਾਰ� ਨ"  ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮਹ% ਤਤਾ ਨੰੂ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ� ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।  

ਪਿਹਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲ;ਦੇ ਹ�। ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਪੰਜ ਮ;ਬਰੀ ਹੈ। ਮ;ਬਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਮ. 

ਿਸਆਸੀ ਿਪ% ਠਭੂਮੀ ਦੀ ਥ�, ਉਹਨ� ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਨੰੂ ਮੁ% ਖ ਰ% ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 2003 ਿਵਚ, ਇਹਨ� ਪੰਜ ਮ;ਬਰ� ਿਵਚ, 

ਦੋ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਰਟਾਇਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਇਹਨ� ਮ;ਬਰ� ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ 

ਤਜ਼ਰਬ ੇਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨ� ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਅਹੁਿਦਆਂ ਤ, ਲ% ਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਆਸਾਨ 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 ਦੀਆਂ 10 ਅਤੇ ਗਰੁ% ਪ ਬੀ ਦੀਆਂ 43 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। 2013 ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ 45 ਅਿਧਕਾਰੀ 

ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥ� ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਤ, ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 

ਅਨੁਵਾਦ� ਨੰੂ 'ਕੇਵਲ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ' ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਨ"  10 ਕ.ਦਰੀ ਐਕਟ�, 22 ਸਟੇਟ 

ਐਕਟ�/ਿਨਯਮ�/ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨ"  19 ਕ.ਦਰੀ ਐਕਟ� ਅਤੇ 5 ਸਟੇਟ ਐਕਟ� ਦੀ ਸੋਧ 

ਕੀਤੀ। ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ� ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕੇ ਕੁ% ਲ 30 ਐਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਭੇਜ।ੇ 

 ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨ"  ਆਪਣੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1968 

ਿਵਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਸੁਚ% ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਢ�ਚੇ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਿਹ% ਿਸਆਂ ਿਵਚ 

ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਿਜਸ ਨ"  ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ"  ਅਤੇ ਘੋਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵਚ ਚਾਰ ਡਰਾਫ਼ਟਸਮੈਨ, ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ 

ਸਹਾਇਕ, ਿਤੰਨ ਕਾਨੰੂਨੀ 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� ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ 'ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸ਼ਾਖਾ'। ਕ.ਦਰੀ ਐਕਟ� 

ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨ"  ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ 'ਕੇਵਲ ਸ;ਟਰਲ ਐਕਟ�' ਨੰੂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ 

ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਸ?ਪੀ ਹੈ।  

 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ"  ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਵਧਾਿਨਕ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜਨਵਰੀ 1973 ਿਵਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜ ਮ;ਬਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਰ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦ ੇਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕ.ਦਰੀ 

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਲਾਅ 



ਫ਼ਕੈਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਿਦਆਂ ਕਾਰਨ (ਐਕਸ ਆਿਫ਼ਿਸ਼ਓ), ਇਸ ਦੇ ਮ;ਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਮ;ਬਰ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵ�ਗ ਇਹ ਪ% ਕ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ। 58 ਸਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤ ੇਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨ"  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵ. ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਖਰੜ ੇ

ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹ% ਤਵਪੂਰਨ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾਉਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ� ਵ% ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ 

ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮ� ਨਹ2 ਹੰੁਦਾ। ਦੂਜ ੇਦੋ ਐਕਸ-ਆਿਫ਼ਿਸ਼ਓ ਮ;ਬਰ, ਹੋਰ ਿਵਭਾਗ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਥੋੜ-ੀ-ਥੋੜ-ੀ ਦੇਰ 

ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਜ� ਿਰਟਾਇਰ ਹੰੁਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ2 ਹੰੁਦੀ। 

ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ2 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਘ% ਟ ੋਘ% ਟ ਿਪ% ਛਲੇ 18 ਸਾਲ�(2000 ਤ, 2017) ਦੌਰਾਨ ਇਨ� 

ਦੋਹ� ਮ;ਬਰ� ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਨ"  ਇਕ ਵੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਿਹ% ਸਾ  ਨਹ2 ਿਲਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ% ਲ,  ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ ਦੋ ਪ% ਕ ੇ

ਮ;ਬਰ� ਿਵਚ, ਇ% ਕ ਦਸ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁ% ਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥ� ਨਵ� ਮ;ਬਰ ਭਰਤੀ ਨਹ2 ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਸਮ. 

ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਮ;ਬਰ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮ;ਬਰ ਤ, ਇਲਾਵਾ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਇ% ਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਰ (ਏ.ਐਲ.ਆਰ.), ਇ% ਕ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ, ਇ% ਕ ਸਟੈਨ> ਗ�ਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਇ% ਕ ਚ?ਕੀਦਾਰ। 

ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਦੀ ਇ% ਕ, ਿਰਸਰਚ ਅਿਸਸਟ;ਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਸਟੈਨ> -ਟਾਈਿਪਸਟ/ਮਿਨਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ 

ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।         

              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ, ਿਰਸਰਚ ਅਿਸਸਟ;ਟ ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਨ"  ਹਰ ਰੋਜ਼ 520 ਸ਼ਬਦ 

ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ"  ਹਨ। ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਪੇਜ� ਦੀ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਿਡੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ 

ਪ�ਭਾਿਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ�ਿਹ) ਦੀ ਗਲੋਸਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਿਤਆਰ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ� 

ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਅਿਸਸਟ;ਟ ਲੀਗਲ ਰੀਮ;ਬਰ;ਸਰ, ਜੋ ਿਕ ਏ ਗਰੁ% ਪ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ, ਘੋਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ, 

ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਨ"  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਵਲ 1050 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗਲੋਸਰੀ ਨੰੂ ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਦੀ ਘੋਖ ਤ, ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਮ;ਬਰ 

ਕੋਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮ;ਬਰ ਨ"  ਵੀ 1050 ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਹੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮ;ਬਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਬਾਅਦ, ਅੰਿਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦ% ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 ਇਹਨ� ਅੰਕਿੜਆਂ ਤ, ਿਨਕਲਦਾ ਿਸ% ਟਾ- ਇਸ ਸਮ. ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੁ% ਢਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇ% ਕ  

ਕਰਮਚਾਰੀ (ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ , ਵ% ਧ-ੋਵ% ਧ 520 ਸ਼ਬਦ� ਦਾ  ਅਨੁਵਾਦ ਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਉਹ ਵੀ ਤ� ਜ ੇਇਹ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁ% ਟੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਡਊਟੀ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ)। ਇਹ 520 ਸ਼ਬਦ, ਘੋਖ ਲਈ ਪਿਹਲ� 

ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਿਫਰ ਮ;ਬਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ। ਜਦ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 1050 ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹ2 

ਤ� ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮ;ਬਰ ਆਪਣੀ 1050 ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਘੋਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਕਵ. ਿਨਭਾਉਣਗੇ। 520 ਸ਼ਬਦ ਘੋਖਣ ਬਾਅਦ, 

ਏ.ਐਲ.ਆਰ., ਮ;ਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਆਸਾਨੀ 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 ਕੰਮ ਨੰੂ ਮ;ਬਰ ਵ% ਲ,  ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵ% ਲ,  ਘੋਖ ੇਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ, ਬਾਹਰ ਹੈ। 

     ਇੰਟਰਨC ਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ (1 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੰੂ) ਮ;ਬਰ ਦੀ ਕੁ% ਲ ਤਨਖਾਹ 1,29,415/-, ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਦੀ 

84,900/-, ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਦੀ 84,392/-, ਸਟੈਨ>  ਟਾਈਿਪਸਟ ਦੀ 51,534/- ਅਤੇ ਚ?ਕੀਦਾਰ ਦੀ 26,978/- ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ 

ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1,79,393/- ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ ੇ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 ਖ਼ਰਚਾ 3,77,219/- ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ-� ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਇ% ਕ ਪੇਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 

15,000/- ਰੁਪਏ Dਠਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ� ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਤ, ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵ% ਧ ਹੈ। ਯਥਾਰਿਥਕ ਅੰਕੜ ੇਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ% ਲ,  ਿਪਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਘੋਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਨ"  18 ਪੰਿਨਆਂ ਦੇ 

'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰ% ਿਖਆ ਐਕਟ 2013' ਨੰੂ 24 ਮਹੀਿਨਆਂ (01-06-2013 ਤ, 04-06-2015), 11 ਪੰਿਨਆਂ ਦੇ 'ਗ�ਾਮ 

ਿਨਆਿਲਆ ਐਕਟ 2008' ਨੰੂ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ (04-06-2015 ਤ, 14-06-2016) ਅਤੇ 17 ਪੰਿਨਆਂ ਦੇ 'ਵੇਅਰ ਹਾਊਿਸੰਗ 

(ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮਨ) ਐਕਟ 2007' ਨੰੂ 14 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 

ਮੀਿਟੰਗ� ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ, ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜ ੋਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਇਹਨ� ਅੰਕਿੜਆਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨ"  50 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ 46 ਪੰਨ"  ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤ।ੇ ਇਸ ਤਰ-� ਇ% ਕ ਪੰਨ"  ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲ% ਖ ਰੁਪਏ 

ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। 

 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ 45 ਸਾਲ� ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ 

 ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ2 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨ"  31.12.2017 ਤ% ਕ 139 ਐਕਟ� (ਕ.ਦਰੀ 

ਕਾਨੰੂਨ 116+ ਸਟੇਟ  ਕਾਨੰੂਨ 23) ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਹਨ� ਿਵਚ, 92 ਐਕਟ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇੰਟਰਨC ਟ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ-2108 ਿਵਚ(  ਿਲੰਕ : 

http://lawmin.nic.in/olwing/punjabi.html ) ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨC ਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ 92 ਐਕਟ� 

ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਘੋਖਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਿਸ% ਟਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ% ਲ,  ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ� ਦੀ 

ਚੋਣ, ਉਹਨ� ਦੇ ਉਦੇਸ਼� (ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ% ਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ� 

ਨੰੂ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ) ਦੀ ਥ�, ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਲ 

ਉਦੇਸ਼, ਐਕਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾ-ਚੜ-ਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਕੁ% ਲ 116 



ਕ.ਦਰੀ ਐਕਟ� ਿਵਚ,, 29 ਐਕਟ 1850 ਤ, 1900 ਿਵਚਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ� ਿਵਚ, 2-3 ਨੰੂ ਛ% ਡ ਕ ੇਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮਹ% ਤਤਾ ਸਮ. 

ਦੀ ਧੂੜ ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਚੁ% ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਬੁ% ਢ ੇਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ2 ਪ;ਦੀ। 

          ਇਹਨ� 116 ਐਕਟ� ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚ ਲੋੜ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸ2 ਇਹਨ� ਨੰੂ ਚਾਰ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡ 

ਸਕਦੇ ਹ�। ਪਿਹਲੀ ਸ਼�ੇਣੀ  ਿਵਚ ਉਹ ਐਕਟ ਰ% ਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ, ਅ% ਜ ਤ% ਕ ਇ% ਕ ਵੀ 

ਮੁਕ% ਦਮਾ ਨਹ2 ਚ% ਿਲਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਿਹਲ� (i)'ਕ% ਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938' (The Cutchi Memons Act, 1938) ਿਜਸ 

ਦਾ ਅਸਲ ਨ� 'ਕ% ਛੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938' ਹੈ, ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲ� ਪਾਿਕਸਤਾਨE  ਆ 

ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕ% ਛ ਇਲਾਕ ੇਿਵਚ ਵਸੇ, ਮੈਮਨ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ� ਦੇ ਇ% ਕ ਛੋਟ ੇਿਜਹੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ 

ਸਪ% ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਅ% ਗ, ਤ, (1938 ਤ,) ਉਹਨ� ਦੇ 'Dਤਰਾਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ' ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ (ਕੇਵਲ ਅਿਧਕਾਰ�) ਦਾ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਿਲਮ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਜਦ, ਕ% ਛੀ ਮੁਸਲਮਾਨ� ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹ2 ਤ� ਮੁਕ% ਦਮ ੇਦਾਇਰ 

ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ-� (ii)'ਬੀੜੀ ਕਾਮ ੇਭਲਾਈ ਸੈੱਸ ਐਕਟ 1976' (The Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976) ਦੀ 

ਉਦਾਹਰਣ ਲ;ਦੇ ਹ�। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸ, ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇ% ਥ ੇਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਨਹ2 ਹੰੁਦਾ। ਜਦ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹ2 ਤ� ਝਗੜ ੇਿਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਐਕਟ� ਦੀ 

ਿਗਣਤੀ 30 ਤ, 35 ਹੈ। 

 ਦੂਜੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਐਕਟ ਰ% ਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ Dਚ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਅਹੁਿਦਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ"  

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਿਜਵ. (i)'ਰਾਸ਼ਟਰੀਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 

ਐਕਟ 1952' (The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952), (ii)' 'ਸੰਸਦ (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, ਪਾਰਲੀਮ;ਟ 

ਮ;ਬਰ� ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜ% ਜ� ਦੀਆ ਤਨਖਾਹ� ਤ, ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨ"  ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? Gਝ ਵੀ ਇਹਨ� ਐਕਟ� ਅਧੀਨ ਜ ੇਕੋਈ 

ਮੁਕ% ਦਮਾ ਚ% ਿਲਆ ਤ� ਉਹ ਕੇਵਲ ਿਦ% ਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਚ% ਲੇਗਾ ਨਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ। ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ 

ਐਕਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 10 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। 

 

 ਤੀਜੀ ਸ਼�ੇਣੀ  ਿਵਚ ਉਹ ਐਕਟ ਰ% ਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੰੂ Dਕਾ 

ਲੋੜ ਨਹ2। ਿਜਵ. (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) 'ਜਨ-ਿਗਣਤੀ ਐਕਟ 1948 ਐਕਟ ਨੰ:37' (The Census 

Act, 1948), (v) 'ਭਾਰਤੀ ਮੁ% ਢ-ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ 1882' (The Indian Easements Act 1882), (vi) 'ਸਰਕਾਰੀ ਬ% ਚਤ 

ਸਰਟੀਿਫ਼ਕਟੇ 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 ਲੇਖਾਕਾਰ ਐਕਟ 1949' (The 

Chartered Accountants Act 1949 ਆਿਦ। ਇਹਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੀਬ 30-35 ਹੈ। 

 ਚੌਥੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਉਹ ਐਕਟ ਰ% ਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤ, ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਿਜਵ. ਜਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਘਤਾ 1903, ਜਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ 1860, ਿਹੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ 

ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ ਆਿਦ। ਪਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਇਹਨ� ਐਕਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 15-20 ਤ, ਵ% ਧ ਨਹ2 ਹੈ। 

 ਇਥ ੇਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਐਕਟ� ਨੰੂ ਉਨ� ਦੇ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਣ� ਵੀ ਕੁਥ�ਹ ਨਹ2 ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਅ% ਿਧਆਂ ਤ, ਵ% ਧ ਐਕਟ� ਦੇ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਤੰਨ ਤ, ਦਸ ਤ% ਕ ਹੈ। ਇਹਨ� ਪੰਿਨਆਂ ਿਵਚ, ਜ ੇਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 

ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ੇਗਏ ਦੋ ਦੋ (ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇ% ਕ) ਪੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਕ% ਢ ਦੇਈਏ ਤ� ਅਸਲ ਐਕਟ ਇ% ਕ 

ਪੰਨ"  ‘ਤ ੇਹੀ ਿਸਮਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ. ‘ਕ% ਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ’
’’

’ ਦੇ ਕੁ% ਲ ਿਤੰਨ ਪੰਨ"  ਹਨ। ਦੋ ਪੰਿਨਆਂ Dਪਰ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇ% ਕ ਪੰਨ"  Dਪਰ ਐਕਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ-� ‘ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਦਾਅਵੇ ਐਕਟ, 1855’ ਦੇ ਕੁ% ਲ ਦੋ ਪੰਨ"  ਹਨ। ਇ% ਕ 

ਪੰਨ"  ‘ਤ ੇਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ% ਕ ‘ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ। ਪੰਜ ਜ� ਪੰਜਾ ਤ, ਘ% ਟ ਪੰਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 28 ਹੈ। 

ਨC ਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ 92 ਐਕਟ� ਿਵਚ, 90 ਐਕਟ� ਦੇ ਕੁ% ਲ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ(ਸਣੇ ਨ> ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਿਦ)  1926 ਹੈ।  

 ਹੁਣ ਉਹਨ� ਐਕਟ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦਹਾਕ ੇਿਵਚ ਹੀ 

ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ� ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲ� 

ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਤੰਨ ਪ�ਮੁ% ਖ ਐਕਟ� (ਿਜਹਨ� ਨੰੂ 'ਮੇਜਰ ਐਕਟ' ਵੀ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ ਪ;ਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਹਨ, 'ਿਕ�ਮੀਨਲ ਪ�ੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ', 'ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ' ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡ;ਸ ਐਕਟ'। ਿਫਰ ਵਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. 

ਐਕਟ (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985), ਪ�ੀਵ;ਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰ% ਪਸ਼ਨ ਐਕਟ (The 

Prevention of Corruption Act 1988), ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ (The Punjab Excise Act) ਆਿਦ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਆGਦੀ ਹੈ। 

ਇੰਟਰਨC ਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਜ ੇਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤ� 1999 ਤ% ਕ, ਇਹਨ� ਮਹ% ਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ� ਿਵਚ, ਇ% ਕ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਅਨੁਵਾਦ ਨਹ2 ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਲ-ਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ� ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ2 

ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੁਕ% ਦਮਬੇਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਉਲਝ ੇਿਵਅਕਤੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ 

ਕਾਨੰੂਨ ਪੜ-ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਿਕਵ. ਪੂਰੀ ਕਰਣ?  



 ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਚ% ਲਦੇ ਬਹੁਤ ੇਮੁਕ% ਦਮ ੇਤਲਾਕ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬ% ਿਚਆਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ, ਿਵਰਾਸਤ ਆਿਦ 

ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਮਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਨਿਜ% ਠਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹ% ਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ, (ਿਹੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ 

ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ 1956 (The Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956), ਿਹੰਦੂ ਿਵਆਹ ਐਕਟ 1955 (The 

Hindu Marriage Act 1955), ਿਹੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗੀ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਐਕਟ 1956 (The Hindu Minority and 

Guardianship Act 1956), ਿਹੰਦੂ ਉਤਰ-ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ, 1956 (The Hindu Succession Act 1956)1995-96 ਿਵਚ 

ਬਣੇ ਸਨ। ਨC ਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਜ ੇਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤ� 1999 ਤ% ਕ ਇਹਨ� ਿਵਚ, ਇ% ਕ ਵੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨਹ2 ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨ� ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ"  ਵੀ ਸ;ਕਿੜਆਂ ਿਵਚ ਐਕਟ 

ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨ� ਐਕਟ� ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕ% ਦਮ ੇਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਚ% ਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ� ਅਤੇ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਿਵਚ ਚ% ਲਦੇ ਝਗਿੜਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲ% ਖ� ਿਵਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਲ ਮਿਹਕਮ ੇ

ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ� ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ� ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕ% ਦਮ ੇ‘ਪੰਜਾਬ ਲ;ਡ 

ਰੈਵੀਿਨਊ ਐਕਟ’
’’

’ (The Punjab Land Revenue Act), ‘ਇਲੈਕਟ�ੀਿਸਟੀ ਐਕਟ’
’’

’ (The Electricity Act, 2003), 

ਸਰਫ਼ਾਸੀ ਐਕਟ (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security 

Interest Act, 2002) ਆਿਦ ਅਧੀਨ ਚ% ਲਦੇ ਹਨ।  ਹਾਲੇ ਤ% ਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨ� ਐਕਟ� ਵ% ਲ ਿਧਆਨ ਨਹ2 ਿਗਆ।  

 ਨਤੀਜਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਜ ੇਬਹੁਤੀ ਨਹ2 ਤ� ਅ% ਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦੇਰ ਤ� ਹੋ ਹੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪ% ਧਰ 

 ਜ ੋਐਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨ� ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਮੁੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪ;ਦਾ ਹੈ। ਜਦ, ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਿਲਖਦੇ ਸਮ., ਸਾਧਾਰਨ 

ਿਨਬੰਧ ਿਲਖਣ ਵਾਲੀ ਿਵਧੀ ਨਹ2 ਅਪਣਾਈ ਜ�ਦੀ। ਗਾਗਰ ਿਵਚ ਸਾਗਰ ਭਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕੋਿਮਆਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਕੋਲਮ� ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਛੋਟ-ੇਛੋਟੇ ਵਾਕ� ਰਾਹ2, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ� ਨੰੂ ਛ% ਡ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਿਹਰ 

ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹ2 ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਵਕੀਲ� ਨੰੂ ਵੀ ਪਰੂੀ ਮਸ਼% ਕਤ ਕਰਕ,ੇ ਅਗਲੇ 

ਿਪਛਲੇ ਅ% ਖਰ�, ਵਾਕ� ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਪ;ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੀ ਇਹੋ ਸਮਰ% ਥਾ ਵਕੀਲ ਦੀ 

ਿਲਆਕਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮ. ਮ% ਖੀ ‘ਤ ੇਮ% ਖੀ ਨਹ2 ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ 

ਸਮ., ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਛੋਟ ੇਵਾਕ� ਨੰੂ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅ% ਗੇ ਿਪ% ਛੇ ਕਰਕ ੇਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪ% ਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪ;ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਹੀ 

ਸਾਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਐਕਟ ਿਵਚਲੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਸਮ. ਵਰਤ ੇਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਚ, ਲਏ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਬਾਰਤ ਨੰੂ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਲਖਣਾ ਪ;ਦਾ ਹੈ। 



 ਜ ੇਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਪਿਹਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ 

ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪ�ਚ% ਲਤ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ, ਦੀ ਖੁ% ਲ- ਿਦ% ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ ੇਅਨੁਵਾਦਕ, ਦੋਹ� 

ਭਾਸ਼ਾਵ� ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ 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 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਿਨਭਾGਦੇ ਸਮ. ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵ% ਲ,  ਘੋਰ ਅਣਗਿਹਲੀ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ% ਲ,  ਕੀਤ ੇਅਨੁਵਾਦ ਮੂਲ ਐਕਟ� ਨਾਲ,  ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥ� ਬਹੁਤ ੇਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ, 

ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਿਕ�ਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਵਰਤ ੇਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪ�ਚ% ਿਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

ਅਨੁਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ,  ਵੀ ਔਖ ੇਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀਆਂ 

ਿਡਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹ2 ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਇਹ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਨਹ2 ਹਨ। ਅਿਜਹੇ 

ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦਕ� ਵ% ਲ,  ਢੁ% ਕਵ. ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਲ% ਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹ2 ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਲ% ਗਦਾ।  

 ਉਦਾਹਰਣ 'ਕ% ਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938' ਦੀ ਲ;ਦੇ ਹ�। ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਧਾਰਾਵ� ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਧਾਰਾ 

ਉਪਚਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਨ� ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 

3 ਿਵਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇ% ਕ ਅ% ਖਰੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹ2 ਿਪਛਲੀ ਿਕਸੇ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਰ% ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ% ਲ,  ਇਹਨ� 

ਿਵਵਸਥਾਵ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 127 ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 127 ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਹੀ ‘ਨਾਫ਼ਜ਼’
’’

’, ‘ਤਾਬੇ’
’’

’, ‘ਅਰਜਤ’
’’

’, 

‘ਿਨਰਸਤ’
’’

’ ਅਤੇ ‘ਪਾਸ’
’’

’ ਵਰਗੇ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਿਕ�ਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।  ਨਾਫ਼ਜ਼ 

ਲਈ (ਲਾਗੂ), ਤਾਬੇ ਲਈ (ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ% ਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ� ਨੰੂ ਛ% ਡ ਕੇ, ਅਧੀਨ) ਅਰਜਤ ਲਈ (ਪ�ਾਪਤ), ਪਾਸ ਲਈ (ਮਨਜ਼ੁਰ) 

ਅਤੇ ਿਨਰਸਤ ਲਈ (ਰ% ਦ) ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ‘ਕਾਲਉਿਚਤ’
’’

’, ‘ਸ਼ਾਸਤ’
’’

’, ‘ਉਪਬੰਧ�

’

’’

’ ਵਰਗੇ ਔਖ ੇਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਸਤਰ� ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹ2 ਹੈ। ਿਜਵ. '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 ‘ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਦਾਅਵੇ ਐਕਟ’
’’

’ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਪਾਠ ਿਵਚ ਵਰਤ ੇEstate ਸ਼ਬਦ ਲਈ ‘ਸੰਪਦਾ’
’’

’, Wrong ਲਈ ‘ਦੋਸ਼’
’’

’, Assets ਲਈ ‘ਧੰਨ-ਧਾਮਾ’
’’

’, Defence ਲਈ 

‘ਜਵਾਬ-ਦੇਹੀ’
’’

’, Executors ਲਈ ‘ਸਾਧਕ�’
’’

’ ਅਤੇ Administrators ਲਈ ‘ਪ�ਸ਼ਾਸਕ�’
’’

’ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵ. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਵਰਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨਹ2 ਕਰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨ� ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਇ% ਥ ੇ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, 

ਸੰਚਾਲਕ) ਬਣਦਾ ਹੈ। 

 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਖੂਹ-ਖਾਤ ੇ

 ਜ ੋਐਕਟ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਲੋਕ� ਤ% ਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹ2 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਛਪ ੇਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਥਤ, ਗੌਰਿਮੰਟ ਪ�ੈੱਸ ਦੇ ਿਵਕਰੀ ਕ.ਦਰ ਿਵਚ ਪਏ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ 

ਵਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇ% ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ ਛਪਦੀ ਹੈ। 20-25 ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਛਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨ� ਿਵਚ, ਕਈ ਐਕਟ� ਦੀਆਂ 

900 ਤ, ਵ% ਧ ਕਾਪੀਆਂ ਸਟੋਰ ਿਵਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਿਵਭਾਗ ਵਲ,  ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ(31-12-2017 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 ਕਾਪੀਆਂ 

ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਐਕਟ� ਦੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਿਵਕਰੀ ਇਨ� ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋਣ ਨੰੂ ਵੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਪੰਜ ਦਸ ਰੁਪਏ  ਮੁ% ਲ ਦੇ 

ਐਕਟ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖ�ੀਦਦਾਰ ਨੰੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਿਕਰਾਇਆ-ਭਾੜਾ ਹੀ ਨਹ2 ਖ਼ਰਚਣਾ ਪਏਗਾ (ਿਜਵ. 

ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ,)  ਸਗ, ਪੂਰੀ ਿਦਹਾੜੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗ�ਹ ਸੇਲ ਮੈਨ ਿਡਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਿਮਲੇਗਾ, 

ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹ2। ਿਕG ਨਹ2 ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਜ਼ਲ-ਾ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ ਰ% ਖ ਿਦ% ਤ ੇਜ�ਦੇ? 

 ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਕ ੇਿਵਚ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵਲ,  ਲੋਕ� ਦੀ ਰੋਜ਼-ਮਰ-ਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਨੰੂਨ 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਿਜਵ.: 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰ% ਿਖਆ ਐਕਟ 2013', 'ਗ�ਾਮ ਿਨਆਿਲਆ ਐਕਟ 2008','ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ.ਡ ੂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2015' ਪਰ ਇਹਨ� ਐਕਟ� ਦੇ ਹਾਲੇ ਤ% ਕ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ 

ਕੰਮ ਵੀ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜ ੇਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

       ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ% ਲ,  ਹੁਣ ਤ% ਕ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ� ਤ% ਕ 

ਪੁ% ਿਜਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਿਗਹੀ ਕਾਰਨ ਿਜ% ਥ ੇਿਪਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਮਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ 

ਕਰੋੜ� ਰੁਿਪਆ ਖੂਹ ਖਾਤ ੇ ਿਪਆ ਹੈ ਉਥ ੇਮ� ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸੌ ਸਾਲ ਿਪ% ਛੇ ਿਪਆ ਹੈ। 

 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ ‘ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 

 ਪੰਜਾਬ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵ�ਗ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮ;ਬਰ ਕੁ% ਲ-

ਵਕਤੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵ�ਗ ਪੰਜਾਬ 



ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਵ% ਖਰਾ 'ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ' ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਅਨੁਭਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਅਨੁਵਾਦਕ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਮੁ% ਢਲੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕ.ਦਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ� ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨੀ 

ਹੋਵੇ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵ�ਗ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ, ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਐਕਟ� ਨੰੂ, 'ਕੇਵਲ ਘੋਖਣਾ 

ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ' ਹੋਵੇ। ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ� ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨ� ਦੇ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਥ� ਉਹਨ� ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

ਅਤੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕ.ਦਰੀ ਐਕਟ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਕਟ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। 

ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਲੋੜ2 ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮ% ਗਰੀ (ਕਾਨੰੂਨ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਆਿਦ) ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ� ਿਵਚ, ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ  ਿਨੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪ�ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ% ਲ,  ਨਾ ਕੋਈ ਨਵ2 ਸਮ% ਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮ% ਗਰੀ ਨੰੂ ਮੁੜ 

ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜ ੇਵ% ਖਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਭਾਗ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹ2 ਕਰਨਾ ਤ� ਸੁਸਤ ਪ ੈਚੁ% ਕ ੇਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ 'ਵ% ਖਰੀ 

ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਖਾ' ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੋੜ2ਦੀ ਸਮ% ਗਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੇ, ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਮ% ਗਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ2ਦਾ ਧਨ ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤ, ਪਿਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

 ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 520 ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ 400-/ ਰੁਪਏ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ-ਛੇ 

ਘੰਟ ੇਕੰਮ ਕਰਕ,ੇ ਇ% ਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਇ% ਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਪੰਜ ਸ% ਤ ਪੰਨ"  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 

ਲਗਭਗ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ, ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਿਡੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠ" ਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇ% ਕ ਪਾਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ� ਅਤੇ ਗ�ਿਹਸਥੀ 

ਿਨਭਾ ਰਹੀਆਂ ਪੜੀਆਂ-ਿਲਖੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਬੈਠ"  ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ- ੇਨੌਜਵਾਨ� 

ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। 

 ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹ2 ਹੰੁਦੇ ਉਨਾ ਿਚਰ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸੋਧ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। 

 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ� ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ� ਦੀਆਂ, ਜ ੋਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ ਮੁ% ਢਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 

ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨ� ਵ% ਲ,  ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਟੈਨ> ਗ�ਾਫ਼ਰ 

ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ। ਅਨੁਵਾਦ� ਦੀ ਘੋਖ ਦਾ ਕੰਮ ਏ.ਐਲ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮ;ਬਰ� ਿਵਚ ਵੰਡ ਿਦ% ਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇ% ਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵ% ਲ,  ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵ�ਗ ਕੁ% ਲ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋਵੇ। 

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੁਨਰਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 

 ਇਹ ਨਹ2 ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹ% ਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ2। 

ਸਾਲ 2010 ਿਵਚ, ਉਸ ਸਮ. ਦੀ ਿਸ% ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ (ਸ�ੀਮਤੀ ਉਿਪੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ) ਨ"  ਮੰਿਨਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜ਼ਲ-ਾ ਅਦਾਲਤ� 



ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹ2 ਹੋ ਿਰਹਾ ਿਕGਿਕ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਨਹ2 

ਹਨ। ਇਸ ਸਮ% ਿਸਆ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਨ"  ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦ% ਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 

ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਿਹਰ ਅਨੁਵਾਦਕ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗ% ਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ 

ਉਹਨ� ਨ"  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁ% ਖ ਸਕ% ਤਰ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ 

ਕਰਕ,ੇ ਿਜ਼ਲ-ਾ ਪ%ਧਰੀ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 

(ਹਵਾਲਾ:webindia.123, ਿਮਤੀ 26.06.2010 ਅਤੇ Global Sikhsangat ਿਮਤੀ 29.10.2010)। ਸ% ਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 

ਪਰਨਾਲਾ Dਥ ੇਦਾ Dਥ ੇਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ% ਕ Dਥ ੇਹੀ ਰਹੇ।  

  

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਿਸ% ਟ ੇ

 ਉਕਤ ਤ% ਥ� ਤ, ਸਪ% ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤ, ਲੈ ਕੇ ਅ% ਜ ਤ% ਕ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ" , ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ% ਲ,  ਕੀਤ ੇਜਾ 

ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਖੇਚਲ ਨਹ2 ਕੀਤੀ। ਨਹ2 ਤ� ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਕ.ਦਰ 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 

ਪੰਿਨਆਂ ‘ਤੇ ਪਸਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਸੀਆਂ ਨਵ. ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਪ% ਸ਼ਟ ਹੈ ਨਵ. ਬਣੇ ਕਾਨੰੂਨ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਨਾਲ,  ਵ% ਧ 

ਮਹ% ਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਦਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ਨਹ2 ਤ� ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ% ਲ,  ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਯੋਗੀ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।  

 ਨਹ2 ਤ� ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਜਦ, ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ2ਦੀ ਸਮ% ਗਰੀ ਹੀ 

ਿਤਆਰ ਨਹ2 ਹੋ ਰਹੀ ਤ� ਨ" ੜਲੇ ਭਿਵ% ਖ ਿਵਚ ਲੋਕ� ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ 

ਨਹ2 ਹੋਣ ਵਾਲਾ । 

 ਨਹ2 ਤ� ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ'ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 

1967' ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੜ-ਾਏ ਜਾਣ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਰਿਨੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡਂ 

ਅਦਰ ਲੈਗੂਏਜਜ਼ ਐਕਟ 2008' ਐਕਟ� ਦੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਾਲੇ ਤ% ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਿਵਚ ਨਹ2 ਛਪ।ੇ 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇ% ਕ ਝਲਕ ਤਿਮਲਨਾਡ ੂਸਰਕਾਰ ਵ% ਲ,  ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮ% ਲ� ਦੀ ਝਲਕ। ਪੰਜਾਬ ਨ"  ਹਾਲੇ ਗੋਹੜੇ ਿਵਚ, ਇ% ਕ 

ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹ2 ਕ% ਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਮਲਨਾਡ ੂਸਰਕਾਰ ਨ"  2014 ਤ% ਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ� ਨੰੂ ਤਿਮਲ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕ ੇ

ਲੋਕ� ਤ% ਕ ਵੀ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦ% ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ% ਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਸੋਲਾਈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬਨਾਮ ਚੀਫ਼ 

ਸੈਕਟਰੀ’
’’

’(ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ:01.07.2014 ) ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕ% ਦਮ ੇਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤ, ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ 



“...ਹੁਣ ਤ% ਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿਮਲ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁ% ਕ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

(Almost all enactments have been translated into Tamil by now and the copies are available…  ਪੈਰਾ 

34“) 

ਸਾਡੇ ਹੰੁਦੇ ਅਨੁਵਾਦ� ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ ੇਇਹੋ ਰਹੀ ਤ� ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੰੁਿਦਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲ% ਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮ. 

ਤ% ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁ% ਟ ਚੁ% ਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਆਹ ਿਪ% ਛ, ਲੋਈ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ? 

 


